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3คูมือครูรายวชิาเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 3

สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

คูมือครู

หนวยการเรยีนรู 2 หนวยกิต

 บทท่ี 9 คลื่ นกล      22  ช่ัวโมง

 บทท่ี 10 เสียง      20  ช่ัวโมง

 บทท่ี 11 แสงและทัศนอุปกรณ    26  ช่ัวโมง

 บทท่ี 12 แสงเชงิฟสิกส     12  ช่ัวโมง

                         รวม    80  ช่ัวโมง

จำนวนหนวยกติและผลการเรยีนรู

รายวชิาเพ่ิมเตมิ ฟสกิส เลม 3 (คลื่ น)

ผลการเรยีนรู   สาระการเรยีนรู

  1.  อธบิายการเคลื่ อนท่ีแบบคลื่ น 

      และการเกดิคลื่ นกล

 

   2. อธิบายสมบัติของคลื่ น          

      ไดแกการสะทอน การหักเห    

      การแทรกสอด และการเลี้ ยว

      เบน

คลื่ นเปนปรากฏการณการถายโอนพลังงานจากท่ี

หนึ่ งไปอีกท่ีหนึ่ งท้ังท่ีอาศัยตัวกลาง เรยีกวา คลื่ นกล 

และไมอาศัยตัวกลาง เรยีกวา คลื่ นแมเหล็กไฟฟา 

คลื่ นท่ีแหลงกำเนิดคลื่ นสงคลื่ นเคลื่ อนท่ีอยางตอเนื่ อง

และมีรูปแบบท่ีซ้ำกัน บรรยายไดดวยความยาวคลื่ น 

ความถี่  คาบ แอมพลิจูดและอัตราเร็ว ถา  คลื่ นต้ังแต

สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการซอนทับ

คลื่ นมีการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการ

เลี้ ยวเบน การสะทอนของคลื่ นเกิดเม่ือคลื่ นเคลื่ อนท่ี

ไปถึงสิ่ งกีดขวางแลวเปลี่ ยนทิศทางกลับมาในตัวกลาง

เดิม โดยเปนไปตามกฎการสะทอน การหักเหของคลื่ น

เกดิคลื่ นเคลื่ อนท่ีผานรอยตอระหวางตัวกลางท่ีตางกัน

แลวอัตราเร็วคลื่ นเปลี่ ยนไป เปนไปตามกฎการหักเห 

การแทรกสอดของคลื่ นเกิดเม่ือคลื่ นสองคลื่ นเคลื่ อนท่ี

มาพบกันแลวรวมกันตามหลักการซอนทับ ซึ่ งในกรณี

คลื่ นอาพันธจะเกดิคลื่ นนิ่ ง การเลี้ ยวเบนของคลื่ นเกดิเม่ือ

คลื่ นเคลื่ อนท่ีพบสิ่ งกีดขางแลวมีคลื่ นแผจากขอบสิ่ ง

กดีขวางไปดานหลังไดซึ่ งอธบิายดวยหลักของฮอยเกนส
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ผลการเรยีนรู   สาระการเรยีนรู

  3.  อธบิายการเกิดคลื่ นนิ่ ง

  4.  อธบิายการเกดิเสยีงและสมบัตขิอง  

       เสยีง ไดแก การสะทอน การหักเห   

       การแทรกสอด และการเลี้ ยวเบน 

 5. อธิบายเกี่ ยวกับการไดยินไดแก 

    ระดับเสียง ระดับสูงต่ำของเสียง  

       คุณภาพเสยีง และผลของมลพิษ   

       ของเสยีงตอการไดยนิ 

 

  6.  อธบิายความถี่ ธรรมชาติและการ

     ส่ันพองของวัตถุ 

 7.  อธบิายปรากฏการณบาง  อยางของ

      เสยีง และการนำความรูมาประยุกต

     ใชประโยชนดานตางๆ 

 

 
คลื่ นนิ่ งเกดิจากคลื่ นอาพันธสองขบวนแทรกสอดกัน แลว

เกิดตำแหนงการแทรกสอดแบบเสรมิ เรยีกวา ปฏิบัพ 

ตำแหนงการแทรกสอดแบบหักลาง เรยีกวา บัพ  

เสยีงเกดิจากการถายโอนพลังงานจากการส่ันของแหลง

กำเนดิเสยีงผานอนุภาคตัวกลางทำใหอนุภาคของตัวกลาง

ส่ัน โดยการกระจัดของอนุภาคกับตำแหนงตามแนวการ

เคลื่ อนท่ีมีความสัมพันธเปนคลื่ นรูปไซน ในตัวกลางหนึ่ งๆ 

เสียงมีอัตราเร็วคงตัว เม่ืออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว 

และอัตราเร็วของเสยีงเพ่ิมขึ้ นถาอุณหภูมิของตัวกลางเพ่ิม

ขึ้ น เสียงเปนคลื่ นกลตามยาวมีการสะทอน การหักเห 

การแทรกสอดและการเลี้ ยวเบน

ระดับเสียงเปนปรมิาณท่ีบอกความดังของเสียง โดย

บอกเปนคาลอการทึิมของอัตราสวนระหวางความเขม

เสียงกับความเขมเสียงต่ำท่ีสุดท่ีมนุษยสามารถไดยิน

สวนระดับสูงต่ำของเสียงเปนความถี่ ของเสียงตางๆ  

แหลงกำเนิดเสียงตางๆ จะใหเสียงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว

ท่ีตางกัน เรยีกวามีคุณภาพเสียงตางกัน เสียงท่ีมีระดับ

เสียงสูงหรอืเสียงท่ีกอใหเกิดความรำคาญแกผูฟงเปน

มลพิษของเสียง

เม่ือกระตุนใหวัตถุส่ันแลวหยุดกระตุน วัตถุจะยังคงส่ัน

ตอไปดวยความถี่ ท่ีเรยีกวา ความถี่ ธรรมชาต ิปรากฏการณท่ี

มีแรงกระทำใหวัตถุส่ันหรอืแกวง โดยความถี่ ของแรงท่ี

กระทำใหวัตถุส่ันหรอืแกวงเทากับความถี่ ธรรมชาตขิอง

วัตถุน้ัน ทำใหวัตถุส่ันดวยแอมพลิจูดของการส่ันกวางท่ี

สุด เรยีกวา การส่ันพอง

เสยีงทำใหเกดิปรากฏการณ เชน บีต คลื่ นนิ่ ง การส่ันพอง

ปรากฏการณดอปเพลอรของเสียง เสียงสะทอนกลับ 

และคลื่ นกระแทก เปนตน และการนำความรูมาประยุกต

ใชประโยชนดานตางๆ เชน การประมง การแพทย 

ธรณีวทิยา อุตสาหกรรม เปนตน
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  8. อธบิายการสะทอนของแสง การหา

     ตำแหนงขนาดและชนดิของภาพท่ีเกดิ

      จากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรง

    กลมท้ังโดยการเขียนภาพและ

       การคำนวณ

    9.  อธบิายการหักเหของแสงเม่ือ ผาน

       รอยตอระหวางตัวกลางสองชนิด 

 

      10.      อธบิายการหาตำแหนง ขนาดและชนดิ

      ของภาพท่ีเกดิจากเลนสบาง ท้ังโดย

        การเขยีนภาพและการคำนวณ 

          11.          อธบิายปรากฏการณท่ีเกี่ ยวกับแสง

 

 12. อธบิายหลักการทำงานของทัศน 

       อุปกรณบางชนิด

 13. อธบิายความสวางและการมองเห็นสี

เ ม่ือแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะทอนซึ่ ง

เปนไปตามกฎการสะทอนของแสง  วัตถุท่ีอยูหนากระจก

เงาราบและกระจกเงาทรงกลม จะเกดิภาพ โดยตำแหนง 

ขนาดและชนดิของภาพท่ีเกดิขึ้ น หาไดจากการเขยีนภาพ

ของรังสีแสงหรอืการคำนวณจากสมการกระจกเงา 

เม่ือแสงเคลื่ อนท่ีผานผิวรอยตอของตัวกลางสองตัว

กลาง จะเกิดการหักเหซึ่ งเปนไปตามกฎการหักเห

ของแสง สำหรับตัวกลางคูหนึ่ ง อัตราสวนระหวางไซน

ของมุมตกกระทบกับไซนของมุมหักเหมีคาคงตัว ซึ่ งเปน

ไปตามกฎของสเนลล การหักเหของแสงทำใหเห็น

ภาพของวัตถุมีตำแหนงไมตรงกับตำแหนงของวัตถุ 

และทำใหเกดิการสะทอนกลับหมด 

เม่ือวางวัตถุหนาเลนสบางจะเกดิภาพของวัตถุ โดยตำแหนง 

ขนาดและชนดิของภาพท่ีเกดิจากเลนสบาง หาไดจากการ

เขยีนภาพของรังสแีสงหรอืการคำนวณจากสมการเลนสบาง 

หลักการสะทอนและการหักเหของแสงใชอธิบาย

ปรากฏการณท่ีเกี่ ยวกับแสง เชน การกระจายแสง รุง 

การทรงกลดและมิราจ

ความรูเรื่ องอุปกรณทางแสง รวมท้ังหลักการสะทอน

และการหักเหของแสงใชอธิบายการทำงานของทัศน

อุปกรณ เชน เครื่ องฉายภาพนิ่ ง กลองถายรูป กลอง

จุลทรรศนและกลองโทรทรรศน เปนตน

แสงเปนพลังงานท่ีทำใหเกิดความสวางบนพ้ืนท่ีแสงตก

กระทบ อัตราพลังงานแสงท่ีตกบนพ้ืนท่ีตอหนึ่ งหนวย

พ้ืนท่ีต้ังฉากท่ีรับแสงเรยีกวา ความสวางมีหนวย ลักซ 

การจัดความสวางท่ีเหมาะสม ในสถานท่ีตางๆ จะชวย

ประหยัดพลังงานและชวยถนอมสายตา การมองเห็นสขีึ้ น

อยูกับเซลลรูปกรวยซึ่ งเปนเซลลรับแสงชนดิหนึ่ งบนจอตา 

และยังขึ้ นอยูกับแสงสท่ีีตกกระทบวัตถุและสารสบีนวัตถุ

โดยสารสจีะดูดกลนืบางแสงสแีละสะทอนบางแสงสี 
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ผลการเรยีนรู   สาระการเรยีนรู

 14.  อธบิายการเลี้ ยวเบนและการแทรก

    สอดของแสงท่ีผานชองเล็กยาว

      (หรอืสลติ) และการใชเกรตตงิ

 

  15. อธบิายการกระเจิงของแสง

   

เม่ือแสงผานสลิตเดี่ ยวและสลิตคู จะเกิดการเลี้ ยว

เบนและการแทรกสอด ทำใหเกิดแถบมืดแถบสวาง

บนฉากซึ่ งอธิบายไดโดยใชห ลักของฮอย เกนส 

และหาตำแหนงของแถบตางๆ ได สลติท่ีมีจำนวนชองมาก 

ระยะหางระหวางชองมีคานอยและเทากัน เรียกวา 

เกรตติง ใชสำหรับหาความยาวคลื่ นของแสงและศึกษา

การเลี้ ยวเบนและการแทรกสอดของแสง  

เม่ือแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ

แสงจะกระจัดกระจายไปโดยรอบโดยแสงท่ีมีความ

ยาวคลื่ นส้ัน จะมีมุมของการกระเจิงใหญกวาแสง 

ท่ีมีความยาวคลื่ นยาว 


