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คู มือครู

3

จำนวนหนวยกิตและผลการเรียนรู
รายวิชาเพิ่ มเติม ฟสกิ ส เลม 3 (คลื่ น)
หนวยการเรียนรู 2 หนวยกิต
บทที่ 9 คลื่ นกล
บทที่ 10 เสียง
บทที่ 11 แสงและทั ศนอุปกรณ
บทที่ 12 แสงเชิงฟสิกส
ผลการเรียนรู
1. อธิบายการเคลื่ อนที่ แบบคลื่ น
และการเกิดคลื่ นกล

2. อธิบายสมบั ติของคลื่ น
ไดแกการสะทอน การหั กเห
การแทรกสอด และการเลี้ ยว
เบน

รวม

22
20
26
12
80

ชั่ วโมง
ชั่ วโมง
ชั่ วโมง
ชั่ วโมง
ชั่ วโมง

สาระการเรียนรู
คลื่ นเปน ปรากฏการณก ารถา ยโอนพลั งงานจากที่
หนึ่ งไปอีกที่ หนึ่ งทั้ งที่ อาศั ยตั วกลาง เรียกวา คลื่ นกล
และไมอ าศั ยตั วกลาง เรีย กวา คลื่ นแมเ หล็ ก ไฟฟา
คลื่ นที่ แหลงกำเนิดคลื่ นสงคลื่ นเคลื่ อนที่ อยางตอเนื่ อง
และมีรูปแบบที่ ซ้ ำกั น บรรยายไดดวยความยาวคลื่ น
ความถี่ คาบ แอมพลิจูดและอั ตราเร็ว ถา คลื่ นตั้ งแต
สองขบวนมาพบกั นจะรวมกั นตามหลั กการซอนทั บ
คลื่ นมีการสะทอน การหั กเห การแทรกสอด และการ
เลี้ ยวเบน การสะทอนของคลื่ นเกิดเมื่ อคลื่ นเคลื่ อนที่
ไปถึงสิ่ งกีดขวางแลวเปลี่ ยนทิศทางกลั บมาในตั วกลาง
เดิม โดยเปนไปตามกฎการสะทอน การหั กเหของคลื่ น
เกิดคลื่ นเคลื่ อนที่ ผานรอยตอระหวางตั วกลางที่ ตางกั น
แลวอั ตราเร็วคลื่ นเปลี่ ยนไป เปนไปตามกฎการหั กเห
การแทรกสอดของคลื่ นเกิดเมื่ อคลื่ นสองคลื่ นเคลื่ อนที่
มาพบกั นแลวรวมกั นตามหลั กการซอนทั บ ซึ่ งในกรณี
คลื่ นอาพั นธจะเกิดคลื่ นนิ่ ง การเลี้ ยวเบนของคลื่ นเกิดเมื่ อ
คลื่ นเคลื่ อนที่ พบสิ่ งกีดขางแลวมีคลื่ นแผจากขอบสิ่ ง
กีดขวางไปดานหลั งไดซงอธิ
ึ่ บายดวยหลั กของฮอยเกนส
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3. อธิบายการเกิดคลื่ นนิ่ ง

สาระการเรียนรู
คลื่ นนิ่ งเกิดจากคลื่ นอาพั นธสองขบวนแทรกสอดกั น แลว
เกิดตำแหนงการแทรกสอดแบบเสริม เรียกวา ปฏิบัพ
ตำแหนงการแทรกสอดแบบหั กลาง เรียกวา บั พ

4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบั ติของ เสียงเกิดจากการถายโอนพลั งงานจากการสั่ นของแหลง
เสียง ไดแก การสะทอน การหั กเห กำเนิดเสียงผานอนุ ภาคตั วกลางทำใหอนุ ภาคของตั วกลาง
การแทรกสอด และการเลี้ ยวเบน สั่ น โดยการกระจั ดของอนุ ภาคกั บตำแหนงตามแนวการ
เคลื่ อนที่ มีความสั มพั นธเปนคลื่ นรูปไซน ในตั วกลางหนึ่ งๆ
เสียงมีอัตราเร็วคงตั ว เมื่ ออุ ณหภู มิของตั วกลางคงตั ว
และอั ตราเร็วของเสียงเพิ่ มขึ้ นถาอุ ณหภู มขิ องตั วกลางเพิ่ ม
ขึ้ น เสียงเปนคลื่ นกลตามยาวมีการสะทอน การหั กเห
การแทรกสอดและการเลี้ ยวเบน
5. อธิบ ายเกี่ ยวกั บการไดยิน ไดแ ก
ระดั บเสียง ระดั บสู งต่ ำของเสียง
คุ ณภาพเสียง และผลของมลพิษ
ของเสียงตอการไดยนิ

ระดั บเสียงเปนปริมาณที่ บอกความดั งของเสียง โดย
บอกเปนคาลอการิทึมของอั ตราสวนระหวางความเขม
เสียงกั บความเขมเสียงต่ ำที่ สุ ดที่ มนุ ษยสามารถไดยิน
สว นระดั บสู ง ต่ ำของเสี ย งเปน ความถี่ ของเสี ย งตา งๆ
แหลงกำเนิดเสียงตางๆ จะใหเสียงที่ มีลักษณะเฉพาะตั ว
ที่ ตางกั น เรียกวามีคุณภาพเสียงตางกั น เสียงที่ มีระดั บ
เสียงสู งหรือเสียงที่ กอใหเกิดความรำคาญแกผูฟงเปน
มลพิษของเสียง

6. อธิบายความถี่ ธรรมชาติและการ เมื่ อกระตุ นใหวัตถุ สั่นแลวหยุ ดกระตุ น วั ตถุ จะยั งคงสั่ น
สั่ นพองของวั ตถุ
ตอไปดวยความถี่ ทเี่ รียกวา ความถี่ ธรรมชาติ ปรากฏการณที่
มีแรงกระทำใหวัตถุ สั่นหรือแกวง โดยความถี่ ของแรงที่
กระทำใหวัตถุ สั่นหรือแกวงเทากั บความถี่ ธรรมชาติของ
วั ตถุ น้ั น ทำใหวัตถุ สั่นดวยแอมพลิจูดของการสั่ นกวางที่
สุ ด เรียกวา การสั่ นพอง
7. อธิบายปรากฏการณบาง อยางของ เสียงทำใหเกิดปรากฏการณ เชน บีต คลื่ นนิ่ ง การสั่ นพอง
เสียง และการนำความรูมาประยุ กต ปรากฏการณดอปเพลอรของเสียง เสียงสะทอนกลั บ
ใชประโยชนดานตางๆ
และคลื่ นกระแทก เปนตน และการนำความรูมาประยุ กต
ใชป ระโยชนดา นตา งๆ เชน การประมง การแพทย
ธรณี วทิ ยา อุ ตสาหกรรม เปนตน
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8. อธิบายการสะทอนของแสง การหา
ตำแหนงขนาดและชนิดของภาพที่ เกิด
จากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรง
กลมทั้ งโดยการเขีย นภาพและ
การคำนวณ

คู มือครู

3

สาระการเรียนรู
เมื่ อแสงตกกระทบผิ ว วั ตถุ จะเกิ ด การสะทอ นซึ่ ง
เปนไปตามกฎการสะทอนของแสง วั ตถุ ที่อยู หนากระจก
เงาราบและกระจกเงาทรงกลม จะเกิดภาพ โดยตำแหนง
ขนาดและชนิดของภาพที่ เกิดขึ้ น หาไดจากการเขียนภาพ
ของรั งสีแสงหรือการคำนวณจากสมการกระจกเงา

9. อธิบายการหั กเหของแสงเมื่ อ ผาน เมื่ อแสงเคลื่ อนที่ ผา นผิว รอยตอ ของตั วกลางสองตั ว
รอยตอระหวางตั วกลางสองชนิด กลาง จะเกิ ด การหั กเหซึ่ งเปน ไปตามกฎการหั กเห
ของแสง สำหรั บตั วกลางคู หนึ่ ง อั ตราสวนระหวางไซน
ของมุ มตกกระทบกั บไซนของมุ มหั กเหมีคาคงตั ว ซึ่ งเปน
ไปตามกฎของสเนลล การหั กเหของแสงทำใหเ ห็ น
ภาพของวั ตถุ มี ต ำแหนง ไมต รงกั บตำแหนง ของวั ตถุ
และทำใหเกิดการสะทอนกลั บหมด
10. อธิบายการหาตำแหนงขนาดและชนิด เมื่ อวางวั ตถุ หนาเลนสบางจะเกิดภาพของวั ตถุ โดยตำแหนง
ของภาพที่ เกิดจากเลนสบาง ทั้ งโดย ขนาดและชนิดของภาพที่ เกิดจากเลนสบาง หาไดจากการ
เขียนภาพของรั งสีแสงหรือการคำนวณจากสมการเลนสบาง
การเขียนภาพและการคำนวณ
11. อธิบายปรากฏการณทเกี่ี่ ยวกั บแสง หลั กการสะทอ นและการหั กเหของแสงใชอ ธิ บ าย
ปรากฏการณที่เกี่ ยวกั บแสง เชน การกระจายแสง รุ ง
การทรงกลดและมิราจ

12. อธิบายหลั กการทำงานของทั ศน ความรูเรื่ องอุ ปกรณทางแสง รวมทั้ งหลั กการสะทอน
และการหั กเหของแสงใชอธิบายการทำงานของทั ศน
อุ ปกรณบางชนิด
อุปกรณ เชน เครื่ องฉายภาพนิ่ ง กลองถายรูป กลอง
จุ ลทรรศนและกลองโทรทรรศน เปนตน
13. อธิบายความสวางและการมองเห็นสี แสงเปนพลั งงานที่ ทำใหเกิดความสวางบนพื้ นที่ แสงตก
กระทบ อั ตราพลั งงานแสงที่ ตกบนพื้ นที่ ตอหนึ่ งหนวย
พื้ นที่ ตั้ งฉากที่ รั บแสงเรียกวา ความสวางมีหนวย ลั กซ
การจั ดความสวางที่ เหมาะสม ในสถานที่ ตางๆ จะชวย
ประหยั ดพลั งงานและชวยถนอมสายตา การมองเห็ นสีขนึ้
อยู กับเซลลรปู กรวยซึ่ งเปนเซลลรับแสงชนิดหนึ่ งบนจอตา
และยั งขึ้ นอยู กับแสงสีที่ตกกระทบวั ตถุ และสารสีบนวั ตถุ
โดยสารสีจะดู ดกลืนบางแสงสีและสะทอนบางแสงสี
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สาระการเรียนรู

14. อธิบายการเลี้ ยวเบนและการแทรก เมื่ อแสงผา นสลิ ต เดี่ ยวและสลิ ต คู  จะเกิ ด การเลี้ ยว
สอดของแสงที่ ผา นชอ งเล็ ก ยาว เบนและการแทรกสอด ทำใหเ กิด แถบมื ด แถบสวา ง
(หรือสลิต) และการใชเกรตติง
บนฉากซึ่ งอธิ บ ายไดโ ดยใชห ลั กของฮอยเกนส
และหาตำแหนงของแถบตางๆ ได สลิตที่ มีจำนวนชองมาก
ระยะหา งระหวา งชอ งมี คา นอ ยและเทา กั น เรีย กวา
เกรตติง ใชสำหรั บหาความยาวคลื่ นของแสงและศึกษา
การเลี้ ยวเบนและการแทรกสอดของแสง
15. อธิบายการกระเจิงของแสง

12

เมื่ อแสงตกกระทบอนุ ภาคหรือ โมเลกุ ลของอากาศ
แสงจะกระจั ดกระจายไปโดยรอบโดยแสงที่ มี ค วาม
ยาวคลื่ นสั้ น จะมี มุ มของการกระเจิ ง ใหญก วา แสง
ที่ มีความยาวคลื่ นยาว

สถาบั นสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

