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แผนการสอน 
เรื่อง    คล่ืนและองคประกอบของคล่ืน                         เวลา  3.15 ช่ัวโมง 

หลักสูตรท่ี  1   สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี                        ชวงช้ันท่ี 4 
 

แนวความคิดหลัก 

 คลื่นเปนปรากฏการณการเคลื่อนท่ีรูปแบบหนึ่ง คลื่นบางชนิดอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
คลื่นบางชนิดไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี คลื่นท่ีอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี เรียกวา คลื่นกล  
คลื่นท่ีไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี คลื่นแมเหล็กไฟฟา ลักษณะของคลื่นมี 2 แบบ คือ คลื่น
ตามยาวและคลื่นตามขวาง องคประกอบของคลื่นตามยาวจะมีสวนอัด สวนขยาย สวนองคประกอบ
ของคลื่นตามขวาง จะมี สันคลื่น ทองคลื่น แอมพลิจูด  ความยาวคลื่น คาบ  ความถ่ี และอัตราเร็ว
คลื่น 
 

วัตถุประสงค 
1. ทดลองและอธิบายการเกิดคลื่นกลในลวดสปริง และสรุปไดวาคลื่นท่ีเกิดจากการสะบัดลวดสปริง
แตกตางกับคลื่นท่ีเกิดจากการอัดลวดสปริง 

2. อธิบายการเกิดคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง พรอมท้ังระบุองคประกอบของคลื่นท้ังสอง 

3. สามารถอธิบาย ความหมายของ ความยาวคลื่น คาบ ความถ่ี และแอมพลิจูด 

4. หาความสัมพันธระหวางความถ่ีกับคาบ และอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาวคลื่น 

5. ทดลองและอธิบาย การเกิดคลื่นผิวน้ํา ท้ังคลื่นดลและคลื่นตอเนื่อง 
 

ความรูพ้ืนฐาน 

 กอนท่ีจะศึกษาเรื่องคลื่น ควรมีความรูเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายและ
ความรูเก่ียวกับการคํานวณหาอัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
 

ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน 
 

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ความเขาใจท่ีถูกตอง 

1. ในตัวกลางหน่ึง ๆ ถาปรับใหความถ่ีของแหลงกําเนิด
มากข้ึน อัตราเร็วของคลื่นก็จะมากข้ึนดวย 

1. อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางหน่ึงมีคาคงตัว ถาความถ่ี
มากข้ึนความยาวคลื่นจะลดลง 

2. เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีจากบรเิวณนํ้าลึก เขาสูบริเวณนํ้าตื้น 
ความถ่ีของคลื่นในบริเวณนํ้าตื้นจะมากข้ึน 

2. ความถ่ีคงเดิมเพราะความถ่ีของคลื่นจะเทากับความถ่ี
ของแหลงกําเนิด 

 
 

วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ  5 Es  ดังนี้ 
1.  ข้ันสรางความสนใจ ( Engagement : E1 ) 
      1.1 ใหผูเรียนพิจารณาคลื่นตอเนื่องของคลื่นผิวน้ํา 

      1.2  ผูสอนนําอภิปรายถึงการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นวาอนุภาคไปกับคลื่นหรือไม  ทําไมจึงเห็นคลื่น 

             มีการเคลื่อนท่ี (อนุภาคไมเคลื่อนท่ีไปกับคลื่น เพราะการรบกวนผิวน้ํามีการแผ 
             กระจายออกไป) 
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       1.3 นําอภิปรายเก่ียวกับคลื่นท่ีอาศัยตัวกลางและคลื่นท่ีไมอาศัยตัวกลาง 
 

2.  ข้ันสํารวจและคนหา ( Exploration : E2 ) 
    2.1 ใหผูเรียนศึกษาลักษณะของคลื่นกล จากการทํากิจกรรมท่ี 1 อภิปรายและนําเสนอ 
    2.2  ใหผูเรียนศึกษาองคประกอบของคลื่นจากกิจกรรมท่ี 2 อภิปรายและนําเสนอ 

    2.3   ใหผูเรียนศึกษาการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นจากการทํากิจกรรมท่ี 3 อภิปรายและนําเสนอ 

    2.4   ใหผูเรียนศึกษาการเกิดคลื่นจากการทํากิจกรรมท่ี 4 คลื่นผิวน้ํา โดยใชถาดคลื่น ศึกษาคลื่น 

             ดลหนาตรง คลื่นดลวงกลม และคลื่นตอเนื่องท้ังคลื่นหนาตรงและคลื่นวงกลม 
 

3.   ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ( Explanation :  E3 ) 

    3.1 จากการทํากิจกรรมท่ี 1 และการอภิปรายควรสรุปไดวาคลื่นกลมี 2 แบบคือ คลื่นตามขวาง 

          และคลื่นตามยาว 

3.2 จากการทํากิจกรรมท่ี 2 และการอภิปรายควรสรุปไดวา การท่ีเห็นคลื่นเคลื่อนท่ีไป เกิดข้ึน  
       เพราะอนุภาคมีการเปลี่ยนตําแหนงอยางตอเนื่องแบบ S.H.M. 

3.3 จากการทํากิจกรรมท่ี 3 และการอภิปราย ควรสรุปไดวา องคประกอบของคลื่น ประกอบดวย  
       สันคลื่น ทองคลื่น แอมพลิจูด ความยาวคลื่น คาบ ความถ่ี และอัตราเร็วคลื่น 

3.4 จากการทํากิจกรรมท่ี 4 ควรบอกลักษณะของคลื่นดลหนาตรง คลื่นดลวงกลม คลื่นตอเนื่อง 

หนาตรงและคลื่นตอเนื่องวงกลม 
 

4.   ข้ันขยายความรู ( Elaboration : E4 ) 

ผูสอนรวมอภิปรายกับผูเรียนเพ่ือใหศึกษาองคประกอบของคลื่นตามยาว พรอมเขียนกราฟ
การกระจัดและตําแหนง 

 

5.   ข้ันประเมิน ( Evaluation : E5 ) 
5.1  ใหผูเรียนแตละกลุมเขียนสิ่งท่ีตนเรียนรูเก่ียวกับคลื่นติดไวท่ีบอรด เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและ     
        ความคิดเห็น ซ่ึงจะนําไปสูการอภิปรายและรวมกันลงขอสรุป 

การวัดและประเมินผล 

        1.  ผูสอนประเมินผูเรียนจาก 

        1.1  การรวมมือในการทํากิจกรรมและรวมอภิปราย 

        1.2 ทดสอบหลังเรียน 

         2. ผูเรียนประเมินผูเรียน 

              2.1 ประเมินตนเองจากความรูท่ีไดหลังเรียนเทียบกับกอนเรียน 

             2.2 ประเมินกลุมอ่ืนจากการนําเสนอของแตละกลุม 
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การเตรียมตัวลวงหนาของวิทยากร 

1. เตรียมอุปกรณท่ีใช  ดังตอไปนี้ 
2. หนังสือกิจกรรม 
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน การเคลื่อนท่ีและพลังงาน 
4. ลวดสปริง     5.  ดายสี 
6.    กระดาษกราฟ    7.  ถาดคลื่นพรอมขาตั้ง 
8.    หมอแปลงไฟฟาโวลตต่ํา   9. มอเตอร 
10.  คานเคาะ    11. โคมไฟ 
12.  เตรียมถาดคลื่นใหพรอมใชงานคือไมรั่ว และตองเช็ดกระจกใหสะอาด 

13.  ตรวจและทดสอบมอเตอรใหพรอมใชงาน 

14.  อาจเตรียมเครื่องฉายแผนใส (overhead projector) เพ่ือสาธิตองคประกอบของคลื่นโดยการ   
        นําถาดคลื่นวางบนเครื่องฉายแผนใสนั้น 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

- การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

- เฟส 
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รายการวัสดุ – อุปกรณ 
1. ลวดสปริง (slinky) 
2. ดายส ี

หนังสือสาระการเรียนรูพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ี
และพลังงาน 
หนา 50 ถึงหนา 53 
คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ี
และพลังงาน 
หนา 98 ถึงหนา 99 

ใบกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 1  ลักษณะของคลื่น 

1.ผูกดายสีตรงกลางของลวดสปริง   
ซ่ึงอยูบนพ้ืนราบ 

                                         2. ยึดปลายขางหนึ่งของลวดสปริงไว  
    ดึงปลายอีกขางหนึ่งของลวดสปริง  
    ใหยึดออกประมาณ 3 เมตร แลว   
    สะบัดไปมาในแนวราบ สังเกตการ 

    เคลื่อนท่ีของดายและลวดสปริง 

                                                                             และบันทึกผล 

                             3. วางลวดสปริงในลักษณะเดิม อัด 

                                                                               ลวดสปริงเขาออกเปนจังหวะชา ๆ  
              สังเกต การเคลื่อนท่ีของดาย 

                                                                               และลวดสปริงและบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  องคประกอบของคลื่น 

1. ใหศึกษาความหมายของสันคลื่น ทองคลื่น ความ
ยาวคลื่นและแอมพลิจูดจากกิจกรรม 3.1 และ
เนื้อหาหนา 50-53 ในหนังสือเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือสาระการเรียนรูพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ีและพลังงาน  
หนา 48 ถึง หนา 50  
คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ีและพลังงาน 
หนา 97 ถึงหนา 98 
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หนงัสือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานการเคล่ือนท่ี

และพลงังาน 

หนา้ 50 ถึงหนา้ 53 

คู่มือครูสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานการเคล่ือนท่ี

และพลงังาน 

หนา้ 98 ถึงหนา้ 99 

หนังสือสาระการเรียนรูพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ี
และพลังงาน 
หนา 49 ถึงหนา 51 
คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ี
และพลังงาน 
หนา 98 ถึงหนา 99 

รายการวัสดุ – อุปกรณ 
1. กระดาษกราฟ 

กิจกรรมท่ี 3   การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น 
 

1. จากกราฟกระจัดและระยะทางใหเขียนกราฟ    
การกระจัดของตําแหนงตาง ๆ เม่ือเวลาผานไป 
1

8 รอบ, 2
8 รอบ 3

8 รอบ ... จนครบรอบ 

สังเกตลักษณะการเคลื่อนท่ีท่ีตําแหนงนั้น 
 

     หมายเหตุ  ถาตองการเห็นภาพการเคลื่อนท่ีของ  
                      คลื่นจากกราฟในขอ 1 จะตองทํา 

                      อยางไร 
 
 
 
 
 

กิจกรรท่ี 4  คลื่นผิวน้ํา 

1. ประกอบชุดถาดคลื่น แลวใสน้ําในถาดเล็กนอย 

2. ใชปลายดินสอแตะผิวน้ําบริเวณกลาง ๆ ถาด 1 
ครั้ง สังเกตภาพท่ีปรากฏบนแผนกระดาษท่ีวางไว
บนโตะใตถาดคลื่นใชขอบดานยาวของไมโปรแตรก
เตอรแตะผิวน้ํา 1 ครั้ง สังเกตภาพท่ีปรากฏบน
แผนกระดาษ 

3. ปรับปุมกําเนิดคลื่นน้ําอันท่ีอยูกลางคานใหแตะผิว
น้ําพอดี ตอวงจรฟาใหมอเตอรหมุน ซ่ึงจะทําใหปุม
กําเนิดคลื่นสั่นกระทุมน้ําตลอดเวลา สังเกตภาพท่ี
ปรากฏบนแผนกระดาษ ปรับมอเตอรใหหมุนเร็ว
ข้ึน สังเกตภาพท่ีปรากฏบนแผนกระดาษ 

4. ปดปุมกําเนิดคลื่นใหสูงข้ึนเกินขอบลางของคาน
กําเนิดคลื่น ปรับระดับของคานใหขอบลางแตะผิว
น้ําพอดี ตลอดความยาวคาน ปรับใหมอเตอรหมุน
ชา ๆ สังเกตภาพท่ีปรากฏบนกระดาษ ปรับให
มอเตอรหมุนเร็วข้ึน สังเกตภาพท่ีปรากฏบน
แผนกระดาษ 

 

 
 
 
 

รายการวัสดุ – อุปกรณ 
ถาดคลื่นพรอมขาตั้ง 
หมอแปลงไฟฟาโวลตต่ํา 
คานเคาะ  
โคมไฟ 


