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ผลการเรียนรูแ้ ละสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระ ฟิสิกส์
2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ผลการเรียนรู้
ม.4
ม.5 1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและ
ลูกตุ้มอยางงาย รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยางงายเป็นการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ารอยเดิมผาน
ตาแหนงสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และมี
การกระจัดจากตาแหนงสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็น
ฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์ตามสมการ
x  A sin(t   )
v  A cos(t   )

v   A2  x 2

a   A 2 sin(t   )
a   2 x

 การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกวงของ

ลูกตุ้มอยางงายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยาง
งายที่มีขนาดของความเรงแปรผันตรงกับขนาดของ
การกระจัดจากตาแหนงสมดุล แตมีทิศทางตรงข้าม
โดยมีคาบการสั่นของวัตถุที่ติดอยูที่ปลายสปริง และ
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ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
คาบการแกวงของลูกตุ้มตามสมการ
และ T  2

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการ
เกิดการสั่นพ้อง

3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น
สวนประกอบของคลื่น การแผของหน้าคลื่น
ด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกัน
ของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้ง
คานวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น

l
g

T  2

m
k

ตามลาดับ

 เมื่อดึงวัตถุที่ติดปลายสปริงออกจากตาแหนง

สมดุลแล้วปลอยให้สั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่
เฉพาะตัว การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปลอยให้
แกวง ลูกตุ้มจะแกวงด้วยความถี่เฉพาะตัวเชนกัน
ความถี่ที่มีคาเฉพาะตัวนี้ เรียกวา ความถี่ธรรมชาติ
เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มีคาเทากับความถี่
ธรรมชาติของวัตถุ จะทาให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูด
เพิ่มขึ้น เรียกวา การสั่นพ้อง
 คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถายโอนพลังงานจากที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 คลื่นที่ถายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง
เรียกวา คลื่นกล สวนคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าถายโอน
พลังงานโดยไมต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้ยัง
จาแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ได้แก คลื่น
ตามขวาง และคลื่นตามยาว
 คลื่นที่เกิดจากแหลงกาเนิดคลื่นที่สงคลื่นอยาง
ตอเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ากันบรรยายได้ด้วย การ
กระจัด สันคลื่น ท้องคลื่น เฟส ความยาวคลื่น
ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว โดยอัตราเร็ว
ความถี่ และความยาวคลื่น มีความสัมพันธ์ตาม
สมการ v  f 
 การแผของหน้าคลื่นเป็นไปตามหลักการของฮอย
เกนส์ และถ้ามีคลื่นตั้งแตสองขบวนมาพบกันจะ
รวมกันตามหลักการซ้อนทับ
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ผลการเรียนรู้
4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิว
น้า รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบน
 คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงสิ่งกีด
ขวางหรือรอยตอระหวางตัวกลางที่ตางกันแล้วเปลี่ยน
ทิศทางเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิม โดยเป็นไป
ตามกฎการสะท้อน เขียนแทนได้ด้วยสมการ
มุมสะท้อน = มุมตกกระทบ
 คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผานรอยตอ
ระหวางตัวกลางที่ตางกันแล้วอัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนไป
ซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทนได้ด้วยสมการ
sin 1 v1

sin  2 v2

 คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่

มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ โดยกรณีที่
S1 และ S2 เป็นแหลงกาเนิดคลื่นที่มีความถี่เทากัน
และเฟสตรงกัน ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์ตามสมการ
S1P-S2 P  n เมื่อ n  0,1, 2,3,...
1

S1Q-S2Q   n   
2


เมื่อ

n  1, 2,3,...

 คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอด

กันแล้วเกิดตาแหนงที่มีการแทรกสอดแบบเสริม
ตลอดเวลา เรียกวา ปฏิบัพ และตาแหนงที่มีการ
แทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกวา บัพ
 คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบสิ่งกีด
ขวางแล้วมีคลื่นแผจากขอบสิ่งกีดขวางไปด้านหลังได้
5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง
ความสัมพันธ์ระหวางคลื่นการกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์
ระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ

 เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจากการ

ถายโอนพลังงานจากการสั่นของแหลงกาเนิดเสียง
ผานอนุภาคตัวกลางทาให้อนุภาคของตัวกลางสั่น
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ผลการเรียนรู้
อุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส การสะท้อน
การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของ
คลื่นเสียง รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง
องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และ
มลพิษทางเสียง รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ
คานวณได้จากสมการ v  331  0.6 TC
 เสียงมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและ
การเลี้ยวเบน
 กาลังเสียงเป็นอัตราการถายโอนพลังงานเสียงจาก
แหลงกาเนิดเสียง กาลังเสียงตอหนึ่งหนวยพื้นที่ของ
หน้าคลื่นทรงกลมเรียกวาความเข้มเสียง คานวณได้
จากสมการ I  P
A

 ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง

โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราสวนระหวางความ
เข้มเสียงกับความเข้มเสียงอ้างอิงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน
ตามสมการ

 I 

 I0 

  10 log 

 ระดับสูงต่าของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่

ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกันเนื่องจากมี
คุณภาพเสียงแตกตางกัน
 เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทที่
มีผลตอสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง
7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของ
อากาศในทอปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์
ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้เรื่อง
เสียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน

 ถ้าอากาศในทอถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่

เทากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในทอนั้น จะเกิด
การสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการเกิดการสั่น
พ้องของทอปลายเปิดหนึ่งด้านคานวณได้จากสมการ
v
เมื่อ n  1, 3, 5, ...
f n
n

4L

 ถ้าเสียงจากแหลงกาเนิดเสียงสองแหลงที่มีความถี่

ตางกันไมมากมาพบกันจะเกิดบีต ทาให้ได้ยินเสียงดัง
คอยเป็นจังหวะ
 คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เทากัน มาแทรก
สอดกัน จะทาให้เกิดคลื่นนิ่ง
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8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง
ผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผานสลิตเดี่ยว รวมทั้ง
คานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 เมื่อแหลงกาเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยูนิ่ง
ผู้ฟังเคลื่อนที่โดยแหลงกาเนิดเสียงอยูนิ่ง หรือทั้ง
แหลงกาเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากกัน
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกวา
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
 ถ้าแหลงกาเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว
มากกวาอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิดคลื่น
กระแทก ทาให้เสียงตามแนวหน้าคลื่นกระแทกมี
พลังงานสูงมากมีผลทาให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้เคียง
ได้ยินเสียงดังมาก
 ความรู้เรื่องเสียงนาไปประยุกต์ใช้ในด้านตาง ๆ
เชน การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี อธิบายหลักการ
ทางานของเครื่องดนตรี การเปลงเสียงของมนุษย์ การ
ประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม เป็นต้น
 เมื่อแสงผานชองเล็กยาวเดี่ยว (สลิตเดี่ยว) และ

ชองเล็กยาวคู (สลิตคู) จะเกิดการเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอด ทาให้เกิดแถบมืดและแถบสวางบนฉาก
โดยปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ตาม
สมการ
แถบมืด สาหรับสลิตเดี่ยว
d sin   n เมื่อ n  1,2,3,...
แถบสวาง สาหรับสลิตคู
d sin   n เมื่อ n  0,1,2,...
แถบมืด สาหรับสลิตคู
 1
d sin    n  
 2

เมื่อ

n  1,2,3...

 เกรตติง เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชองเล็กยาวที่

มีจานวนชองตอหนึ่งหนวยความยาวเป็นจานวนมาก
และระยะหางระหวางชองมีคาน้อยโดยแตละชองหาง
เทา ๆ กัน ใช้สาหรับหาความยาวคลื่นของแสงและ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ศึกษาสมบัติการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง
โดยปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตาม
สมการ
d sin   n เมื่อ n  0,1,2,...

9. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิว
วัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
คานวณตาแหนงและขนาดภาพของวัตถุเมื่อ
แสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงา
ทรงกลม รวมทั้งอธิบายการนาความรู้เรื่องการ
สะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจก
เงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

 เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อนซึ่ง

เป็นไปตาม กฎการสะท้อน
 วัตถุที่อยูหน้ากระจกเงาราบและกระจกเงาทรง
กลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตาแหนง ขนาดและ
ชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพของรังสี
แสงหรือการคานวณจากสมการ
กรณีกระจกเงาราบ
s '  s

กรณีกระจกเงาทรงกลม
1 1 1
 
f s s'
y'
M
y

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวาง
ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหวางความลึก
จริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ
สะท้อนกลับหมดของแสง และคานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อแสงเคลื่อนที่ผานผิวรอยตอของตัวกลางสอง

ตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราสวนระหวางไซน์
ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของตัวกลางคู
หนึ่งมีคาคงตัว เรียกความสัมพันธ์นี้วากฎของสเนลล์
เขียนแทนได้ด้วยสมการ
n1 sin 1  n2 sin 2
 การหักเหของแสงทาให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู
ในตัวกลางตางชนิดกันมีตาแหนงเปลี่ยนไปจากเดิม
ซึ่งคานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จากสมการ
s ' n2

s n1

 มุมตกกระทบที่ทาให้มุมหักเหมีคา 90 องศา

เรียกวา มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทางจาก
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ตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มีดรรชนีหัก
เหน้อย คานวณได้จากสมการ
sin c 

n2
n1

 การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบ

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดง
ภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตาแหนง ขนาด
ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหวางระยะ
วัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้ง
คานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
การนาความรู้เรื่องการหักเหของแสงผานเลนส์
บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

มากกวามุมวิกฤต
 เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุ
โดยตาแหนง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดขึ้น หาได้
จากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคานวณได้จาก
สมการ
1 1 1
 
f s s'
y'
M
y

 ความรู้เรื่องเลนส์นาไปประยุกต์ใช้ในด้านตาง ๆ

12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับ
แสง เชน รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน

13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สี
ของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี
รวมทั้งอธิบายสาเหตุของตาบอดสี

เชน แวนขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น
 กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เชน รุ้ง การทรงกลด
และมิราจ
 เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ
แสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้าเป็น
สีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน
 การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุ
และสารสีบนวัตถุโดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสีและ
สะท้อนบางแสงสี
 การผสมสารสีทาให้ได้สารสีที่มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม
ถ้านาแสงสีปฐมภูมิในสัดสวนที่เหมาะสมมาผสมกัน
จะได้แสงขาว
 แผนกรองแสงสียอมให้บางแสงสีผานไปได้และ
ดูดกลืนบางแสงสี
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ม.6

-

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 การผสมแสงสีทาให้ได้แสงสีที่มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม
ถ้านาสารสีปฐมภูมิในปริมาณที่เทากันมาผสมกันจะ
ได้สารสีผสมเป็นสีดา
 การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านตาง ๆ เชน ด้านศิลปะ ด้านการ
แสดง
 ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือตาบอดสี เกิด
จากความบกพรองของเซลล์รูปกรวยซึ่งเป็นเซลล์รับ
แสงชนิดหนึ่งบนจอตา
-

