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1. การเคลื่อนที่แบบ
ซิมเปิลฮาร์มอนิก 

1. การสั่นของมวลติดปลายสปริง 
2. การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย 
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1. หมวด 

หมวดที ่2: เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.5  
ผลการเรยีนรู้ที่ 1: ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารม์อนกิอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่าง

ง่าย รวมทั้งคำนวณปรมิาณต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ผลการเรียนรู้ที่ 2: อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง  

 
3. สาระสำคัญ 

1. การสั่นของมวลติดปลายสปริง 
2. การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย 

 
4. สาระการเรียนรูเ้พ่ิมเติม 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมี
คาบและแอมพลิจูดคงตัว และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใดๆ เป็นฟังก์ชันแบบไซน ์

การสั่นของมวลติดปลายสปริง 
การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง เป็นการเคลื่อนทีแ่บบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาด

ของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศทางตรงข้าม 
เมื่อดึงวัตถุที่ติดปลายสปริงออกจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยให้สั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัว ความถี่ที่มีค่า

เฉพาะตัวนี้ เรียกว่าความถี่ธรรมชาติ เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้
วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง 

 



การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย 
การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาด

ของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศทางตรงข้าม 
การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่ง ลกูตุ้มจะแกว่งด้วยความถีเ่ฉพาะตัวเช่นกัน 

 
4. ทักษะ 

1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. เพื่อให้เข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาฟิสิกส์ 
2. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สังเกตได้จากปรากฎการณ์จริงกับคำอธิบายทางทฤษฎี 
3. เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในขอบเขตของข้อมูลที่ได้ว่า ขึ้นกับขีดความสามารถของเครื่องมือวัด 
4. เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการนำหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งเชิง

ความคิดและเชิงการปฏิบัติ 
6. เพื่อให้มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ 
7. เพื่อให้มีความใจกว้าง คิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 
8. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียต่อสังคมในการนำความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
9. เพื่อให้ตระหนักในอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 



8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การใช้คำถาม 

เนื่องจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนอกจากจะมุ่งหวังให้นักเรียนจดจำเนื้อหาที่เป็นความรู้ พื้นฐานทาง
ฟิสิกส์ได้แล้ว ยังต้องการให้นักเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ คาดคะเนผลสรุป ฯลฯ ได้
อีกด้วย ในการฝึกให้มีความสามารถดังกล่าวหรือที่เรียกว่า ให้คิดเป็นนั้น ครู ต้องให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกคิด โดยครู
เป็นผู้ป้อนคำถามต่างๆ คอยช่วยกระตุ้นให้กำลังใจ และช้ีแนะแนว ทางในการตอบปัญหาให้เป็นไปตามขึ้นตอนของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ครูควรเตรียมตั้งคำถามสำหรับแต่ละตอนของบทเรียนล่วงหน้า โดยคำนึงถึงพื้นฐานประสบการณ์ เดิมของ
นักเรียนเป็นสำคัญ ถ้าครูมานึกคำถามอย่างเร่งรีบระหว่างการสอนอาจทำให้ได้คำถามที่ไม่เหมาะสม เช่น ยากเกินไป 
ง่ายเกินไป หรือมีลักษณะไม่ยั่วยุให้นักเรียนสนใจคิดหาคำตอบ ครูผู้สอนจะต้องอดทนในการรอคอยคำตอบขณะที่
นักเรียนกำลังคิดและพึงระลึกไว้เสมอว่า ปฏิกิริยาของครูที่มีต่อคำตอบของนักเรียนจะมีส่วนอย่างมากในการ
เสริมสร้างหรือทำลายความกระตือรือร้นท่ีจะตอบปัญหาของนักเรียน  

ถ้าครูใช้คำถามบ่อยๆ และพยายามศึกษาปรับปรุงการใช้คำถามอยู่เสมอจะมีผลให้คำถามของครูมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และบรรยากาศของการเรียนการสอนจะมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อท้ังสำหรับครูและ
นักเรียน 

2. การทดลอง กิจกรรมและการสาธิต 

การสอนวิชาฟิสิกส์บางตอนอาจเริ่มด้วยการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือการทดลอง และสังเกตผลการ
ทดลองตามขึ้นตอนต่าง ๆ แล้วครูใช้คำถามเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของการทดลองนั้นๆ แทนที่ครูจะเล่าการทดลองและ
บอกผลสรุปโดยตรง ซึ่งใช้เวลาในการสอนน้อยกว่าวิธีแรกมาก แต่วิธีสอนแบบบอกผลสรุปโดยตรง นักเรียนจะไมม่ี
โอกาสได้ฝึกการสังเกต ฝึกบันทึกข้อมูล ไม่มีโอกาสได้หยิบจับอุปกรณ์ทำการทดลอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูล นัยหนึ่งก็คือ การ
สรุปอย่างมีเหตุมีผลนั่นเอง ก็เป็นการปลูกฝัง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทางหนึ่ง 

ผลที่ได้จากการทดลองของนักเรียนอีกประการหนึ่งก็คือ จากการพบปัญหาในการทดลองและ หาวิธี
แก้ปัญหาเหล่านั ้นเพื่อให้การทดลองสัมฤทธิ์ผล นักเรียนจะได้เรียนรู ้แนวการคิดแก้ปัญหาที่สอดคล้องตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการปฏิบัติ มิใช่ด้วยการท่องจำขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ดังนั้นนัก เรียนจะมีความมั่นใจ
ในการนำวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้โดยตรงไปใช้แก้ปัญหาที่ประสบในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

2.1 การตรวจสอบการทดลอง 

ครูควรทำการทดลองทุกการทดลองก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาในเรื่องใดบ้าง และผล
ที่ได้เป็นอย่างไร อันจะทำให้ครูมีความมั่นใจในการดำเนินการสอนในชั้นเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะได้ทราบด้วยว่าแต่
ละการทดลองมีอะไรบ้างท่ีต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าจะได้จัดไว้ให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาสอน 

2.2 การแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการทดลอง 

ในการทดลองให้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน ใช้เครื่องมือกลุ่มละ 1 ชุด ครูควรแนะนำให้นักเรียนรู้จกั
การใช้เครื ่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก่อนทำการทดลอง ควรย้ำถึงความเป็นระเบียบและความ
รับผิดชอบต่อเครื่องมือท่ีนำไปใช้ด้วย ในบางการทดลอง ครูอาจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งกันทำกลุ่มละตอน แล้วนำ
ข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพื่อประหยัดเวลาก็ได้ 
2.3 การรายงานผลการทดลอง 



ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรายงานผลการทดลอง ครูควรตรวจรายงานของนักเรียน แล้วนำสิ่งที่ยังบกพร่อง
มาชี้แจงในช้ันให้เข้าใจท่ัวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเน้นความซื่อสัตย์ในการทดลอง การบันทึกผล การสรุปผล และ
การอภิปรายผล มากกว่าการเน้นความถูกต้องของผลการทดลอง เพื่อปลูกฝังความเข้าใจและการยอมรับในขอบเขต
และขีดจำกัดของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ครูอาจใช้การสาธิตเพื่อจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจใคร่รู้ในเนื้อหาที่จะดำเนินการสอนต่อไปโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือทำนายผลที่จะเกิดขึ้น อันจะมีผลให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนมีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ
หน่าย ในบางการทดลองซึ่งนักเรียนไม่มีโอกาสได้ทดลองด้วยตัวเอง ครูควรทำการสาธิตการทดลองนั้นๆ ให้นักเรียน
ดู แต่ครูจะต้องระลึกไว้เสมอว่า การสาธิตไม่อาจทดแทนการทดลองของนักเรียนได้ และครูควรให้นักเรียนได้ทำการ
ทดลองด้วยตัวนักเรียนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

3. การอภิปราย 

การสอนวิชาฟิสิกส์ที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่เชื ่ออะไรง่ายๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์นั้ น ครูควร
ดำเนินการสอนโดยให้เด็กได้มีโอกาสอภิปรายร่วมกัน โดยครูเป็นผู้คอยแนะนำและควบคุมมิให้ออกนอกทาง การ
สอนเช่นนี้จะมีส่วนสร้างเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวโดยตรง 

ครูอาจใช้การอภิปรายเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาท่ีต้องการจะสอนต่อไป หรืออภิปรายเพื่อนำไปสู่การ สังเกต การ
ทดลอง และที่จำเป็นที่สุดก็คือ ใช้การอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลอง อย่างไรก็ดี ครูต้องคำนึงถึงเวลาที่มีอยู่ด้วย 
โดยพยายามจัดแบ่งเวลาและควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในขอบเขตของเวลาที่กำหนดให้ 

4. เวลาในการสอน 

ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของบทเรียน รวมทั้งช่วงเวลาที่ระบุในแต่ละการทดลอง ครูผู้สอนอาจปรับยดืหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม เพราะตามที่เสนอแนะไว้เป็นการประมาณช่วงเวลาสำหรับกรณีไม่มี กิจกรรมพิเศษหรือปญัหา
อื่นๆ ที่ทำให้เวลาในการสอนบทเรียนต้องลดน้อยลง 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 3 (ว 32201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ. (2558). ฟิสิกส์ 1. (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 9). ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 
4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 

(10th ed). Cengage learning. 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 



10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระการเรียนรู้ 
1. การสั่นของมวลติดปลาย

สปริง 
2. การแกว่งของลูกตุ้ม

อย่างง่าย 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำ

ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

  
11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
        

       ลงช่ือ .....................................................................  
          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 3 (ว 32201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: คลื่น      เวลา 15 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(60) 

1. คลื่น 1. ชนิดของคลื่น 
2. ส่วนประกอบของคลื่น 
3. อัตราเร็วคลื่น 
4. หลักการที่เกีย่วกับคลื่น 
5. พฤติกรรมของคลื่น 

15 15 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 2: เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.5 
ผลการเรียนรู้ที่ 3: อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น  ส ่วนประกอบของคลื ่น การแผ่ของหน้าคลื ่น ด้วย

หลักการของฮอยเกนส์และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมท้ังคำนวณอัตราเร็ว 
ความถี่ และความยาวคลื่น  

ผลการเรียนรู้ที่ 4: สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
3. สาระสำคัญ 

1. ชนิดของคลื่น 
2. ส่วนประกอบของคลื่น 
3. อัตราเร็วคลื่น 
4. หลักการที่เกีย่วกับคลื่น 
5. พฤติกรรมของคลื่น 

 
 
 



4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
ชนิดของคลื่น 
คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  คลื่นที่ถ่ายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง 

เรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอนพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้ยังจำแนกชนิดของคลื่น
ออกเป็นสองชนิด ได้แก่ คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว 

ส่วนประกอบของคลืน่ 
คลื่นท่ีเกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นท่ีสง่คลื่นอย่างตอ่เนื่องและมรีูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายไดด้้วยการกระจัด สันคลื่น ท้อง

คลื่น เฟส ความยาวคลื่น ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว 
อัตราเร็วคลื่น 
อัตราเร็ว ความถี ่และความยาวคลื่น มีความสัมพันธ์กัน 
หลักการที่เกี่ยวกับคลืน่ 
การแผ่ของหนา้คลื่นเป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์ และถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกันตามหลักการ

ซ้อนทับ 
พฤติกรรมของคลื่น 
คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงสิ่งกีดขวางหรือรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกัน แล้วเปลี่ยนทิศทางการ

เคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิม โดยเป็นไปตามกฎการสะท้อน 
คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตาม

กฎการหักเห 
คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ 
คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกันแล้วเกิดตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริมตลอดเวลา เรียกว่า 

ปฏิบัพ และตำแหน่งท่ีมีการแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่าบัพ 
คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบสิ่งกีดขวางแล้วมีคลื่นแผ่จากขอบสิ่งกีดขวางไปด้านหลังได้ 

 
4. ทักษะ 

1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ทดลองและอธิบายการเกิดคลื่นกลในลวดสปริง และสรุปไดวาคลื่นท่ีเกิดจากการสะบัดลวดสปริง แตกตางกับคลื่นที่
เกิดจากการอัดลวดสปริง 

2. อธิบายการเกิดคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง พรอมท้ังระบุองคประกอบของคลื่นท้ังสอง 
3. สามารถอธิบาย ความหมายของ ความยาวคลื่น คาบ ความถี่ และแอมพลิจูด 



4. หาความสัมพันธระหวางความถี่กับคาบ และอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 
5. ทดลองและอธิบาย การเกิดคลื่นผิวน้ำ ทั้งคลื่นดลและคลื่นตอเนื่อง 
6. บอกพฤติกรรมที่แตกตางกันในกรณีการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอด ของคลื่นผิวน้ำบนถาด

คลื่น 
7. เพื่อใหผเูรียนสามารถสังเกตการเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือก และอธิบายการเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือกได 
8. เพื่อใหผเูรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับคลื่นนิ่งไปอธิบายการเกิดคลื่นนิ่งกับวัสดุอื่นๆ ได 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement: E1) 

1.1 ใหผเูรียนพิจารณาคลื่นตอเนื่องของคลื่นผิวน้ำ 
1.2 ผูสอนนําอภิปรายถึงการเคลื่อนที่แบบคลื่นวาอนุภาคไปกับคลื่นหรือไม ทําไมจึงเห็นคลื่นมีการ

เคลื่อนที่ (อนุภาคไมเคลื่อนที่ไปกับคลื่น เพราะการรบกวนผิวน้ํามีการแผ่กระจายออกไป)  
         1.3 นําอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นท่ีอาศัยตัวกลางและคลื่นท่ีไมอาศัยตัวกลาง  

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration: E2) 
2.1 ใหผเูรียนศึกษาลักษณะของคลื่นกล จากการทํากิจกรรมที่ 1 อภิปรายและนําเสนอ 
2.2 ใหผเูรียนศึกษาองคประกอบของคลื่นจากกิจกรรมที่ 2 อภิปรายและนําเสนอ 
2.3 ใหผเูรียนศึกษาการเคลื่อนที่แบบคลื่นจากการทํากิจกรรมที่ 3 อภิปรายและนําเสนอ  
2.4 ใหผู เรียนศึกษาการเกิดคลื่นจากการทํากิจกรรมที ่ 4 คลื ่นผิวน้ ำ โดยใชถาดคลื ่น ศึกษาคลื่น              

ดลหนาตรง คลื่นดลวงกลม และคลื่นตอเนื่องทั้งคลื่นหนาตรงและคลื่นวงกลม  
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation: E3) 

3.1 จากการทํากิจกรรมที่ 1 และการอภิปรายควรสรุปไดวาคลื่นกลมี 2 แบบคือ คลื่นตามขวางและคลื่น
ตามยาว 

3.2 จากการทํากิจกรรมที่ 2 และการอภิปรายควรสรุปไดวา การที่เห็นคลื่นเคลื่อนที่ไปเกิดขึ้น เพราะ
อนุภาคมีการเปลี่ยนตําแหนงอยางตอเนื่องแบบ S.H.M. 



3.3 จากการทํากิจกรรมที่ 3 และการอภิปราย ควรสรุปได วา องคประกอบของคลื่น ประกอบดวย         
สันคลื่น ทองคลื่น แอมพลิจูด ความยาวคลื่น คาบ ความถี่ และอัตราเร็วคลื่น 

3.4 จากการทํากิจกรรมที่ 4 ควรบอกลักษณะของคลื่นดลหนาตรง คลื่นดลวงกลม คลื่นตอเนื่อง หนาตรง
และคลื่นตอเนื่องวงกลม  

4. ขั้นขยายความรู (Elaboration: E4) 
ผูสอนรวมอภิปรายกับผูเรียนเพื่อใหศึกษาองคประกอบของคลื่นตามยาว พรอมเขียนกราฟ การกระจัด

และตําแหนง  
5. ขั้นประเมิน (Evaluation: E5) 

5.1  ใหผูเรียนแตละกลุมเขียนสิ่งที ่ตนเรียนรู เกี ่ยวกับคลื่นติดไวที่บอรด เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ             
ความคิดเห็น ซึ่งจะนําไปสูการอภิปรายและรวมกันลงขอสรุป 

 
กิจกรรมที่ 1.1: ลักษณะของคลื่น  
1. ผูกดายสีตรงกลางของลวดสปริง ซึ่งอยูบนพ้ืนราบ 
2. ยึดปลายขางหนึ่งของลวดสปริงไว ดึงปลายอีกขางหนึ่งของลวดสปริง ใหยึดออกประมาณ 3 เมตร แลวสะบัดไปมาใน

แนวราบ สังเกตการเคลื่อนที่ของดายและลวดสปริง และบันทึกผล                            
3. วางลวดสปร ิงในล ักษณะเด ิม อ ัดลวดสปร ิงเข าออกเป นจ ังหวะช า ๆ ส ังเกตการเคล ื ่อนท ี ่ของด าย                                                                                

และลวดสปริงและบันทึกผล 
 

กิจกรรมที่ 1.2: องคประกอบของคลื่น  
1. ใหศึกษาความหมายของสันคลื่น ทองคลื่น ความ ยาวคลื่นและแอมพลิจูดจากกิจกรรม 3.1 และ เนื้อหาหนา 50-53 

ในหนังสือเรียน  
 

กิจกรรมที่ 1.3: การเคลื่อนที่แบบคลื่น  
1. จากกราฟกระจัดและระยะทางใหเขียนกราฟการกระจัดของตําแหนงตาง ๆ เมื่อเวลาผานไป 1/8รอบ, 2/8รอบ, 3/8

รอบ ... จนครบรอบ สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ท่ีตําแหนงนั้น  
       หมายเหตุ  ถาตองการเห็นภาพการเคลื่อนที่ของคลื่นจากกราฟในขอ 1 จะตองทําอยางไร  
 

กิจกรรมที่ 1.4: คลื่นผิวน้ำ 
1. ประกอบชุดถาดคลื่น แลวใสน้ำในถาดเล็กนอย 
2. ใชปลายดินสอแตะผิวน้ำบริเวณกลาง ๆ ถาด 1 ครั้ง สังเกตภาพที่ปรากฏบนแผนกระดาษที่วางไว บนโตะใตถาด

คลื่นใชขอบดานยาวของไมโปรแตรก เตอรแตะผิวน้ำ 1 ครั้ง สังเกตภาพที่ปรากฏบน แผนกระดาษ 
3. ปรับปุมกําเนิดคลื่นน้ำอันที่อยูกลางคานใหแตะผิว น้ำพอดี ตอวงจรฟาใหมอเตอรหมุน ซึ่งจะทําใหปุม กําเนิดคลื่น

สั่นกระทุมน้ำตลอดเวลา สังเกตภาพที่ ปรากฏบนแผนกระดาษ ปรับมอเตอรใหหมุนเร็ว ขึ้น สังเกตภาพที่ปรากฏ
บนแผนกระดาษ 

4. ปดปุมกําเนิดคลื่นใหสูงขึ้นเกินขอบลางของคาน กําเนิดคลื่น ปรับระดับของคานใหขอบลางแตะผิวน้ำพอดี ตลอด
ความยาวคาน ปรับใหมอเตอรหมุน ชา ๆ สังเกตภาพท่ีปรากฏบนกระดาษ ปรับให มอเตอรหมุนเร็วข้ึน สังเกตภาพ
ที่ปรากฏบน แผนกระดาษ  



กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement: E1) 

ผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยถามผูเรียนวา ขณะทํากิจกรรม 3.1 ลักษณะคลื่น ผูเรียนสังเกตหรือไมวาเมื่อ
คลื่นในสปริงกระทบกับมือ การเคลื่อนที่ตอไปของสปริงเปนอยางไร ผูเรียนหลายคนอาจตอบถูกตองวาคลื่นสะท
อนกลับมา จากน้ันผูสอนทําการสาธิตกิจกรรมสาธิต 3.1 สมบัติของคลื่น ตามรายละเอียดในคูมือครู หนา 99 – 105  
ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบและศึกษาการที่คลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง หรือเคลื่อนที่เขาไปในตัวกลาง
อื่นคลื่นจะมีลักษณะอยางไร  

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration: E2) 
ผูสอนใหผูเรียนสังเกตการสาธิตตามกิจกรรมสาธิต 3.1 สมบัติของคลื่นตามรายละเอียดใน หนังสือเรียน 

หนา 54 – 55 โดยผูสอนมีการเตรียมตัวลวงหนาและดําเนินการสอนตาม รายละเอียดในคูมือครู ดังกลาวในขอ 1 
(ข้ันสรางความสนใจ)  

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation: E3) 
ผูสอนใหผูเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณตามที่สังเกตไดจากกิจกรรม เพื่อนําไปสู

คําอธิบายการเกิดแตละปรากฏการณ รวมทั้งขอสรุปท่ีไดจากการสาธิตแตละ ปรากฎการณในแตละตอน 

4. ขั้นขยายความรู (Elaboration: E4) 
ผูสอนใหผูเรียนนําขอสรุปที่ไดจากปรากฏการณในแตละตอนไปใชในการศึกษาเกี่ยวกับการ ใชประโยชน

และการอธิบายการเกิดปรากฏการณตาง ๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation: E5) 
5.1 สังเกตจาการบอกพฤติกรรมที่แตกตางกันในกรณีการสะทอน การหักเห และเบี่ยงเบน และการแทรก

สอดของคลื่นผิวน้ำ 

5.2 สังเกตจากการตอบคําถามตามรายละเอียดในหนังสือเรียนและคําถามนําเพื่อนําไปสู  ขอสรุปแตละ
พฤติกรรมที่ประเมินในขอ 1  

 
กิจกรรมที่ 2.1: คลื่นนิ่งในเสนเชือกอยางงาย  

  จุดประสงค 
เพื่อใหผเูรียน ศึกษาการเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือก  

  วัสดุอุปกรณ 
1. เชือก 
2. ไมโปรแทรกเตอร ไมบรรทัดพลาสติก 
3. กระดาษกาว 
4. ยางรัดของ  

  วิธีการ  
1. นําเชือกยาวประมาณ 80 เซนติเมตร มาติดกับปลายไมโปรแทรกเตอรดานหนึ่งดวยกระดาษกาว 
2. จับปลายเชือกดานหนึ่งใหยาวพอประมาณจากไมโปรแทรกเตอร กดปลายไมโปรแทรกเตอรอีกดานหนึ่งตดิ

กับขอบโตะใหมีสวนท่ียื่นเลยจากขอบโตะออกมา ดึงเชือกอยใูนแนวระดับ 
3. ดีดไมโปรแทรกเตอร ทําใหเกิดการสั่นและเกิดคลื่น โดยหาจังหวะการสั่นที่เหมาะสมกับความยาวคลื่นจะ

เกิดคลื่นนิ่ง สังเกตรูปคลื่น 



4. เปลี่ยนความยาวเชือก สังเกตลักษณะของคลื่นเสนเชือก 
5. สรุปการเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือก และทําใบบันทึกกิจกรรม 1 
6. จับปลายไมบรรทัดชนิดพลาสติกออน สะบัดมือซ้ําๆ กัน สังเกตรูปไมบรรทัด 
7. ใชยางรัดของผูกกัน 2 หรือ 3 เสน ดึงใหตึงแลวดีดยาง สังเกตการสั่นของยาง 

 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 3 (ว 32201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง คลื่น 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ. (2558). ฟิสิกส์ 1. (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 9). ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 
4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 

(10th ed). Cengage learning. 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 

 
10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระการเรียนรู้ 
1. ชนิดของคลื่น 
2. ส่วนประกอบของคลื่น 
3. อัตราเร็วคลื่น 
4. หลักการที่เกีย่วกับคลื่น 
5. พฤติกรรมของคลื่น 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่น 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่น 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำ

ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่น 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
คลื่น 

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

  
11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
        

       ลงช่ือ .....................................................................  
          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 3 (ว 32201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: ทัศนศาสตร์    เวลา 15 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(60) 

3. ทัศนศาสตร ์ 1. การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู ่
2. การเลีย้วเบนของแสงผ่านสลติเดีย่ว 
3. การเลีย้วเบนของแสงผ่านเกรตติง 
4. การสะท้อนและการหักเหของแสง 
5. การมองเห็นและการเกิดภาพ 
6. ภาพจากกระจกเงาทรงกลมและเลนส์บาง 
7. แสงส ี

20 15 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 2: เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.5  
ผลการเรียนรู้ที่ 8: ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรก

สอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการเรียนรู้ที่ 9: ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ 

คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรง
กลม รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรง
กลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ที่ 10: ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับ
หมดของแสง และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
ผลการเรียนรู้ที่ 11: ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของ

ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณ



ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน   

ผลการเรียนรู้ที่ 12: อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้า
เป็นสีต่าง ๆ  ในช่วงเวลาต่างกัน 

ผลการเรียนรู้ที่ 13: สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง
อธิบายสาเหตุของการบอดสี  

 
3. สาระสำคัญ 

1. การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู ่
2. การเลีย้วเบนของแสงผ่านสลติเดีย่ว 
3. การเลีย้วเบนของแสงผ่านเกรตติง 
4. การสะท้อนและการหักเหของแสง 
5. การมองเห็นและการเกิดภาพ 
6. ภาพจากกระจกเงาทรงกลมและเลนส์บาง 
7. แสงส ี

 
4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเด่ียว 
เมื่อแสงผ่านช่องเล็กยาวเดี่ยว (สลิตเดี่ยว) และช่องเล็กยาวคู่ (สลิตคู่) จะเกิดการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด ทำให้

เกิดแถบมืด และแถบสว่างบนฉาก  
การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง 
เกรตติง เป็นอุปกรณ์ที ่ประกอบด้วยช่องเล็กยาวที่มีจำนวนช่องต่อหนึ่งหน่วยความยาวเป็นจำนวนมาก  และ

ระยะห่างระหว่างช่องมีค่าน้อย โดยแต่ละช่องห่างเท่าๆ กัน ใช้สำหรับหาความยาวคลื่นของแสงและศึกษาสมบัติการ
เลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 

การทะท้อนและการหักเหของแสง 
เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางจะเกิดการหักเห  โดยอัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตก

กระทบกับไซน์ของมุมหักเหของตัวกลางคู่หนึ่งมีค่าคงตัว เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า กฎของสเนลล์ 
การหักเหของแสงทำให้มองเห็นภาพของวัตถุท่ีอยู่ในตัวกลางต่างชนิดกันมีตำแหน่งเปลี่ยนไปจากเดิม 
มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า ๙๐ องศา เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่มี

ดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหน้อย 
การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบ มากกว่ามุมวิกฤต 
กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลดและมิราจ  
เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศแสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่างๆ 

ในช่วงเวลาต่างกัน 
ภารมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากกระจกเงาทรงกลมและเลนส์บาง 
เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน 



วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่
เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ 

เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุ โดยตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น หาได้จากการเขียน
ภาพของรังสีแสง หรือคำนวณได้จากสมการ 

ความรู้เรื่องเลนส์นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 
แสงสี 
การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุและสารสีบนวัตถุ  โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสีและสะท้อนบาง

แสงสี  
การผสมสารสีทำให้ได้สารสีที่มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนท่ีเหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว
แผ่นกรองแสงสียอมให้บางแสงสีผ่านไปได้และดูดกลืนบางแสงสี 
การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านศิลปะ ด้านการแสดง 
ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสีเกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย ซึ่งเป็นเซลล์รับแสงชนิดหนึ่ง

บนจอตา 
 
4. ทักษะ 

1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
1. ศึกษากฎการหักเหของแสงและประยุกต 
2. หาคาดรรชนีหักเหของวัตถุเทียบกับอากาศ 
3. ศึกษาเงื่อนไขของการเกิดการสะทอนกลับหมดของแสง 
4. ศึกษาภาพที่เกิดจากการแทรกสอดของแสง 
5. ศึกษาภาพที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของแสง 
6. หาความยาวคลื่นแสง 
7. ศึกษาหลักการเกิดแถบสีจากการแทรกสอดของแผน CD และการเกิดแถบมืด-สวางจากไมบรรทัดเหล็ก 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement: E1) 

1.1 ผสูอนนําเสนออุปกรณชุดไฟเสนเอ็น แลวตั้งคําถามวามีหลักการอะไรเกี่ยวของ แสงเดินทางอยางไร 
1.2  ผูสอนนําเสนอดินสอหรือวัสดุอื่นๆ ใสในแกวท่ีมีน้ำ ตั้งคําถามวาทําไมจึงไมเห็นเปนเสนตรงเดียวกัน  
1.3  ผูสอนนําเสนอเหรียญลองหนจากแกวเมื่อใสน้ำแลวตั้งคําถามวาเหรียญหายไปไหน 

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration: E2) 
2.1 ใหผเูรียนทําการทดลอง 14.1 หนา 280 ประกอบใบกิจกรรม 1 และผูเรียนสังเกตตามคําถามสี่เหลี่ยม

รวมทั้งหาคาดรรชนีหักเหของแทงพลาสติกตาม ใบกิจกรรม 1 
2.2 ใหผเูรียนเปลี่ยนจากแทงพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชุดกลองของของเหลวแตละชนิดตามใบกิจกรรม 2 
2.3 ใหผูเรียนเปลี่ยนแทงวัตถุหักเหแสงเปนแทงพลาสติกที่มีดานหนึ่งเปนผิวโคง และอีกดานหนึ่งเปนผิว 

ตรง ทําการทดลองตามใบกิจกรรม 3 
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation: E3) 

3.1 ผูเรียนนําผลการทดลองที่มารวมกันอภิปราย 

-  คาดรรชนีหักเหของวัสดุตาง ๆ (เทียบกับอากาศ) 

-  คา θc ของแทงพลาสติก  

4. ขั้นขยายความรู (Elaboration: E4) 
4.1 ใหผูเรียนนําความรูจากการหักเหที่ไดนําไปประยุกตทํากิจกรรมตามใบกิจกรรม Optical Black box  

แลวหาคามุม θ กับคา t รวมทั้งลักษณะการวางตัวของแทงสี่เหลี่ยม 

4.2 ใหผูเรียนอธิบายการเดินทางของแสงในเสนเอ็นของชุดไฟเสนเอ็น และการหักเหของวัตถุรวมทั้งการ  

ลองหนของเหรียญ  

5. ขั้นประเมิน (Evaluation: E5) 
    ใหผเูรียนออกแบบการทดลองและอธิบายหลักการเดินทางของแสงเปนแนวโคงแบบตาง  ๆ 

 
กิจกรรมที่ 1.1: การหักเหของแสงท่ีผิวราบ  

วัตถุประสงค  
เพื่อใหผเูรียนศึกษากฎการหักเหของแสง  

วัสดุอุปกรณ 
1. ชุดกลองแสง 1 ชุด 
2. หมอแปลงโวลตตำ่ 



3. กระดาษ A 4 หรือกระดาษกราฟ 
4. แทงพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผา 
5. เลเซอรไดโอด  

วิธีการ 
1. ตอหลอดไฟของกลองแสงเขากับหมอแปลงโวลตตำ่  12  โวลต 
2. วางแผนชองแสงไวหนากลองแสงเพื่อใหลําแสงท่ีออกมามีเพียง 1 ลํา 
3. วางแทงพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผาใหหนาที่ขุนทาบกับกระดาษขาวบนโตะจัดใหลําแสงตกกระทบทํามุม 60 

องศากับผิวดานขางของแทงพลาสติก 
4. ลากเสนตามขอบแทงพลาสติกบนกระดาษ A 4 หรือกระดาษกราฟ 
5. สังเกตลําแสงสะทอนที่ผิวพลาสติก 
6. สังเกตลําแสงท่ีตกกระทบผิวแทงพลาสติก ลําแสงท่ีผานเขาไปในแทงพลาสติกและ ลําแสงที่ออกจากอีกด

านหนึ่งของแทงพลาสติก ลากเสนแสดงแนวรังสีของแสงท้ังสามล งบนกระดาษ A 4 
7. ลากเสนปกติ ณ ตําแหนงที่แสงมาตกกระทบ และผานออกไปจากแทงพลาสติกลงบน กระดาษ A 4 
8. วัดมุมระหวางรังสีตกกระทบกับเสนปกติ θ1 มุมระหวางรังสีที่ผานไปในแทงพลาสติกกับเสนปกติ θ2 มุม

ระหวางรังสีตกกระทบในแทงพลาสติกกับเสนปกติ θ3 และมุมระหวางรังสีที่ผานออกไปในอากาศกับ     
เสนปกติ θ4 แลวบันทึกผลลงในตาราง บันทึกผลการทดลอง 

9. เปลี่ยนคามุม θ1 แลวทําการทดลองจากขอ 4 ถึงขอ 8 

10. คํานวณคา 
sin θ1

sin θ2
 และ 

sin θ3

sin θ4
 สําหรับแตละคามุมตกกระทบ บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง  

จากนั้นใชเลเซอรไดโอดแทนกลองแสงทําการทดลองซ้ำ ตั้งแตขอ 3 -  10  
  

กิจกรรมที่ 1.2: การหาดรรชนีหักเหของของเหลวชนิดตาง ๆ   
  วัตถุประสงค 

เพื่อใหผเูรียนศึกษาการหาคาดรรชนีหักเหของของเหลว 
วัสดุอุปกรณ  

1. ชุดกลองแสง 1 ชุด 
2. 2. หมอแปลงโวลตตำ่ 
3. กระดาษ A4 หรือกระดาษกราฟ 
4. กลองพลาสติกสี่เหลี่ยมบรรจุของเหลว  

วิธีการ 
ทําเหมือนกับใบกิจกรรม 1 โดยเปลี่ยนจากแทงพลาสติกสี่เหลี่ยมเปนกลองพลาสติกสี่เหลี ่ยม บรรจุ

ของเหลว 
 

กิจกรรมที่ 1.3: การสะทอนกลับหมดของแสง  
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผเูรียนศึกษาการสะทอนกลับหมดของแสง  
วัสดุอุปกรณ 

1. ชุดกลองแสง 1 ชุด 



2. หมอแปลงโวลตตำ่ 
3. แทงพลาสติกรูปครึ่งวงกลม 
4. กระดาษ A4 หรือกระดาษกราฟ  

  วิธีการ 
ตอสายไฟฟาของกลองแสงเขากับหมอแปลงโวลตต่ำ 12 โวลต ใชแผนชองแสงวางกั้นหนากลองแสงให

ลําแสงออกมาเพียง 1 ลํา (หรือใชเลเซอรไดโอด) วางแทงพลาสติกซึ่งดานหนึ่งเปนผิวโคง และอีกดานหนึ่งเปนผิวตรง
บนแผนกระดาษ A4 จัดลําแสงจากกลองแสงใหผานเขาไปในแทงพลาสติกทางดานผิวโคงและไปตกกระทบดานผิว
ตรงของแทงพลาสติก โดยมุมตกกระทบมีคาตางๆ กัน ตั้งแตคานอยไปหาคามาก สังเกตรังสีสะทอนและรังสีหักเห
ที่ดานผิวตรง บันทึกผลการทดลอง  

 
กิจกรรมที่ 1.4: Optical  Black box 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผเูรียนสามารถ  หาการวางตัวและความหนาของแทงพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผา  

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองดําที่บรรจุแทงพลาสติก (กําหนดให ดรรชนีหักเหของพลาสติก =  1.5 )                  
2. เลเซอรไดโอด 
3. ฉาก 
4. อุปกรณวัดมุม  

  วิธีการ 
1. ใหวางกลองโดยใหลูกศรชี้ออกจากตัว 
2. เขียนรูปแสดงลักษณะการวางแทงภายในกลองวาเปนตามรูปใด (ดูรูปขางลาง) และมุม θ เปนเทาใด 
3. ทดลองเพื่อหาลักษณะการวางตัวของแทงพลาสติกภายในกลอง 
4. ทดลองเพื่อหาความหนา t ของแทง (ตองแสดงเหตุผลประกอบใหชัดเจนดวย) 

 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement: E1) 

1.1 ผูสอนนําแผน CD ทั้งที่มีแผนเคลือบและไมมีแผนเคลือบใหผูเรียนสังเกตสีจากแผน CD เหมือนหรือ
แตกตางอยางไร 

1.2 ผูสอนนําเสนอฟองสบูหรือฟลมสบูโดยใชบวง แลวใหผเูรียนเปรียบเทียบแถบสีตางๆ ระหวางแผน CD 
กับฟองสบูหรือฟลมสบู แลวตั้งคําถามวา แถบสีตาง ๆ จากแผน CD และฟองสบูหรือฟลมสบูเกิดขึ้นไดอยางไร 

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration: E2) 
2.1 ใหผเูรียนทําการทดลอง 13.1 และ 13.2 ตามใบกิจกรรม 1 
2.2 ใหผเูรียนทําการทดลอง 13.3 ตามใบกิจกรรม 2 หาความยาวคลื่นของแสงสีตาง ๆ รวมทั้งเลเซอร 



3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation: E3) 
ผูเรียนนําผลการทดลองที่ไดรวมกันอภิปรายลงขอสรุปเกี่ยวกับสมบัติการเปนคลื่นของแสง และการหา

ความยาวคลื่นแสง 
4. ขั้นขยายความรู (Elaboration: E4) 

4.1 ใหผูเรียนทําการทดลองตามใบกิจกรรม 3 แลวอธิบายหลักการเกิดแถบการแทรกสอด โดยการ
อภิปรายรวมกัน รวมทั้งหาแนวทางการหาจํานวนเสนตอเซนติเมตรของแผน CD 

4.2 ใหผเูรียนศึกษาแถบสีจากการแทรกสอดของแผน CD และการเกิดแถบมืด-สว่างจากไมบรรทัดเหล็ก    
5. ขั้นประเมิน (Evaluation: E5) 

ใหผเูรียนอธิบายหลักการของ 
5.1 เมื่อฉายแสงเลเซอรผานกระดาษรูเข็มเล็กจะเกิดเปนวงบนฉากและเปรียบเทียบกับภาพที่เกิดจาก    

กลองรูเข็ม 
5.2 แถบสีตาง ๆ ที่เกิดจากแสงขาวผานปริซึมเหมือนหรือแตกตางจากแถบสีของฟองสบู และแถบสีจาก

การแทรกสอดของแผน CD 
5.3  การใชหลักการเลี้ยวเบนและแทรกสอดวัดขนาดของเม็ดเลือดแดงหรือรัศมีเสนผม  
  

กิจกรรมที่ 2.1: การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง  
วัตถุประสงค  

เพื่อใหผเูรียน  ศึกษาภาพที่เกิดจากการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง  
วัสดุอุปกรณ 

1. ชุดกลองแสง  1 ชุด 
2. สลิตเดี่ยวความกวาง 400, 200, 100 และ 50 ไมโครเมตร 
3. สลิตคูที่มีระยะหางระหวางชองสลิต 250, 100 และ 50 ไมโครเมตร 
4. หมอแปลงโวลตตำ่ 1 เครื่อง  

วิธีการ 
1. ต อหลอดไฟของกล องแสง เข าก ับหม อแปลงโวลต ต่ ำ  12 โวลต  แล ววางแผ นกรองแสง                                             

สีแดงก้ันหนาหลอดไฟ จัดใหไสหลอดไฟหางจากตาประมาณ 0.5 เมตร 
2. มองไสหลอดไฟผานสลิตคูที่มีระยะหางระหวางชองสลิต 250 ไมโครเมตร โดยจัดให สลิตอยูใกล ๆ ตา 

และใหชองสลิตขนานกับไสหลอด สังเกตและบันทึกภาพที่เห็น โดยเฉพาะบริเวณที่ตรงกับไสหลอดไฟ 
3. ทําการทดลองตามขอ 2 โดยใชสลิตคูที่มีระยะหางระหวางชองสลิต 100 และ 50 ไมโครเมตร 
4. ทําการทดลองตามขอ 2 โดยใชสลิตเดี่ยวที่มีความกวางของสลิต 400,200,100 และ 50 ไมโครเมตร 

สังเกตและบันทึกภาพที่เห็นโดยเฉพาะบริเวณที่ตรงกับไสหลอดไฟ  
 

กิจกรรมที่ 2.2: การหาความยาวคลื่นแสงโดยใชเกรตติง  
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผเูรียน หาความยาวคลื่นแสงโดยใชเกรตติง  
วัสดุอุปกรณ 

1. ชุดกลองแสง  1 ชุด 



2. เกรตติง 1  อัน 
3. หมอแปลงโวลตตำ่ 1 เครื่อง 
4. ไมเมตร 1 อัน  

วิธีการ  
ตอนท่ี 1 
1. ตอหลอดไฟของกลองแสงเขากับหมอแปลงโวลตตำ่ 12 โวลต 
2. วางไมเมตรบนกลองแสงในแนวตั้งฉากกับความยาวของกลองแสง ดังรูป  
3. มองไสหลอดไฟผานเกรตติง โดยใหเกรตติงหางจากไสหลอด 1 เมตร    
4. วัดระยะหาง x ของแสงสีตาง ๆ ในแถบสวางแรกจากแถบสวางกลางโดยวัดทั้งทางซายมือ และขวามือของ

แถบสวางกลาง บันทึกผลในตารางบันทึกผลการทดลอง 
5. คํานวณหาความยาวคลื่นของแสงสีตาง ๆ โดยใชความสัมพันธ d sin θ = mλ แลวบันทึกผลในตาราง 

 
ตอนท่ี 2  

ใชแผนกระดาษแข็งสีขาวที่กวางประมาณ 1 เมตร วางตั้งในแนวดิ่งเปนฉากรับแสง วางแผนเกรตติง
ในแนวดิ่งบนโตะและใหอยหูางจากฉากประมาณ 50 เซนติเมตร ฉายแสงเลเซอรจากอุปกรณเลเซอรไดโอดผาน
เกรตติง จะปรากฏภาพการแทรกสอดของแสงเลเซอร ณ ตําแหนงตาง ๆ บนฉาก 

วัดระยะหางระหวางแถบ   สวางที่ 1 กับแถบสวางกลาง โดยวัดระยะหางทั้งสองขางของแถบสวางที่ 
1 (เพื่อหาระยะหางเฉลี่ย) บันทึกคาในตาราง คํานวณหาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร โดยใชความสัมพันธ 
d sin θ = mλ (m = 1) 

 
กิจกรรมที่ 2.3: แถบการแทรกสอดโดยแผน CD  และไมบรรทัดเหล็ก  

วัตถุประสงค  
เพื่อใหผเูรียน  ศึกษาแถบการแทรกสอดโดยแผน CD  และไมบรรทัดเหล็ก  

วัสดุอุปกรณ 
1. เลเซอรไดโอด 
2. ไมบรรทัดเหล็ก (ไมบรรทัดตองมีสเกล 0.5 มิลลิเมตร) 
3. แผน CD  

วิธีการ  
1. ใชเลเซอรไดโอดที่ทราบความยาวคลื่นแลว (จากการทดลองโดยเกรตติง) ฉายลงบน CD และไมบรรทัด

เหล็ก โดยทํามุมตกกระทบตาง ๆ กัน สังเกตจุดหลายจุดที่เกิดจากการสะทอนปรากฏบนฉาก 



2. สังเกตมุมตกกระทบ มุมสะทอน ระยะหางจากเลเซอรไปยังฉากและระยะหางระหวางจุดบนฉาก 
3. นําแผน CD ที่ลอกแผนเคลือบสะทอนออก ฉายเลเซอรทะลุผานไปยังฉาก สังเกตจุดหลาย ๆ จุดที่ปรากฏ

บนฉาก 
4. ใชไมบรรทัดเหล็กทําการทดลองในการคํานวณหาความยาวคลื่นของเลเซอรไดโอดที่ไมทราบ    คาความ

ยาวคลื่น  
 

กิจกรรมที่ 2.4: การหาเสนผานศูนยกลางของเสนผม  
วิธีการ  

1. ติดเสนผมลงในกรอบสไลด 
2. ยิงแสงเลเซอรที่ทราบความยาวคลื่นกระทบเสนผม ดังรูป 

 
3. สังเกตแถบการแทรกสอดแลววัดระยะตาง ๆ เพื่อหาเสนผานศูนยกลางของเสนผมจากความสัมพันธ  

d
x

L
= mλ; m = 0, 1, 2, … 

L   เปน ระยะระหวางเสนผมกับฉาก 
d   เปน   เสนผานศูนยกลางของเสนผม 
x   เปน   ระยะระหวางแถบสวางกลาง (m = 0) กับแถบมืดลําดับตาง ๆ (m = 1, 2, …) 

 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 3 (ว 32201) 
2. ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง ทัศนศาสตร์ 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
2. ขวัญ อารยะธนิตกุล, นฤมล เอมะรัตต์, รัชภาคย์ จิตต์อารี และ เชิญโชค ศรขวัญ. (2558). ฟิสิกส์ 1. (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 9). ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
3. Young, H. D., Freedman, R. A. (2016). Sears and Zemansky’s University Physics with Modern 

Physics. (14th ed). Pearson. 
4. Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 

(10th ed). Cengage learning. 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 

 
10. การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระการเรียนรู้ 
1. การแทรกสอดของแสง

ผ่านสลิตคู ่
2. การเลีย้วเบนของแสง

ผ่านสลิตเดี่ยว 
3. การเลีย้วเบนของแสง

ผ่านเกรตติง 
4. การสะท้อนและการหัก

เหของแสง 
5. การมองเห็นและการเกิด

ภาพ 
6. ภาพจากกระจกเงาทรง

กลมและเลนส์บาง 
7. แสงส ี

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ทัศนศาสตร ์

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ทัศนศาสตร ์

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำ

ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ทัศนศาสตร ์

ใบงานและแบบฝึกหดั เรื่อง 
ทัศนศาสตร ์

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์
 

  



11. บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
        

       ลงช่ือ .....................................................................  
          (นายอริยพล จิวาลักษณ์) 
               อาจารย์ผู้สอน 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ .....................................................................  

(ดร. สุดารัตน์ ศรีมา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 3 (ว 32201)     จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: เสียง     เวลา 12 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ผู้สอน อาจารย์อริยพล จิวาลักษณ ์

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
คะแนน 
(100) 

ชั่วโมง 
(60) 

4. เสียง 1. อัตราเร็วเสยีง 
2. พฤติกรรมของเสียง 
3. การไดย้ินเสียง 
4. ปรากฏการณ์เกีย่วกับเสียง 

10 12 

 
1. หมวด 

หมวดที่ 2: เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

ช้ัน ม.5  
ผลการเรียนรู้ที่ 5: อธิบายการเกิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาค

กับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ ในหน่วย
องศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียงได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ผลการเรียนรู้ที่ 6: อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง 
เสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ผลการเรียนรู้ที่ 7: ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
3. สาระสำคัญ 

1. อัตราเร็วเสยีง 
2. พฤติกรรมของเสียง 
3. การไดย้ินเสียง 
4. ปรากฏการณ์เกีย่วกับเสียง 

 



4. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
อัตราเร็วเสียง 
เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจากการถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงผ่านอนุภาค

ตัวกลางทำให้อนุภาคของตัวกลางสั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ 
พฤตกิรรมของเสียง 
เสียงมสีมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน  
การได้ยินเสียง 
กำลังเสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง กำลังเสียงต่อหน่วยพ้ืนท่ีของหน้าคลื่นทรงกลม 

เรียกว่า ความเข้มเสียง 
ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราส่วนระหว่างความเข้มเสียงกับ

ความเข้มเสียงอ้างอิงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน 
ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพเสียง

แตกต่างกนั 
เสียงท่ีมีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภทท่ีมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง 
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียง 
ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต  ทำให้ได้ยินเสียงดังค่อยเป็น

จังหวะ 
ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น จะเกิดการสั่นพ้อง

ของเสียง 
คลื่นเสียงสองขบวนท่ีมีความถี่เท่ากันมาแทรกสอดกันจะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 
ถ้าแหล่งกำเนดิเสียงเคลื่อนทีด่ว้ยอตัราเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกดิคลื่นกระแทก ทำให้เสียง

ตามแนวหน้าคลื่นกระแทกมีพลังงานสูงมาก มีผลทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงดังมาก 
เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง ผู้ฟังเคลื่อนที่โดยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟัง

เคลื่อนที่เข้าหรือออกจากกัน ผู้ฟังจะได้ยินเสียงท่ีมีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 
ความรู้เรื่องเสียงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี อธิบายหลักการทำงานของ

เครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
4. ทักษะ 

1. การคิด 
2. การวิเคราะห ์
3. การแก้ปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน 
5. การสืบค้นข้อมลู 
6. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 
 



5. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายวาเสียงเปนคลื่นกล 
2. อธิบายวาบีตสเกิดจากแหลงกําเนิดเสียงท้ังสองมีความถี่ตางกันเล็กนอย  
3. เขาใจและสามารถนําความรูเรื่องบีตส ไปตั้งสายเครื่องดนตรี 
4. ยกตัวอยางการนําความรูเรื่องบีตสของเสียงไปใชประโยชน 
5. สังเกต ทดลอง และอธิบายคุณภาพของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตางๆได 
6. ยกตัวอยางการนําความรูเรื่องคุณภาพของเสียงมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. เห็นคุณคา่ของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
8. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement: E1) 

1.1 ตั้งคําถามวานักดนตรีสามารถตั้งสายเครื่องดนตรีใหมีความถี่ตรงตามโนตไดอยางไร 
1.2 ผูสอนทําการสาธิตโดยเปาขลุย 2 เลา ท่ีมีความถี่ตางกันเล็กนอยพรอมกัน แลวถามนักเรียนทั้งหองวา 

ขลุยทั้ง 2 เลานี้มีความถี่เทากันหรือไม 
1.3 ใหนักเรียนคนหนึ่งออกมาเปาขลุยเลาแรก จากนั้นใหนักเรียนคนที่สองออกมาเปาขลุยเลาที่สอง (คน

แรกหยุดเปาแลว) ถามนักเรียนทั้งหองวา ขลุยทั้ง 2 เลานี้มีความถี่เทากันหรือไม   
 

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration: E2) 
2.1 ใหนักเรียนที่เลนกีตาร นํากีตารมาขึ้นสายโดยการเทียบเสียงกับหลอดเทียบเสียง ใหคอย ๆ ปรับ

ลูกบิดจนเสียงจากกีตารและหลอดเทียบเสียงมีความถี่ใกลเคียงกัน 
2.2 จากนั้นใหนักเรียนคนหนึ่งออกมาเปาขลุยเลาแรก และใหนักเรียนคนที่สองออกมาเปาขลุยเลาที่สอง 

พรอมกันที่หนาไมโครโฟนซึ่งตอกับเครื่องขยายสัญญาณและออสซิลโลสโคป (หรือหนาไมโครโฟนซึ่งตอคอมพิวเตอร
ที่มีโปรแกรมออสซิลโลสโคป) เพื่อใหนักเรียนทั้งหองดูรูปคลื่นของเสียงขลุยทั้ง 2 เลาที่เปาพรอมกัน ไปพรอมกับ
การฟงเสียง 2.3 ใหปฏิบัติขอ 2.2 ซ้ำอีกครั้ง แตไมตองดูรูปคลื่น  

 



3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation: E3) 
3.1 ครูและนักเรียนนําผลที่ไดจากการฟงและดูรูปคลื่นมารวมกันอภิปราย ตามประเด็นในการอภิปราย

ดังนี ้
• เสียงบีตสเปนอยางไร 
• แหลงกําเนิดเสียง 2 แหลง ทําใหเกิดบีตสไดอยางไร 
• การตั้งสายกีตารใหเทากับหลอดเทียบเสียง ทําอยางไร และเสียงท่ีเกิดขึ้นเปนเชนไร  

4. ขั้นขยายความรู (Elaboration: E4) 
4.1 ครูใหความรู เกี ่ยวกับบีตสของเสียง ถาความถี ่ของแหลงกําเนิดเสียงทั ้งสองใกล เคียงกันมาก         

ความถี่ของบีตสจะนอย แตถาความถี่ของแหลงกําเนิดเสียงท้ังสองตางกันมากความถี่บีตสจะมาก 
4.2  ความรูเรื่องบีตสสามารถนําไปอธิบายการตั้งสายเครื่องดนตรีการปรับความถี่ขลุย หรือเครื่องดนตรี

ประเภทเปา หรือเครื่องดนตรีประเภทอื่น เชน การปรับเสียงลูกระนาด ปรับเสียงแกวน้ำ 
4.3 ในวงดนตรี เชน วงออร เคสตา หรือวงโยธวาทิต จะมีการตั ้งเส ียงเครื ่องดนตรีทุกชิ ้นให มี                              

ความถี่ตรงกัน  
5. ขั้นประเมิน (Evaluation: E5) 

5.1 ใหนักเรียนที่ไมใชนักดนตรี ออกมาปรับสายกีตารใหความถี่เทากับหลอดเทียบเสียง ถาสามารถทาํได
แสดงวามีความเขาใจเรื่องบีตส และนําไปปฏิบัติได  

   
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2: จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้  
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement: E1) 

ผสูอนใหผเูรียนฟงเทปท่ีเปนเสียงจากเครื่องดนตรีตางๆที่เลนดวยโนตตัวเดียวกันและ ทายวาเสียงที่ไดยิน
นั้นเปนเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดใด และผูสอนใหผเูรียนลองอภิปรายกันในประเด็นที่วา เหตุใดหูของเราจึงสามารถ
รับรูและบอกไดวาแหลงกําเนิดเสียงเปนชนิดใด   

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration: E2) 
2.1 คลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ 
- ใหผเูรียนออกมาเปาขลุยที่หนาไมโครโฟนที่ตอกับเครื่องขยายสัญญาณและเครื่อง ออสซิลโลสโคป เพื่อดู

รูปคลื่นของเสียงขลุย (แตถาสถานศึกษาใดไมมี ผูสอนสามารถใหผูเรียนดูรูปภาพของคลื่นเสียงจากเครื่องดนตรี
แบบตางๆ ในหนังสือเรียนฟสิกสพื้นฐานและฟสิกสสาระเพิ่มเติม เลม 2 เรื่องคลื่นเสียงได ) 

- เปลี่ยนจากขลุยเปนแหลงกําเนิดเสียงอื่น เชน หลอดกาแฟ ตรวจสอบดูรูปคลื่น (สามารถใชเครื่องดนตรี
ชนิดอื่นหรือของทองถิ่นเพิ่มเติมได) 

2.2 เขียนลักษณะของรูปคลื่น (ที่เห็นจากเครื่องออสซิลโลสโคป หรือจากหนังสือเรียนรูป 12.12) รวมทั้ง
เสียงขลุย หลอดกาแฟหรือปและเครื่องดนตรีชนิดอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน 

 



2.3 ผูสอนใหผูเรียนที่เหลือในหองรวมทํากิจกรรมโดยการปดตาและฟงเสียงจากปและขลุยโดยผูเรียน
สามารถบอกไดถูกตองวาเปนเครื่องดนตรีชนิดใด 

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation: E3) 
3.1 ผูสอนและผูเรียนนําผลที่ไดจากการสํารวจคนหา มารวมกันอภิปรายถึงลักษณะของรูปคลื่นของเสียง

จากเครื่องดนตรีตางๆ เชน ไวโอลินและ ซอดวง และปจจัยใดที่ทําใหรูปคลื่นของเสียงตางกันทั้งๆ ที่เลนดวยโน
ตเดียวกัน ซึ่งผูสอนอาจใหความรูเพิ่มเสริมในการอภิปรายวา แตละคลื่นเสียงมีคาแอมพลิจูดเปนอยางไร ซึ่งตองใช
เครื่องมือท่ีมี  FFT หรือ Fast Fourier Transform ชวยทําการวิเคราะห 

สําหรับสาเหตุที่ทําใหเครื่องดนตรีทั้งสองชนิดใหคุณภาพเสียงท่ีตางกันก็อาจเปนไปไดดังนี้คือ  

 
คันชักนั้นไมมีผลมากนัก เพราะทั้งคูทําจากหางมาทาดวยยางสนเชนเดียวกัน การวิเคราะหสรุป สามารถ

ทําไดจากลักษณะทางกายภาพภายนอก และจากคุณภาพเสียงท่ีออกมาจากเครื่องดนตรี 
ถาจะพิจารณาอยางลึกซึ้งตอไป ในกลุมของไวโอลินเองก็มีคุณภาพเสียงแตกตางกันเล็กนอย ทําใหมี 

ไวโอลินตั้งแตราคาไมกี่พันบาทจนถึงรอยลานบาท (เปนไวโอลินของ Stradivarius ในกลุมชางชาวอิตาเลียน) สําหรับ
ซอดวงก็เชนกันมีตั้งแตราคาประมาณหารอยบาทจนถึงหาพันบาท ถาตัวซอและกระบอกเสียงทําดวยงาลวนจะยิ่ง
แพงขึ้น        

กลุมขลุยนั้น ใชวัสดุหลายชนิดตั้งแตไมรวก ไมชิงชัน ไมสัก พลาสติก โลหะ ทําใหคุณภาพเสียงแตกตางกัน
เล็กนอย เพราะวาเรายังสามารถฟงออกวาเปนเสียงขลุย แตถาเปนคนละกลุมคุณภาพเสียงจะตางกันมาก เชน เสียง
ขลุยกับเสียงป เสียงไวโอลินกับเสียงกีตาร       

ทางดนตรีสากลไดแบงประเภทเครื ่องดนตรีเปน 4 ประเภท คือ เครื ่องสาย (String) เครื ่องลมไม 
(Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) เครื่องตีกระทบ (Percussion) 

3.2 นักเรียนสรุปผลการศึกษาคลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีตางๆ 
4. ขั้นขยายความรู (Elaboration: E4) 

ผูสอนใหความรูเกี่ยวกับความถี่มูลฐานและฮารมอนิก ซึ่งเปนสาเหตุใหหูของเรารับรูเสียงและแยกได วา
เสียงท่ีฟงนั้นมาจากแหลงกําเนิดชนิดใด ซึ่งเรียกวา คุณภาพเสียง ดังรายละเอียดดังนี้ 

ผูสอนใหความรูวาเสียงของเครื่องดนตรี มักประกอบจากคลื่นเสียงหลาย ๆ ความถี่มารวมกัน โดยแตละ
ความถี่จะมีความถี่ที่สูงเปนจํานวนเทาของคลื่นเสียงความถี่ต่ำสุด ความถี่ต่ำสุดเรียกวาความถี่มูลฐาน หรือเรียก     
อีกอยางหนึ่งวา ฮารมอนิกที่ 1 สวนความถี่อื่นๆ ซึ่งเปนจํานวนเทาของความถี่มูลฐานจะเปนฮารมอ นิกที่ 2, 3… 
ตามลําดับ (ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน สสวท.เรื่องคลื่นเสียง) ขณะที่ตัวกอกําเนิดเสียงสั่นจะใหเสียงซึ่งมีความถี่
มูลฐานและฮารมอนิกตางๆ ออกมาพรอมกัน จํานวนฮารมอนิกและความเขมเสียง ของแตละฮารมอนิกแตกตางกัน 
ทําใหลักษณะของคลื่นเสียงแตกตางกัน ผูสอนใหความรูเพิ่มเติมวา เสียงดนตรีโดยทั่วไปคลื่นเสียงความถี่มูลฐาน จะ
มีความเขมมากที่สุด ดังนั้นเมื่อรวมกันหลายๆความถี่ เสียงที่ไดยินจะมีระดับเสียงเทากับระดับเสียงของคลื่นเสียง
ความถี่มูลฐาน ใหผเูรียนพิจารณากราฟระหวางความดันกับตําแหนงของเสียงไวโอลินและเสียงซอดวง ดังรูป 12.19  
หนา 170 ในหนังสือเรียนฟสิกสสาระเพิ่มเติม เลม 2 ซึ่งมีรูปรางตางกัน ดังนั้นเสียงไวโอลินและซอดวงแมจะมีระดับ
เสียงเดียวกันแตจะมีความแตกตางกัน  



สาเหตุที ่รูปรางของกราฟระหวางความดันกับตําแหนงของเสียงไวโอลินและซอดวงแตกตางกันนั้น 
เนื่องมาจากความเขมเสียงในแตละฮารมอนิกที่รวมกันเปนเสียงไวโอลินและซอดวงนั้นแตกตางกัน    

เมื่อพิจารณาจากกราฟระหวางความดันกับตําแหนงของคลื่นเสียงสองเสียงซึ่งมีระดับเสียงเดียวกันแตรูป  
รางไมเหมือนกันนี้ ทําใหเราไดยินเสียงทั้งสองนั้นแตกตางกัน ลักษณะรูปคลื่นที่ตางกันของเสียงที่กลาวมานี้ เรา
เรียกวา คุณภาพเสียงแตกตางกัน ใหผู เรียนสังเกตรูปคลื ่นของเครื ่องดนตรีประเภทตางๆ (ถามีเพิ ่มเติม) 
นอกเหนือจากเสียงปและเสียงขลุย 

ในขณะที่สายไวโอลินมีการสั่น จะเกิดเสียงซึ่งประกอบดวยความถี่ f, 2f, 3f, …, nf มาพรอมๆ กัน โดยแต
ละความถี่จะมีความเขมเสียงแตกตางกัน เสียงจากขลุยก็เชนกัน จะประกอบดวยความถี่ f, 2f, 3f, …, nf ออกมาพร
อมๆ กัน โดยความเขมเสียงแตละความถี่จะแตกตางกัน 

 
ผูสอนอาจสรุปใหผูเรียนฟงอีกครั้งวาความถี่ของเสียงต่ำสุดที่ออกจากแหลงกําเนิดเสียงใด ๆ เราเรียกวา 

ความถี่มูลฐานของแหลงกําเนิดนั้น สําหรับความถี่อื่นๆ ที่เกิดขึ้นพรอมๆ กับความถี่มูลฐานแตมีความถี่เปนจํานวน

เต็มเทาของความถี่มูลฐาน สําหรับแตละแหลงกําเนิดที่ตางกันจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ตางกันของสัญญาณคลื่นเสียง 

หรือท่ีเราเรียกวามีคุณภาพเสียงตางกันน่ันเอง คุณภาพเสียงจะชวยใหเราสามารถแยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียง

ที่แตกตางกันได  

5. ขั้นประเมิน (Evaluation: E5) 
5.1 ใหผูเรียนเพศชายออกมาพูดประโยคหนึ่งและใหผูเรียนเพศหญิงออกมาพูดประโยคเดียวกัน ผูเรียน

ในหอง (ท่ีปดตา) สามารถแยกแยะไดวาเปนเสียงของเพศชายหรือเปนเสียงของเพศหญิง               
5.2 ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายการใชประโยชนจากการศึกษาคุณภาพเสียง ซึ่งแนวอภิปรายอาจออกมาใน

ลักษณะนี้คือ คุณภาพของเสียงชวยใหเราสามารถแยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียง ความรูเรื่องนี้สามารถนําไป  
สรางเครื่องวิเคราะหเสียงวาเสียงพูดนั้นเปนเสียงของใคร ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้มีใชในกระบวนการสอบสวนของตํารวจ 
ผเูรียนอาจไดขอสรุปรวมดวยวา การสรางเสียงสังเคราะหจากวงจรอิเล็กทรอนิกสไดใชความรูเรื่องคุณภาพของเสียง
เชนเดียวกัน เชน เสียงจากออรแกนไฟฟา หรือ เครื่องดนตรี อิเล็กทรอนิกสที่สามารถผลิตเสียงท่ีเกือบเหมือนเครื่อง
ดนตรีชนิดตางๆได     

5.3 ผูสอนใหผเูรียนสังเกตรูปกราฟแสดงการรวมคลื่น ดังรูป 12.9 เรื่องคลื่นเสียงจากหนังสือเรียน เพื่อให
ผเูรียนไดศึกษาวา เมื่อมีคลื่นเสียงฮารมอนิกหลายๆ คลื่นเสียงมารวมกัน ซึ่งถาหากวาแอมพลิจูดขอ คลื่นความถี่มูล
ฐานมีคามากที่สุดแลวคลื่นรวมจะมีความถี่เทากับความถี่มูลฐาน  



 
จากการรวมคลื่นควรไดคลื่นรวมเปนดังรูป 

 
จากกราฟรูป จะพบวาแมคลื่นรวมจะมีรูปรางตางไปจากคลื่นความถี่มูลฐาน 1 f แตความยาวคลื่นของ 

คลื่นรวมจะเทากับความยาวคลื่นของคลื่นความถี่มูลฐาน แสดงวาความถี่ของคลื่นรวมจะเทากับความถี่มูลฐาน 
นั่นเอง  
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