
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

    พืน้ฐำน    เพิม่เติม 
รำยวชิำ วทิยำศำสตร์พืน้ฐำน ๕ (โลกของคลื่น) รหัสวชิำ  ว ๓๐๑๐๕        เวลำ  ๔๐ ช่ัวโมง 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๔-๖  ภำคเรียนที ่๑       ๑.๐ หน่วยกติ 

 

คล่ืนกล   ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเร็ว   ความถ่ีและความยาวคล่ืน คล่ืนเสียง    บีตส์ของเสียง     
ความเขม้เสียง    ระดบัความเขม้เสียง    การไดย้นิเสียง   คุณภาพเสียง  มลพิษทางเสียง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน 
ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุกมัมนัตรังสีและการเกิดกมัมนัตภาพรังสี        

ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สืบคน้ขอ้มูล  แสวงหาความรู้  ส ารวจ
ตรวจสอบ  และอภิปราย    

มีจิตวทิยาศาสตร์ และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัอยา่งมีคุณค่า  
 

ตัวช้ีวดั 
 ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๒ ,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๓ ,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๔,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๕, 
 ว ๕.๑ ม.๔-๖/๖,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๗,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๘,ว ๕.๑ ม.๔-๖/๙,ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, 

ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ ,ว ๘.๑ ม.๔-๖/๘  ,ว ๘.๑ ม.๔-๖/๙  ,ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐,    
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑   

 
              
รวม  ๑๕ ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงรำยวชิำ  วิทยำศำสตร์พืน้ฐำน ๕ (โลกของคลื่น) 
ว ๓๐๑๐๕                                       ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ ๔   ภำคเรียนที ่ ๑  

เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง              คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/  ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

๑ ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๙ 

   ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐ 
   ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑ 

- การเกิดคล่ืน 
- ประเภทของคล่ืนกล 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็ว 

ความถ่ีและความยาวคล่ืน 

คล่ืนกล 
 

๗ ๘ 

๒ ว ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๙ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑ 

-  การเกิดคล่ืนเสียง 
-  บีตส์ของเสียง     ความเขม้เสียง ระดบั 
ความเขม้เสียง การไดย้นิเสียง คุณภาพ
เสียง และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
-  มลพิษทางเสียงท่ีมีต่อสุขภาพของ 
มนุษย ์ 

คล่ืนเสียง ๘ ๑๔ 

สอบกลาง
ภาค 

ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 

- การเกิดคล่ืน 
- ประเภทของคล่ืนกล 
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็ว ความถ่ี
และความยาวคล่ืน 
- การเกิดคล่ืนเสียง 
-  บีตส์ของเสียง     ความเขม้เสียง ระดบั 
ความเขม้เสียง การไดย้นิเสียง คุณภาพ
เสียง และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
-  มลพิษทางเสียงท่ีมีต่อสุขภาพของ 
มนุษย ์ 
 

- ๑ ๒๐ 

 



 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/  ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

๓ ว ๕.๑ ม.๔-๖/๔ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๙ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑ 

-  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
- สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
- ประโยชน์ และการป้องกนัอนัตราย 
จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

๘ ๑๐ 

๔ ว ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๖ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๗ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๙ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑ 

-  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน   
- พลงังาน   ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
และผลต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน าไปใช ้
ประโยชน์                

พลงังาน
นิวเคลียร์ 

๘ ๑๔ 

๕ ว ๕.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๙ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๙ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐ 
  ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑ 

 
 
 

- ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุ 
กมัมนัตรังสี 
- การเกิดกมัมนัตภาพรังสี 
- วธีิการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอ้ม  
การใชป้ระโยชน์ ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติ
และส่ิงแวดลอ้ม            

กมัมนัตรังสี ๗ ๑๔ 



หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/  ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

สอบปลาย
ภาค 

ว ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๖ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๗ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๘ 
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๙ 

- ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน   
- พลงังาน   ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
และผลต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน าไปใช ้
ประโยชน์                
- ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุ 
กมัมนัตรังสี 
- การเกิดกมัมนัตภาพรังสี 
- วธีิการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอ้ม  
การใชป้ระโยชน์ ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติ
และส่ิงแวดลอ้ม            

- ๑ ๒๐ 

รวม - ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑-๒                       เร่ือง  คลืน่กล – คลืน่เสียง   
รหัส-ช่ือรายวชิา  ว ๓๐๑๐๕                       กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์     
ช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่๖                  ภาคเรียนที ่  ๑ เวลา   ๑๕    ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อ.ปิยะพงษ ์ ทวพีงษ ์
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว ๕.๑  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๑  ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุในสนามโนม้ถ่วง และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๒  ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามไฟฟ้าและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๓  ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคในสนามแม่เหล็กและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย อธิบายความหมายของคล่ืนกล และคล่ืนเสียง  
 
สาระส าคัญ 
  การเกิดคล่ืน ประเภทของคล่ืนกล ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็ว ความถ่ีและความยาวคล่ืน การ
เกิดคล่ืนเสียง บีตส์ของเสียง  ความเขม้เสียง ระดบัความเขม้เสียง การไดย้นิเสียง คุณภาพเสียง และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ มลพิษทางเสียงท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษย ์
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 



 คล่ืนกลมีสมบติัการสะทอ้น  การหกัเห  การแทรกสอด และการเล้ียวเบน  อตัราเร็ว ความถ่ี และ
ความยาวคล่ืน มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี  อตัราเร็วเท่ากบั ความถ่ีคูณกบัความยาวคล่ืน   

คล่ืนเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง   บีตของเสียงเกิดจากคล่ืนเสียงจากแหล่งก าเนิดสอง
แหล่งท่ีมีความถ่ีต่างกนัเล็กนอ้ยมารวมกนั  ท าใหไ้ดย้ินเสียงดงั  ค่อย เป็นจงัหวะ  ความเขม้เสียง คือ 
พลงังานเสียงท่ีตกตั้งฉากบนหน่ึงหน่วยพื้นท่ีในหน่ึงหน่วยเวลา  ระดบัความเขม้เสียงจะบอกความดงัค่อย
ของเสียงท่ีไดย้นิ  เคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท่ีใชต้วัโนต้เดียวกนั จะใหรู้ปคล่ืนท่ีแตกต่างกนั เรียกวา่ มีคุณภาพ
เสียงต่างกนั มลพิษทางเสียงมีผลต่อสุขภาพของมนุษย ์ถา้ฟังเสียงท่ีมีระดบัความเขม้สูงกวา่มาตรฐานเป็น
เวลานาน  อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อการไดย้นิและสภาพจิตใจได ้ การป้องกนัโดยการหลีกเล่ียง หรือใช้
เคร่ืองครอบหู หรือการลดการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง เช่น เคร่ืองจกัร 

ทกัษะ / กระบวนการ 
การสังเกต  การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย อธิบาย  คิดวเิคราะห์ 

 คุณลกัษณะ 
 ซ่ือสัตย ์สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน   
 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

  - แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
  - แผนผงัความคิด 
  - การทดลองท่ี  1  เร่ือง  สมบติัของคล่ืน 
 การประเมินผล 

ระดบั คุณภาพ 
๔ นกัเรียนสามารถศึกษาทดลองการเกิดคล่ืน อภิปราย อธิบาย แปลความหมาย 

ตลอดจนวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ี ความยาวคล่ืนเพื่อหาอตัราเร็ว
คล่ืน ตลอดจนบอกถึงมลพิษทางเสียงมีผลต่อสุขภาพของคนไดถู้กตอ้ง  มีความ
มุ่งมัน่ในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้ และซ่ือสัตย ์สุจริต 

๓ นกัเรียนมีบอกความสัมพนัธ์ของความถ่ีกบัความยาวคล่ืน  แปลความหมายของ
ตวัแปร เพื่อใชใ้นการศึกษาขอ้มูล คน้ควา้หาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ได ้ 

๒ นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและสมบติั ของคล่ืนกล คล่ืนเสียง 
กระบวนการเกิดคล่ืนในธรรมชาติไดอ้ยา่งครบถว้น  

๑ นกัเรียนสามารถบอกประเภทของคล่ืน ชนิดของคล่ืน ความหมายของคล่ืนกล 
และคล่ืนเสียงได ้ 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

1. ครูสร้างสถานการณ์ชกัจูงใจใหน้กัเรียน โดยการตั้งค  าถามแลว้ถามวา่  “นกัเรียนทราบไหมวา่ 
ปลายปี 2546 ท่ีผา่นมา ภาคใตข้องบา้นเรามีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน” ระหวา่งท่ีพูด  ครูรอค าตอบจากนกัเรียน 

2. ครูอภิปรายถึงเร่ืองคล่ืน  และกล่าวขอบใจนกัเรียนท่ีนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบ   
3. ครูอภิปรายเชิงค าถามต่อไปอีกวา่  นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ “คล่ืนท่ีนกัเรียนเห็นในทะเล มนั

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร แลว้คล่ืนสึนามิ ท าไมมนัถึงใหญ่โตกวา่คล่ืนธรรมดา”  หากนกัเรียนไม่ทราบ  ครูจะพา
นกัเรียนไดเ้รียนรู้กนัในวนัน้ี 
 
ขั้นสอน 

1. ครูเปิดภาพใหน้กัเรียนดูจากพาวเวอร์พอยท ์และอธิบายใหน้กัเรียนเห็นวา่คล่ืนท่ีมนัเกิดข้ึนใน
ธรรมชาติมนัท าอะไรให้โลกเราเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

2. ครูอธิบายเร่ืองความหมายของคล่ืน 
คลืน่ (wave) หมายถึง ลกัษณะของการถูกรบกวน ท่ีมีการแผก่ระจาย เคล่ือนท่ีออกไป ในลกัษณะ

ของการกวดัแกวง่ หรือกระเพื่อม ซ่ึงท าใหมี้การแผห่รือถ่ายโอนพลงังานจากการสั่นสะเทือนไปยงัจุดอ่ืนๆ  
โดยท่ีตวักลางนั้นไม่มีการเคล่ือนท่ีไปกบัคล่ืน 

3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพจากพาวเวอร์พอยท ์เพื่อดูลกัษณะการแผก่ระจายของตวักลาง 
4. ครูอธิบายเร่ือง  ชนิดของคล่ืน  คล่ืนเป็นปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีรูปแบบหน่ึง คล่ืน

สามารถจ าแนกตามลกัษณะต่าง ๆไดด้งัน้ี  
 1.   จ าแนกตามลกัษณะการอาศยัตวักลาง 
 2.   จ าแนกตามลกัษณะการเคล่ือนท่ี 
 3.   จ าแนกตามลกัษณะการเกิดคล่ืน 

5. ครูอธิบาย ถึงการจ าแนกตามลกัษณะต่างๆ ใหน้กัเรียนฟัง(พร้อมให้นกัเรียนดูภาพประกอบจาก
พาวเวอร์พอยท)์ ดงัน้ี 

1.   จ าแนกตามลกัษณะการอาศยัตวักลาง ยงัแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น  2  ชนิด  คือ 
1.1   คล่ืนกล  (Mechanical wave)   เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีโดยอาศยัตวักลางซ่ึงอาจเป็นของแขง็ 

ของเหลว หรือก๊าซก็ได ้ตวัอยา่งของคล่ืนกลไดแ้ก่ คล่ืนเสียง คล่ืนท่ีผวิน ้า คล่ืนในเส้นเชือก เป็นตน้ 
1.2   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)   เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีโดยไม่อาศยัตวักลาง 

สามารถเคล่ือนท่ีในสุญญากาศได ้เช่น คล่ืนแสง คล่ืนวทิยุและโทรทศัน์ คล่ืนไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสี
แกมมา เป็นตน้  

2.   จ าแนกตามลกัษณะการเคล่ือนท่ี 



2.1   คล่ืนตามขวาง (Transverse wave)   เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางเคล่ือนท่ีในทิศตั้งฉากกบัทิศ
การเคล่ือนท่ีของคล่ืน ตวัอยา่งของคล่ืนตามขวางไดแ้ก่ คล่ืนน่ิงในเส้นเชือก  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืนน ้า 

2.2   คล่ืนตามยาว (Longitudinal wave)   เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางเคล่ือนท่ีไปมาในแนว
เดียวกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน ตวัอยา่งของคล่ืนตามยาวไดแ้ก่ คล่ืนเสียง คล่ืนในขดลวดสปริง 

3.   จ าแนกตามลกัษณะการเกิดคล่ืน 
3.1   คล่ืนดล (Pulse wave)   เป็นคล่ืนท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดถูกรบกวนเพียงคร้ังเดียว 
3.2   คล่ืนต่อเน่ือง (Continuous wave)   เป็นคล่ืนท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดถูกรบกวนเป็นจงัหวะ

ต่อเน่ือง 
6. ครูอธิบาย ส่วนประกอบหรือลกัษณะทางกายภาพของคล่ืน (นกัเรียนดูภาพตามจากพาวเวอร์

พอยท)์ โดยคาบและความถ่ี ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังบนกระดานด า ดงัน้ี 

 
สันคลืน่ (Crest)   เป็นต าแหน่งสูงสุดของคล่ืน หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีการกระจดัสูงสุดในทางบวก 

 ท้องคลืน่ (Trough)   เป็นต าแหน่งต ่าสุดของคล่ืน หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีการกระจดัสูงสุดในทางลบ 
 แอมพลจูิด (Amplitude)   เป็นระยะการกระจดัมากสุด ทั้งค่าบวกและค่าลบ หรือ อาจกล่าวไดว้า่
แอมพลิจูด คือ ต าแหน่งท่ีมีการกระเพื่อมของคล่ืนข้ึนไปไดสู้งสุด (+) หรือต ่าสุด (-) 

ความยาวคลืน่ (wavelength)   เป็นความยาวของคล่ืนหน่ึงลูกมีค่าเท่ากบัระยะระหวา่งสันคล่ืนหรือ
ทอ้งคล่ืนท่ีอยูถ่ดักนั ความยาวคล่ืนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ λ  มีหน่วยเป็นเมตร (m) 

ความถี่ (frequency)   หมายถึง จ านวนลูกคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีผา่นต าแหน่งใด ๆ ในหน่ึงหน่วยเวลา 
แทนดว้ยสัญลกัษณ์  f มีหน่วยเป็นรอบต่อวนิาที (s-1) หรือ เฮิรตซ์ (Hz)  
 คาบ (period)   หมายถึง คือ เวลาท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีไปได ้1 ลูกคล่ืน หรือเวลาท่ีอนุภาคในตวักลางสั่น
ข้ึนลงได ้ 1  รอบ  มีหน่วยเป็นวนิาที  (S) 
 การกระจัด (Dispacement) หมายถึง ระยะทางตั้งฉากท่ีวดัจากต าแหน่งสมดุลไปยงัจุดท่ีมีการ
กระเพื่อมมีเคร่ืองหมายเป็นบวก   + และ  - แทนทิศการกระจดั 



ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาบ (T) และความถ่ี (f ) เป็นไปตามสมการ  
 
 

 
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็วคล่ืน และ ความยาวคล่ืน เป็นไปตามสมการ 

 
 
 

7.ครูแสดงตวัอยา่งโจทยเ์ร่ืองคล่ืนใหน้กัเรียนบนกระดานด า  ดงัน้ี 
ตัวอย่างที ่1 แหล่งก าเนิดคล่ืนสั่นดว้ยความถ่ี 10 Hz เกิดคล่ืนมีระยะห่างของสันคล่ืนลูกท่ีหน่ึงถึงลูกท่ี

หา้เป็นระยะ 80 เซนติเมตร จงหา 
a. ในเวลา  10  วนิาที  มีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นจุดหน่ึงบนตวักลางไดก่ี้ลูกคล่ืน 
b. เวลาท่ีอนุภาคหน่ึงบนผิวตวักลางสั่นข้ึนลงครบ  1  รอบ 
c. อตัราเร็วของคล่ืนมีค่าเท่าใด  
วธีิท า    วาดรูปตามโจทย ์(ครูวาดรูปใหน้กัเรียนดูบนกระดานด า) 
จากโจทยท์ราบ   ความถ่ีเท่ากบั  10  Hz 
   ความยาวคล่ืนตั้งแต่ลูกท่ี  1 ถึงลูกท่ี  5  มีค่าเท่ากบั  4λ  
ดงันั้น  
     4λ  =   80/100  m 
        λ  =  0.2  m  
a. จากโจทยก์ าหนดวา่คล่ืนมีความถ่ี  10  Hz 
ดงันั้น   
 ในเวลา  1  วนิาที  มีจ  านวนลูกคล่ืนผา่นจุดท่ีเราสังเกต  10  ลูกคล่ืน  ถา้ในเวลา  10  วนิาที  จะมี
จ านวนลูกคล่ืนผา่นจุดท่ีเราสังเกตเท่ากบั     10 x 10  =  100  ลูก    #  
b. จากโจทย ์เวลาท่ีอนุภาคหน่ึงบนผวิตวักลางสั่นข้ึนลงครบ  1 รอบ  คือ คาบ  ซ่ึงหาไดจ้าก 
 T  =  1/f  =  1/10  =  0.1  s      
ดงันั้น คาบของคล่ืน  คือ  0.1  วนิาที     #  
c. จาก   V  =  f λ  
                 =  10 x 0.2 
                 =   2  m/s 
ดงันั้น อตัราเร็วของคล่ืนขบวนน้ีเท่ากบั  2  เมตรต่อวนิาที  #  
 

T

1
    f 

fv     



8. ครูใหก้ารบา้นนกัเรียนท าเป็นการบา้น  1 ขอ้  ดงัน้ี 
1. เชือกเส้นหน่ึงปลายขา้งหน่ึงถูกยดึติดผนงั อีกปลายหน่ึงถูกสะบดัเป็นจงัหวะสม ่าเสมอใหเ้กิดคล่ืน  

10 ลูกคล่ืน ในเวลา  5 วนิาที  ถา้ระยะห่างของสันคล่ืนท่ีติดกนัเป็น  30 เซนติเมตร  จงหา 
a. ความถ่ี 
b. ความยาวคล่ืน 
c. อตัราเร็วคล่ืน  

9. ครูอธิบายเร่ือง  คุณสมบติัของคล่ืน (Wave Properties) ดงัน้ี 
คล่ืนทุกชนิดแสดงสมบติั 4 อยา่ง คือ  
1. การสะทอ้น  (Reflection) 
2. การหกัเห  (Refraction) 
3. การแทรกสอด  (Interference) 
4. การเล้ียวเบน  (Diffraction)  
10. ครูอธิบาย สมบติัของคล่ืน โดยอธิบายทีละสมบติั (ดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ ดงัน้ี 

1. การสะทอ้น  (Reflection)  เกิดจากการท่ีตวักลางของคล่ืนเดินทางไปกระทบส่ิงกีดขวาง
แลว้เกิดการสะทอ้นออกมาในตวักลางเดิม 

2. การหกัเห  (Refraction) การหกัเหของคล่ืนจะเกิดเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นรอยต่อระหวา่ง
ตวักลางหน่ึงเขา้ไปในอีกตวักลางหน่ึง ท าใหค้วามเร็วคล่ืนหกัเหเปล่ียนไปดว้ย แต่ทิศการเคล่ือนท่ี
ของคล่ืนจะไม่เปล่ียน (ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ห็นวา่  การหกัเหของคล่ืนแบบเบนเขา้และแบบ
เบนออก เป็นอยา่งไร (นกัเรียนดูตามภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

3. การแทรกสอด  (Interference) การแทรกสอดของคล่ืน คือ การรวมกนัของคล่ืนต่อเน่ือง
(คล่ืนอาพนัธ์ ; แหล่งก าเนิดคล่ืนอาพนัธ์(Coherent Source) คือ แหล่งก าเนิดคล่ืนท่ีมีแอมพลิจูด, 
ความถ่ี, และความเร็วเท่ากัน ซ่ึงมีเฟสตรงกันหรือต่างกันอย่างคงตัว)สองแหล่งมาพบกนัในตวักลาง
เดียวกนั การแทรกสอดมีได ้2 แบบ  คือ 1.การแทรกสอดแบบเสริมกนั (construstive interference)  
2.การแทรกสอดแบบหกัลา้งกนั (Destructive interference)  

4. การเล้ียวเบน  (Diffraction) เม่ือคล่ืนน ้าหนา้ตรงพบกบัส่ิงกีดขวาง จะมีคล่ืนบางส่วน
สะทอ้นกลบัไป คล่ืนบางส่วนท่ีไม่พบส่ิงกีดขวางก็จะเคล่ือนท่ีผา่นช่องนั้นออกมา และพบวา่มีคล่ืน
บางส่วนเคล่ือนท่ีเล้ียวเบนมาทางดา้นหลงัของส่ิงกีดขวางนั้นได ้เราเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ การ
เล้ียวเบนของคล่ืน 
11. ครูอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง หลกัการของฮอยเกนส์  ซ่ึงกล่าวไวว้า่  “ทุกๆ จุด บนหนา้คล่ืน สามารถ

ถือไดว้า่ เป็นแหล่งก าเนิดของคล่ืนใหม่ซ่ึงท าใหก้ าเกิดคล่ืนวงกลมท่ีมีเฟสเดียวกนั เคล่ือนท่ีไปในทิศ
เดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเดิม” 



12. ครูใหน้กัเรียนดูภาพ คล่ืนสึนามิ ในทะเล ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากอนุภาคตวักลางของน ้าเดิน
ทางผา่นรอยต่อของตวักลางระหวา่งน ้าลึกไปยงัน ้าต้ืน  และเล่าถึงปรากฏการณ์เก่ียวกบัคล่ืนทะเล เม่ือ
นกัเรียนไปเท่ียวนกัเรียนควรมีขอ้ปฏิบติัตวัอยา่งไรให้เป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีรู้จกัสังเกตเป็น วเิคราะห์เป็น 

13. ครูเฉลยแบบฝึกหดัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาในคาบท่ีแลว้  แลว้อธิบายเร่ืองคล่ืนเสียง   
เสียง เป็นคล่ืนกลท่ีใชอ้ากาศเป็นพาหะ เกิดจากการสั่นสะเทือนของวตัถุ เราสามารถท าใหว้ตัถุสั่น

ดว้ยวธีิการ ดีด สี ตีและเป่า  เม่ือวตัถุสั่นสะเทือน ก็จะท าใหเ้กิดการอดัตวัและขยายตวัของคล่ืนเสียง และถูก
ส่งผา่นตวักลาง เช่น อากาศ ไปยงัหู 

การอดัและขยายของล าอากาศภายในท่อ 
 

 

 
 

เสียงสามารถเดินทางผา่น ก๊าซ ของเหลว  และของแขง็ ก็ได ้แต่ไม่สามารถเดินทางผา่น สุญญากาศ 
เช่น ในอวกาศ ได ้เม่ือการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหูของเรา มนัจะถูกแปลงเป็นพลัส์ประสาท ซ่ึงจะถูกส่งไปยงั
สมอง ท าใหเ้รารับรู้และจ าแนกเสียงต่างๆ ได ้

14. ครูอธิบายในหวัขอ้  คุณลกัษณะของเสียง  โดย คุณลกัษณะของเสียงมีดงัน้ี ความถ่ี  ความยาวคล่ืน 
แอมพลิจูด   ความเร็ว 
 



15. ครูอธิบายเพิ่มเติมคุณลกัษณะของเสียงไปทีละอยา่ง  ดงัน้ี 
ความถ่ี 

 ระดบัเสียง (pitch) หมายถึง เสียงสูงเสียงต ่า ส่ิงท่ีท าใหเ้สียงแต่ละเสียงสูงต ่าแตกต่างกนันั้น ข้ึนอยู่
กบัความเร็วในการสั่นสะเทือนของวตัถุ วตัถุท่ีสั่นเร็วเสียงจะสูงกวา่วตัถุท่ีสั่นชา้ โดยจะมีหน่วยวดัความถ่ี 
ของการสั่นสะเทือนต่อวนิาที เช่น 60 รอบต่อวนิาที, 2,000 รอบต่อวินาที เป็นตน้  

ความยาวคล่ืน 
 ความยาวคล่ืน (wavelength) หมายถึง ระยะทางระหวา่งยอดคล่ืนสองยอดท่ีติดกนัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่ง
การอดัตวัของคล่ืนเสียง (คลา้ยคลึงกบัยอดคล่ืนในทะเล) ยิง่ความยาวคล่ืนมีมาก ความถ่ีของเสียง (ระดบั
เสียง) ยิง่ต  ่าลง 

แอมพลิจูด  
 แอมพลิจูด (amplitude) หมายถึง ความสูงระหวา่งยอดคล่ืนและทอ้งคล่ืนของคล่ืนเสียง ท่ีแสดงถึง
ความเขม้ของเสียง (Intensity) หรือความดงัของเสียง (Loudness) ยิง่แอมพลิจูดมีค่ามาก ความเขม้หรือความ
ดงัของเสียงก็ยิง่เพิ่มข้ึน 

16. ครูอธิบายเร่ืองอตัราเร็วของเสียง ในตวักลางท่ีอนุภาคเดินทางผา่น   
1. อตัราเร็วของเสียงในตวักลาง จะข้ึนอยูก่บัความยดืหยุน่ ความหนาแน่น อุณหภูมิ ความดนั 

ความช้ืนเป็นส่ิงซ่ึงมีผลต่ออตัราเร็วของเสียงเช่นกนั 
2. อตัราเร็วของเสียง   อนุภาคของเสียงจะเดินทางผา่นตวักลางไดดี้ท่ีสุด โดยเรียงล าดบัการเดินทาง

ไดดี้ท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี  ของแขง็ > ของเหลว > อากาศ 
3. ถา้หากอุณหภูมิของตวักลางมีค่าเพิ่มข้ึน แลว้ อตัราเร็วเสียงในตวักลางก็จะมีค่าเพิ่มข้ึนตามไป

ดว้ย นัน่แสดงวา่อุณหภูมิมีผลต่ออตัราเร็วของเสียง 
4. จากการศึกษาและท าการทดลองของนกัวทิยาศาสตร์ พบวา่  อตัราเร็วเสียงในอากาศแปรผนัตรง

กบัรากท่ีสองของอุณหภูมิสัมบูรณ์(องศาเคลวนิ) 
อตัราเร็วเสียงในตวักลาง 

 จากการทดลองท่ีอุณหภูมิ 0 – 25 องศาเซลเซียส อตัราเร็วของเสียงมีค่าดงัน้ี 
 

ตัวกลาง อตัราเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆ (m/s) 
0 °C 25 °C 

อากาศ 331 345 

น า้ 1,450 1,498 

เหลก็ 5,100 5,200 

 



17. ครูอธิบายเร่ืองการแปรผนัระหวา่งอตัราเร็วกบัอุณหภูมิ  จากการศึกษาและท าการทดลองของ
นกัวทิยาศาสตร์ พบวา่  “อตัราเร็วเสียงในอากาศแปรผนัตรงกบัรากท่ีสองของอุณหภูมิสัมบูรณ์ (องศาเคล
วนิ)” 

V  α  √T  

 V  α  √1 +
1

273
 

เม่ือ    
   v   แทน  อตัราเร็วเสียงในอากาศ  (m/s) 
   T   แทน  อุณหภูมิสัมบูรณ์ (°K)  

ในระดบัมธัยมศึกษาน้ีถา้เราสนใจอุณหภูมิในช่วง  0  ถึง  45  องศาเซลเซียส และจากการวเิคราะห์
โดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงกบัสมการท่ี (1)  แลว้ ใหใ้ช ้  สูตรการหาอตัราเร็วของเสียงในตวักลาง

อากาศท่ีอุณหภูมิ  t °C ใด ดงัน้ี   Vt  =  331 + 0.6t 
18. ครูแสดงวธีิท าจากตวัอยา่งโจทยใ์หน้กัเรียนท า และให้การบา้น   

1. ล าโพงอนัหน่ึงเปล่งเสียงท่ีมีความถ่ีคงตวัไปในอากาศดว้ยอตัราเร็ว  350  เมตรต่อวินาที  มีความยาว
คล่ืน 0.5 เมตร ขณะท่ีเสียงเดินทางผา่นโมเลกุลอากาศ คล่ืนเสียงมีความถ่ีเท่าใด 

2. เคาะส้อมเสียงอนัหน่ึงท าใหเ้กิดเสียงความถ่ี  674  เฮิร์ตแผไ่ปในอากาศ ผา่น  จุด  A  และ B ซ่ึงเป็น
โมเลกุลของอากาศ  ถา้ระยะ  AB  เป็นระยะนอ้ยท่ีสุดท่ีโมเลกุล  A และ B  มีเฟสตรงกนั และห่าง
กนั  0.5  เมตร จงค านวณค่าอุณหภูมิในอากาศขณะนั้น 

3. เคร่ืองบินล าหน่ึงขณะบินข้ึนจากสนามบินดงหมาหอน บินไปไดส้ักครู่ก็ระเบิด คนท่ีสนามบินเห็น
แสงไฟจากการระเบิด แลว้จากนั้นนาน  10 วินาที จึงไดย้นิเสียงระเบิด  อยากทราบวา่จุดท่ีเคร่ืองบิน
ระเบิดอยูไ่กลจากสนามบินเท่าใด  ถา้ขณะนั้นอุณหภูมิ  0  องศาเซลเซียส 

4. หลงัจากฝนตกแลว้มีอุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  เรามกัเห็นฟ้าแลบตามมาดว้ยฟ้าร้อง  ถา้ช่วงเวลา
ท่ีเห็นฟ้าแลบแลว้ไดย้นิเสียงฟ้าร้องตามมานั้น นาน  8  วินาที  อยากทราบวา่ต าแหน่งท่ีเรายนือยู่
ห่างจากจุดท่ีเกิดฟ้าแลบเป็นระยะเท่าใด 

19. ครูอธิบาย เร่ือง สมบติัและปรากฏการณ์ของคล่ืนเสียง เน่ืองจากเสียงเป็นคล่ืน เสียงจึงสามารถแสดง
สมบติัของคล่ืนทั้ง  4  ประการได ้ คือ การสะทอ้น  การหกัเห   การแทรกสอด  การเล้ียวเบน 

20. ครูอธิบายเร่ืองสมบติัการสะทอ้นของคล่ืนเสียง ซ่ึงยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนเห็นวา่มีการน าหลกัการ
สะทอ้นมาใชป้ระโยชน์ เช่น  การสร้างเคร่ืองหาฝงูปลา หาความลึกใตท้ะเล   การสร้างเคร่ืองอลัตราซาวด์
ตรวจครรภ ์

21. ครูอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองโซนาร์ หลกัการของเคร่ืองโซนาร์และประโยชน์ใหน้กัเรียนฟัง 



SONAR (sound navigation and ranging) โซนาร์ เป็นเคร่ืองก าเนิดคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีในช่วง  
20,000 – 50,000   เฮิร์ต  เป็นเสียงท่ีคนเราไม่ไดย้นิ ทั้งน้ีคนปกติจะไดย้นิเสียงท่ีมีความถ่ีในช่วง  20 – 20,000  
เฮิร์ต 

หลกัการของเคร่ืองโซนาร์  
 คล่ืนเสียงจากโซนาร์จะเดินทางผา่นน ้าลงไปกระทบกบัวตัถุหรือกน้ทะเล แลว้คล่ืนเสียงจะ

สะทอ้นกลบัสู่เคร่ืองโซนาร์ และเคร่ืองโซนาร์จะวดัเวลาท่ีคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีไปและกลบั  สามารถน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าค านวณหาระยะทางท่ีคล่ืนเสียงเดินทางไปไดด้งัสมการ  V  =  S/t  

ประโยชน์ของเคร่ืองโซนาร์  
ตรวจสอบหาฝงูปลาใตท้อ้งทะเล 

   ตรวจสอบหาน ้ามนั 
   ตรวจสอบรอยร่ัวในช้ินโลหะ 
   วดัความลึกของทะเล 
   หาเรือท่ีจมหรือลอยอยูใ่นมหาสมุทรได ้
22. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการน าความถ่ีของเสียงไปใชป้ระโยชน์  ดงัน้ี 

ความถ่ีของเสียงต ่ากวา่  20  เฮิร์ต  เรียกวา่  คล่ืนใตเ้สียง หรือ อินฟราซาวด ์(infrasound) 
 ความถ่ีของเสียงมากกวา่  20,000  เฮิร์ต  เรียกวา่ คล่ืนเหนือเสียง หรือ อลัตราซาวด ์(ultrasound) 
 ดงันั้น เสียงท่ีปล่อยจากเคร่ืองโซนาร์จะเป็นเสียงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะไดย้นิ แต่สัตวบ์างชนิดได้
ยนิเสียงน้ี เช่น คา้งคาว สุนขั โลมา  เสียงจากโซนาร์มีความถ่ีสูงแต่มีความยาวคล่ืนสั้น ดว้ยเหตุน้ีเสียงจึงมี
การสะทอ้นกลบัจากวตัถุท่ีมีขนาดเล็กไดดี้ 

23. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังถึงการท าอลัตราซาวดใ์นหญิงมีครรภ ์(นกัเรียนดูภาพการท าอลัตรา
ซาวดป์ระกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

การอลัตราซาวด์ หรือคล่ืนเหนือเสียงสามารถส่งออกไปเป็นแถบเล็กๆ แคบๆ ได ้มีความถ่ีสูงเกิน
กวา่ท่ีเราจะไดย้นิ  ในทางการแพทยไ์ดใ้ชต้รวจอวยัวะในร่างกายมนุษย ์ซ่ึงปลอดภยักวา่รังสีเอกซ์ เช่น การ
ตรวจครรภ ์ใชใ้นการสลายน่ิว ตรวจเน้ืองอกและมะเร็ง สลายหินปูนท่ีเกาะติดกบัฟัน  ฆ่าแบคทีเรียในนมสด  
ท าความสะอาดแวน่ตา   ท าความสะอาดเพชรพลอย ฯลฯ 

24. ครูพานกัเรียนท าแบบฝึกหดัในคาบ ดงัน้ี 
ตวัอยา่งท่ี 1  เรือหาปลาล าหน่ึงตรวจหาฝงูปลาดว้ยโซนาร์ โดยส่งคล่ืนความถ่ี  25,000  เฮิร์ตไปใน

น ้า โดยท่ีคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีในน ้าขณะนั้นดว้ยอตัราเร็ว  1,000  เมตรต่อวนิาที ขนาดปลาเล็กท่ีสุดมีขนาดก่ี
เซนติเมตรจึงสามารถสะทอ้นคล่ืนเสียงน้ีได ้(ในการค านวณใหถื้อวา่ขนาดของตวัปลาคือขนาดของความ
ยาวคล่ืน) 

ตวัอยา่งท่ี 2  จากตวัอยา่งท่ี 1 ถา้ปลาท่ีวา่ยอยู ่2 ฝงู ท าใหจ้บัเสียงสะทอ้นได ้ 2  คร้ัง เวลาห่างกนั  
0.5  วนิาที อยากทราบวา่ปลา 2 ฝงูอยูห่่างกนัเท่าใด  



25. ครูอธิบายเร่ืองปรากฏการณ์การหกัเหของเสียง ดงัน้ี 
ปรากฎการณ์การหกัเหของเสียง 
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีท าใหท้ราบวา่ คล่ืนเสียงมีการหกัเหได ้ คือ  การเกิดฟ้าแลบ

แต่ไม่ไดย้นิเสียงฟ้าร้อง  
 เน่ืองจาก การหกัเหของคล่ืนเสียงท่ีเดินทางผา่นอากาศท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกนั  ท าให้อากาศเหนือ
พื้นดินซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกวา่และมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ คล่ืนเสียงจะหกัเหกลบัไปยงัทอ้งฟ้าเช่นเดิม  ท าให้
เราไม่สามารถไดย้นิเสียงฟ้าร้องแต่จะเห็นเพียงฟ้าแลบเท่านั้น 
 โดยปกติ คล่ืนเสียงจะหกัเหข้ึนสู่ทอ้งฟ้าในตอนกลางวนัหรือตอนฝนใกลต้ก และจะเกิดการหกัเห
ลงสู่พื้นโลกในเวลากลางคืน 

26. ครูอธิบายเร่ือง  ความถ่ีธรรมชาติ ใหน้กัเรียนฟัง  (นกัเรียนดูภาพประกอบในพาวเวอร์พอยท)์ 
ดงัน้ี 

ความถ่ีธรรมชาติ คือ ความถ่ีเฉพาะตวัในการสั่นหรือแกวง่อยา่งอิสระของวตัถุ สามารถหาไดโ้ดย 
การท าใหว้ตัถุนั้นสั่นหรือแกวง่อยา่งอิสระ 
 ตวัอยา่งเช่น ความถ่ีในการแกวง่ของลูกตุม้นาฬิกา ความถ่ีในการสั่นของเส้นเชือก ความถ่ีของคล่ืน
น่ิงในท่อ  กล่าวไดว้า่ความถ่ีธรรมชาติของวตัถุอนัใดอนัหน่ึงอาจมีเพียงค่าเดียว หรืออาจมีหลายค่าก็ได ้ซ่ึง
จะข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุและลกัษณะของการสั่นหรือการแกวง่อยา่งอิสระของวตัถุนั้น 

27. ครูอธิบายเร่ือง คล่ืนน่ิง 
คล่ืนน่ิง (Standing Wave) ถา้มีคล่ืนสองชุดใดๆ ท่ีมีแอมพลิจูด ความถ่ี และความเร็วเท่ากนั ซ่ึงมีเฟส

ตรงกนั หรือต่างกนัอยา่งคงตวั เคล่ือนท่ีสวนทางกนัในตวักลางเดียวกนั คล่ืนรวมท่ีไดจ้ะเป็นคล่ืนน่ิง โดย
ลกัษณะของการรวมตวักนัของคล่ืนน่ิงจะเป็นลกัษณะของการเกิดลูป (Loop) ดงัภาพของการสั่นของสาย
กีตาร์ 

 
 

28. ครูอธิบายเร่ืองการสั่นพอ้งของเสียง  
ถา้เราส่งคล่ืนเสียงจากล าโพงเขา้ไปทางปากหลอดคล่ืนเสียงจะสะทอ้นท่ีปากหลอดทั้งสองสอง

กลบัไปกลบัมา  แลว้เกิดการแทรกสอดกนั  ท าใหเ้กิดคล่ืนน่ิง  เม่ือปรับความถ่ีของคล่ืนเสียงใหมี้ค่า
พอเหมาะจะเกิดคล่ืนน่ิงท่ีมีแอมพลิจูดกวา้งมากข้ึน  และถา้ท่ีปากหลอด เป็นต าแหน่งของปฏิบพัของคล่ืน



การกระจดั   จะไดย้นิเสียงดงัออกมาจากหลอดดงัท่ีสุด   แสดงวา่เกิดการสั่นพอ้งของเสียง เรียกคล่ืนใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะน้ีวา่ คล่ืนน่ิง ( Standing wave) 

 
29. ครูอธิบายเร่ือง บีตส์ของเสียง (Beat)  
บีตส์ของเสียง เกิดจากคล่ืนเสียง 2 ชุดใดๆ ท่ีมีความถ่ีต่างกนัไม่มาก ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดเสียง

ประเภทเดียวกนั หรือคนละประเภทกนั เคล่ือนท่ีมาแทรกสอดกนั ซ่ึงเสียงท่ีมีการรวมกนัจะเป็นเสียงท่ีดงั
และค่อยสลบักนัไปเป็นจงัหวะ 

 
30. ครูยกตวัอยา่ง กรณีนายกอภิสิทธ์ิ(นายกรัฐมนตรี) ถูกตดัต่อเสียง 
 

 
 



31. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเห็นวา่ ความถ่ีของเสียงนอ้ยๆ สามารถท่ีจะตดัต่อเสียง โดยการรวมกนั
ของคล่ืนเสียงสองแหล่งได ้ นัน่คือการเกิดบีตส์ของเสียง ปัจจุบนัมีโปรแกรมการตดัต่อเสียง ซ่ึงใหน้กัเรียน
ดูจากภาพ โดยคล่ืนเสียงหากแยกออกมาเป็นคล่ืนเด่ียว จะสามารถเห็นไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมในการดึงให้
คล่ืนไม่มีการรวมกนัได ้ซ่ึงโปรแกรมท่ีมีการตดัต่อเสียงใหเ้หมือน ก็สามารถดูไดว้า่  คล่ืนเสียงไม่มีความ
ต่อเน่ืองกนั  แต่เราจะเห็นคล่ืนแต่ละลูกแยกกนัอยูอ่ยา่งชดัเจน (นกัเรียนดูภาพจากพาวเวอร์พอยทป์ระกอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ครูอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง บีตส์ของเสียง 

 
จากภาพนกัเรียนจะเห็นวา่ บีตส์ของเสียง เกิดจากคล่ืนเสียงจากแหล่งก าเนิดคล่ืน 2 แหล่งเคล่ือน

ท่ีมาพบกนั ซ่ึง ก าหนดให ้ f1  และ  f2  เป็นความถ่ีของคล่ืนเสียงจากแหล่งก าเนิดสองแหล่งท่ีมีความถ่ี
ต่างกนัไม่เกิน  7  เฮิร์ต เม่ือเดินทางมาซอ้นทบักนัแลว้จะท าใหเ้กิดบีตส์ โดยท่ี  f  แทนจ านวนคร้ังของเสียง
ดงัท่ีไดย้นิในหน่ึงวนิาที  เราเรียกวา่  ความถ่ีบีตส์ (Beat Frequency) 



จะไดค้วามสัมพนัธ์ดงัสมการความแตกต่างของความถ่ีบีตส์ดงัน้ี   

∆fB  =  |f1  -  f2| 
     ∆  เม่ือ ∆  >  0   

เงื่อนไข  |∆|  =  {      ∆ เม่ือ ∆  =  0 

     –∆ เม่ือ ∆  <  0  
 

และ  หาความสัมพนัธ์ความถ่ีของคล่ืนรวม  จะได ้

fav  =   (f1  +  f2)/2  
33. ครูยกตวัอยา่งพร้อมกบัแสดงวธีิท าใหน้กัเรียนดูบนกระดานด า ดงัน้ี 
ตวัอยา่งท่ี 1   ส้อมเสียงอนัหน่ึงมีความถ่ี  510  เฮิร์ต  เม่ือเคาะส้อมเสียงน้ีพร้อมกบัดีดพิณท่ีความถ่ี  

513 เฮิร์ต  จะไดย้นิเสียงดงัและค่อยสลบักนัก่ีคร้ังในหน่ึงวนิาที   
วธีิท า   เกิดบีตส์ความถ่ีเท่าใด  นัน่แสดงวา่ เป็นการเป็นการหาความแตกต่างของความถ่ีบีตส์   

∆fB  =  |f1  -  f2|  
∆fB  =  |510  -  513|  
    fB  =  3  Hz   #  

ตวัอยา่งท่ี 2   เคาะส้อมเสียงความถ่ี  500  เฮิร์ต  พร้อมกบัเป่าแคนความถ่ี  490 เฮิร์ต  จะไดย้นิเสียง
ความถ่ีเท่าใด และเกิดบีตส์ความถ่ีเท่าใด 

วธีิท า จะไดย้นิเสียงความถ่ีเท่าใด นัน่แสดงวา่  เป็นการหาความถ่ีของคล่ืนรวม     
 จะได ้

fav  =  (f1  +  f2)/2  
เกิดบีตส์ความถ่ีเท่าใด นัน่แสดงวา่ เป็นการเป็นการหาความแตกต่างของความถ่ีบีตส์   

∆fB  =  |f1  -  f2|  
34. ครูใหแ้บบฝึกหดันกัเรียนท าเป็นการบา้นมาส่ง  1  ขอ้ ดงัน้ี 
1. ถา้สีไวโอลิน  พร้อมกบั  เป่าแคน  แลว้ปรากฏวา่เกิดบีตส์มีความถ่ี  5  เฮิร์ต  ถา้เสียงจากไวโอลิน

มีความถ่ี  255  เฮิร์ต  เสียงจากแคน จะมีความถ่ีเท่าใด  (f2 = 250, 260  Hz) 
35. ครูอธิบายเร่ืองความเขม้ของเสียง ใหน้กัเรียนฟัง(นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

ดงัน้ี 
ความเขม้ของเสียง (Sound Intensity)  

ก าลงัเสียง คือ พลงังานท่ีส่งออกมาจากแหล่งก าเนิดเสียงในหน่ึงหน่วยเวลา  



 ความดงัของเสียง จะข้ึนกบัก าลงัเสียงจากแหล่งก าเนิดและระยะทางจากแหล่งก าเนิดเสียงไปยงัผูฟั้ง 
นัน่คือ ข้ึนอยูก่บัความเขม้เสียง ความเขม้เสียงท่ีระยะ  R  จากแหล่งก าเนิดเสียง นัน่หมายความวา่  ถา้
ระยะทางท่ีเสียงเดินทางไปไกลมากๆ ความดงัของเสียงท่ีเราไดย้นินั้นก็จะลดลง เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก 
พื้นท่ีของเสียงท่ีเดินทางไปมีการกระจายเป็นแผน่กวา้ง(รูปท่ี 2) ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ (รูปท่ี 1) 
   I  =  P/A 

เม่ือ   A  คือ  พื้นท่ีผวิทรงกลม  (4𝜋r2) 
I   แทน  ความเขม้เสียง มีหน่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร w/m2  

  P  แทน  ก าลงัเสียง มีหน่วยเป็นวตัต ์(w)  
  R  แทน  ระยะทางจากแหล่งก าเนิดเสียงมายงัผูฟั้ง มีหน่วยเป็นเมตร  
 

 
 

รูปท่ี 1  เปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ความดงัของเสียงมีค่าลดลงตามระยะทาง(R) เม่ือเสียงเดินทางไป 

 
 

รูปท่ี  2  แสดงกราฟการลดความดงัของเสียงลงเม่ือเสียงเดินทางผา่นเป็นระยะทางไกลๆ 



36. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่  “เสียงค่อยท่ีมนุษยป์กติสามารถไดย้นิจะตอ้งมีความเขม้เสียงท่ีระดบั  10-12  
w/m2  และเสียงท่ีมนุษยป์กติสามารถท่ีจะทนฟังได ้โดยไม่เป็นอนัตรายต่อหู  มีความเขม้เสียงประมาณ  1 
วตัตต่์อตารางเมตร”  ในทางปฏิบติัทัว่ๆ ไป  นิยมใช ้ ระดบัความเขม้เสียง เป็นตวับอกความดงัของเสียง ซ่ึง
ถา้ทราบความเขม้เสียงท่ีจุดใดจุดหน่ึง สามารถท่ีจะหาระดบัความเขม้เสียงท่ีจุดนั้นๆ ได ้

37. ครูอธิบายเร่ือง ความเขม้ของเสียง  ดงัน้ี 
ระดบัความเขม้ของเสียง คือ ปริมาณท่ีใชบ้อกความดงัของเสียง โดยเทียบความเขม้เสียงท่ีตอ้งการ

วดั กบัความเขม้เสียงท่ีค่อยท่ีสุดท่ีคนปกติไดย้นิ มีความสัมพนัธ์ดงัสมการ 

 
𝜷  แทน ระดบัความเขม้เสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB)  
I    แทน ความเขม้เสียงท่ีตอ้งการวดั มีหน่วยเป็น w/m2  
I0   แทน ความเขม้เสียงท่ีค่อยท่ีสุดท่ีคนปกติจะไดย้นิ มีหน่วยเป็น w/m2  
เน่ืองจากช่วงความเขม้เสียงท่ีคนปกติไดย้นิเท่ากบั  10-12 w/m2  ถึง  1  w/m2  ดงันั้นเราสามารถหา

ช่วงระดบัความเขม้เสียงท่ีคนปกติไดย้นิดงัสมการ 

                    
ดงันั้น  ช่วงระดบัความเขม้เสียงท่ีคนปกติไดย้นิเท่ากบั  0 dB ถึง  120 dB 
38. ครูอธิบายถึง ระดบัของเสียงซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของเสียง ใหน้กัเรียนฟัง  ดงัน้ี 
ระดบัเสียง (Pitch)  
ระดบัเสียง คือ ความรู้สึกของผูฟั้ง เม่ือไดย้นิเสียงแลว้ สามารถบอกไดว้า่เป็นเสียงทุม้ (Bass) หรือ

เสียงสูง (Treble) ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัความถ่ี ดงัน้ี 
 ระดบัเสียงต ่า คือ เสียงท่ีมีความถ่ีต ่า (เสียงทุม้) 
 ระดบัเสียงสูง คือ เสียงท่ีมีความถ่ีสูง (เสียงแหลม) 
เช่น  การผนัอกัษร ผนัวรรณยกุต ์หรือ โนต้ดนตรี  เป็นตน้ 
 อกัษรท่ีมีเสียงสูง  เช่น  ข, ฉ, ฐ.....  
 อกัษรท่ีมีเสียงกลาง  เช่น  ก, จ, ฎ,...........  
 อกัษรท่ีมีเสียงต ่า  เช่น  ค, ฆ, ง,.......... 

จะเห็นไดว้า่  ระดบัความเขม้เสียงจะบอกความดงัค่อยของเสียงท่ีไดย้นิ  เคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท่ีใช้
ตวัโนต้เดียวกนั จะให้รูปคล่ืนท่ีแตกต่างกนั เรียกวา่ มีคุณภาพเสียงต่างกนั 

39. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่  เสียงท่ีเราไดย้นิทุกวนัน้ี ช่วยใหเ้ราด าเนินกิจกรรมและแสวงหาความ
เพลิดเพลินในชีวติ เสียงท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดเสียงในระดบัต่าง ๆ กนั อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ซ่ึงเสียงท่ี
คนเรารับฟังไดแ้ละรับฟังไม่ได ้ มีการแบ่งเป็นสเกลของตวัเลข และบอกค่าซ่ึงมีหน่วยเป็น เดซิเบล  ตวัเลข 



เดซิเบลซ่ึงมีค่ามากๆ นัน่แสดงวา่  ความเขม้ของเสียงก็มีมาก  ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อระบบประสาทของหูคน
ได ้ซ่ึงครูจะไดแ้สดงใหน้กัเรียนดู ดงัน้ี 

 
 
40. ครูใหแ้บบฝึกหดั ใหน้กัเรียนท าเป็นการบา้นส่งในวนัถดัไป 

1. การเกิดบีตส์คืออะไร จงอธิบาย 
2. มนุษยเ์ราจะไดย้นิเสียงความถ่ีอยูใ่นช่วงก่ีเฮิร์ต  
3. ความถ่ีธรรมชาติคืออะไร จงอธิบาย  
4. การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกคืออะไร จงอธิบายพร้อมวาดภาพประกอบ  
5. ตวัอยา่งของการเกิดความถ่ีธรรมชาติในชีวิตประจ าวนั  
6. การก าทอนหรือการสั่นพอ้งของเสียงคืออะไร จงอธิบาย  
7. ความเขม้ของเสียงคืออะไร จงอธิบาย 
8. ระยะทางมีผลอยา่งไรต่อการเดินทางของเสียง จงอธิบาย 
9. จงอธิบายความหมายของ ระดบัความเขม้เสียง และบอกดว้ยวา่ระดบัความเขม้เสียงของ

คนปกติไดย้นิอยูใ่นช่วงก่ีเดซิเบล  
ข้ันสรุป 

1. ครูเฉลยแบบฝึกหดั พร้อมกบัสรุปใหน้กัเรียนฟังทีละขอ้  แลว้ใหน้กัเรียนจดเอาสาระส าคญั 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามและอภิปรายในทุกเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ 

 
ส่ือกำรเรียนรู้ 

1. PowerPoint เร่ือง คล่ืนกล  คล่ืนเสียง 
 2. ชุดการทดลองเร่ืองสมบติัของคล่ืนน ้า 
 



แหล่งกำรเรียนรู้ 
  ๑. หอ้งสมุด 
           ๒. อินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซตต่์างๆ เช่น 
 http://emediansta1.net/media/Set_C/sc/sc40_023/sound/sound6.htm 

 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

   ถูกตอ้ง  ........................................................................................................................ 
     ลงช่ือ .....................................................................  

(...................................................................) 
    หวัหนา้กลุ่มสาระเรียนรู้ ........................................................................ 
 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
 

   ทราบ  ........................................................................................................................ 
     ลงช่ือ .....................................................................  

(....................................................................) 
         รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

   อนุมติั  ......................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .......................................................................  

   (ผูช่้วยศาสตราจารยท์วปี   พรหมอยู)่ 
                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิต 

     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
บันทกึหลงัสอน 
 ๑. ดา้นความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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 ๓. ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๑. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  
๒. ซ่ือสัตย ์ สุจริต  
๓. มีวนิยั  
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน  
๗. รักความเป็นไทย  
๘. มีจิตสาธารณะ  
๙. กลา้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม  

 
๔. ดา้นสมรรถนะ ๕ ดา้น 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
๒. คามสามารถในการคิด  
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

 
 ๕. ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓                       เร่ือง  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า   
รหัส-ช่ือรายวชิา  ว ๓๐๑๐๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์     
ช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่๖     ภาคเรียนที ่  ๑  เวลา   ๘    ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อ.ปิยะพงษ ์ ทวพีงษ ์
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว ๕.๑  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๔  อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และ

น าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูล เก่ียวกบัประโยชน์และการป้องกนัอนัตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย อธิบายความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
 
สาระส าคัญ 
 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)   เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีโดยไม่อาศยัตวักลาง สามารถ
เคล่ือนท่ีในสุญญากาศได ้เช่น คล่ืนแสง คล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ คล่ืนไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา  
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบดว้ยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถ่ีต่อเน่ืองกนั โดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถ่ีต่างๆ มีลกัษณะ
เฉพาะตวั ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั เช่น การรับส่งวทิย ุโทรทศัน์ การป้องกนัอนัตราย
จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ไม่อยูใ่กลเ้ตาไมโครเวฟขณะเตาท างาน 

ทกัษะ / กระบวนการ 



การสังเกต  การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย อธิบาย  คิดวเิคราะห์ 
 คุณลกัษณะ 
 ซ่ือสัตย ์สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน   
 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

  - แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
  - แผนผงัความคิด 
 การประเมินผล 

ระดบั คุณภาพ 
๔ นกัเรียนสามารถศึกษาทดลองการหกัเหของแสง อภิปราย อธิบาย แปล

ความหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ี ความยาวคล่ืน 
ตลอดจนบอกถึงประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีผลต่อสุขภาพของ
คนไดถู้กตอ้ง  มีความมุ่งมัน่ในการท างาน  ใฝ่เรียนรู้ และซ่ือสัตย ์สุจริต 

๓ นกัเรียนสามารถจ าแนกความถ่ีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถสรุปลกัษณะท่ี
ส าคญัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

๒ นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและสมบติั ของแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการ
เกิดคล่ืนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในธรรมชาติไดอ้ยา่งครบถว้น  

๑ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

1. ครูสร้างสถานการณ์ชกัจูงใจใหน้กัเรียน โดยการตั้งค  าถามแลว้ถามวา่  “นกัเรียนทราบไหมวา่ 
การท่ีนกัเรียนมองเห็นวตัถุท่ีอยูร่อบตวัเรามีสีต่างๆนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร” ระหวา่งท่ีพดู  ครูรอค าตอบ
จากนกัเรียน 

2. ครูอภิปรายถึงเร่ืองคล่ืน  และกล่าวขอบใจนกัเรียนท่ีนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบ   
3. ครูอภิปรายเชิงค าถามต่อไปอีกวา่  นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ “ไมโครเวฟ  โทรศพัท ์ท่ีนกัเรียนใช้

อยูท่ี่บา้นนั้น ก็เป็นคล่ืนอยา่งหน่ึง”  หากนกัเรียนไม่ทราบ  ครูจะพานกัเรียนไดเ้รียนรู้กนัในวนัน้ี 
 
ขั้นสอน 

1. ครูเปิดภาพใหน้กัเรียนดูจากพาวเวอร์พอยท ์และอธิบายใหน้กัเรียนเห็นวา่ พลงังานท่ีอยูร่อบตวั
เรานั้นคือ พลงังานของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และมนัท าใหโ้ลกเรามีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 



2. ครูยกภาพ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใหน้กัเรียนดูจากพาวเวอร์พอยท ์และอภิปรายเร่ืองแสงท่ีนกัเรียน
รู้จกั วา่แสงท่ีนกัเรียนมองเห็นนั้น ประกอบดว้ยช่วงความยาวคล่ืนต่างๆ โดยช่วงคล่ืนท่ีมีในธรรมชาตินั้นก็
จะมีประโยชน์ต่างกนั 

3. ครูอธิบายความหมายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)   เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีโดยไม่อาศยัตวักลาง สามารถเคล่ือนท่ีใน
สุญญากาศได ้เช่น คล่ืนแสง คล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ คล่ืนไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 
โดยเราจะเรียนกนัเก่ียวกบัเร่ืองคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านั้นใน 3 หวัขอ้ต่อไปน้ี 

• ธรรมชาติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
• สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
• ประโยชน์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
4. ครูอธิบายความเป็นมาของแสง และอธิบายใหเ้ห็นวา่ การประพฤติตวัของแสงนั้นมีอยู ่2 ลกัษณะคือ 

แสงมีความเป็นคล่ืน และมีความเป็นอนุภาคโฟตอน 
5. ครูอธิบาย เร่ืองธรรมชาติของแสงใน  2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ลกัษณะความเป็นคล่ืนของแสง 

แสง หมายถึง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีประกอบดว้ยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าตั้งฉากซ่ึงกนัและ
กนัเคล่ือนท่ีไปพร้อมกนั โดยทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนตั้งฉากกบัทิศทางของสนามทั้งสอง  
 ลกัษณะความเป็นคล่ืนของแสงระบุไดด้ว้ยสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 3 อยา่ง กล่าวคือ  
  ความยาวคล่ืน  
  ความถ่ีคล่ืน  
  ความเร็วคล่ืน 

กรณีของคล่ืนแสง  v  คือ ความเร็วแสง c = 3 x 108 เมตรต่อวนิาที ซ่ึงเป็นค่าคงท่ี ดงันั้น คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสั้น จะมีความถ่ีคล่ืนสูง คล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนยาวจะมีความถ่ีต ่า  
  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นคล่ืนวทิย ุไมโครเวฟ อินฟราเรด อลัตราไวโอเลต รังสี
เอก็ซ์ รังสีแกมมา ฯลฯ เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่ากนัหมด คือ ความเร็วแสง แมว้า่คล่ืนแต่ละชนิดดงักล่าวจะ
มีพลงังานไม่เท่ากนั 

สมบติัความเป็นคล่ืนของแสงไดรั้บการยนืยนัจากการทดลองเก่ียวกบัการสะทอ้น การหกัเห การ
เล้ียวเบน และการแทรกสอดวา่มีอยูจ่ริงและสามารถค านวณผลลพัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น การทดลองให้แสง
ผา่นช่องเล็กยาวแบบคู่ของทอมสั ยงั ในปี ค.ศ.1801 หรือ ประมาณปี พ.ศ. 2344 คน้พบวา่มีการแทรกสอด
ของคล่ืนแสงจากเส้นสวา่งและมืดสลบักนัอยา่งชดัเจน 
 

2. ลกัษณะความเป็นอนุภาคของแสง 



แสง ประกอบดว้ยกลุ่มอนุภาคขนาดเล็ก แต่ละอนุภาคมีมวลนอ้ยมากจนถือวา่ปราศจากมวล 
เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วแสง  
 อนุภาคดงักล่าวเราเรียกวา่ โฟตอน พลงังานของแต่ละโฟตอนมีค่าเท่ากบั hf  เรียกวา่ปริมาณ 1 
ควอนตมั โดย h คือ ค่าคงท่ีของพลงัค ์= 6.63x10-34 J s และ  f คือ ความถ่ีคล่ืนแสง   
ผูท่ี้เสนอความคิดวา่แสงประกอบดว้ยกลุ่มกอ้นพลงังานท่ีเรียกวา่ ควอนตา เป็นคนแรกคือ มกัซ์ พลงัค ์ในปี 
1900 
 ผูท่ี้พิสูจน์เป็นคนแรกวา่แสงประกอบดว้ยล าโฟตอน คือ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ จากการตีพิมพ์
ค  าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ในปี 1905  

 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแรกท่ีถูกคน้พบ คือ คล่ืนวทิย ุพบโดย ไฮน์ริช แฮตซ์ หรือ ไฮน์ริช เฮิรตซ์ 

Heinrich Hertz ในหอ้งทดลองท่ีเบอร์ลินในปี 1888  
6. ครูสรุป ลกัษณะท่ีส าคญัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ใหน้กัเรียนฟัง ดงัน้ี 
1. การเปล่ียนแปลงค่าสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เกิดข้ึนพร้อมๆกนั ดงันั้น สนามทั้งสองจึงมี

ค่าสูงสุดพร้อมกนัและมีค่าต ่าสุดเกิดข้ึนพร้อมกนั คือ มีเฟสตรงกนั 
 2. ทิศของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าและทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืนตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั การ
กระจายของคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนตามขวาง ซ่ึงเขียนแทนไดด้ว้ยกราฟของการเปล่ียนแปลงของ
สนามทั้งสอง ดงัภาพ 

 



7. ครูอธิบายเร่ืองสเปกตรัมของแสง โดยบอกใหน้กัเรียนทราบวา่ แสงขาวจากดวงอาทิตยท่ี์นกัเรียน
เห็นนั้น ประกอบดว้ย 7 แสงสี ซ่ึงหากเราน าปริซึมไปวางในท่ีมีแสงผา่น แสงจะเดินทางเขา้ตวักลางของ
ปริซึมและมีการหกัเหออกเป็น สีรุ้ง 7 แสงสี  นัน่คือ สีม่วง คราม น ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง แสงท่ีมีการ
หกัเหออกมาทั้งหมดนั้นเราเรียกวา่ สเปกตรัมของแสง ซ่ึงในช่วงแสงสีท่ีแสดงออกมานั้น ก็จะมีช่วงความ
ยาวคล่ืนต่างๆ กนั 

 
 

 
8. ครูอธิบาย เร่ือง การศึกษาเก่ียวกบัสเปคตรัมของอะตอมของธาตุชนิดต่าง ๆ 
ในการศึกษาเก่ียวกบัสเปคตรัมของอะตอมของธาตุชนิดต่าง ๆ พบวา่ธาตุชนิดเดียวกนัจะให้

สเปคตรัมเหมือนกนั และธาตุต่างชนิดกนัจะใหส้เปคตรัมท่ีต่างกนั โดยสเปคตรัมท่ีพบมีอยู ่3 ชนิดคือ  
       
 4.1 สเปคตรัมต่อเน่ืองแถบสวา่ง เกิดจากการเผาของแขง็หรือให้ร้อน แสดงวา่เม่ือสารไดรั้บความ
ร้อนจะใหค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกความยาวช่วงคล่ืนอยา่งต่อเน่ือง        
 4.2 สเปคตรัมเส้นสวา่ง เกิดจากการเผาก๊าซใหร้้อน แสดงวา่ก๊าซร้อนจะใหค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกมาเพียงบางค่าเท่านั้น        



 4.3 สเปคตรัมเส้นมืด เกิดจากการใหแ้สงมีความถ่ีต่อเน่ืองผา่นก๊าซเยน็ แสดงวา่ก๊าซเยน็จะดูด
พลงังานไวเ้พียงบางค่าเท่านั้น 

 
 
9. ครูอธิบายสรุปเก่ียวกบั ความถ่ีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงเปรียบเทียบกบัความถ่ีของคล่ืนปกติ 
ความยาวคล่ืนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความถ่ี  
คล่ืนปกติ 

  ความยาวคล่ืนจะลดลงถา้ความถ่ีเพิ่มข้ึน 
  ถา้ความยาวคล่ืนเพิ่มข้ึนความถ่ีจะลดลง  

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนมากท่ีสุดจะมีความถ่ีต ่าสุด(สัญญาณต ่า) 
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนนอ้ยสุดจะมีความถ่ีมากท่ีสุด(สัญญาณแรง)  

10. ครูอธิบาย เก่ียวกบัการจ าแนกความถ่ีสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใหน้กัเรียนฟังดงัน้ี 
สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แบ่งไดต้ามความถ่ีดงัน้ี (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์

พอยท)์ 
1. คล่ืนวทิย(ุRadio  wave) 
2. คล่ืนไมโครเวฟ(Microwave) 
3. รังสีอินฟราเรด(Infrared ray) 
4. แสง(Light wave) หรือ (Visible light) 
5. รังสีอลัตราไวโอเลต(Ultraviolet) 
6. รังสีเอกซ์(X-ray) 
7. รังสีแกมมา(Gamma ray) 

 
11. ครูอธิบายเร่ืองคล่ืนวทิยใุหน้กัเรียนฟัง (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 



คล่ืนวทิย(ุRadio  wave)  
 -เป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีในช่วง 104 – 109 Hz 
 -เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนยาวท่ีสุดและมีความถ่ีต ่าสุด  
 -แบ่งการส่งสัญญาณคล่ืนวทิยไุด ้ 2  ระบบ ไดแ้ก่  ระบบ AM  และระบบ FM  

ระบบ AM (Amplitude modulation)  
-ความถ่ีท่ีส่ง 530-1600 kHz 
-ช่วงกวา้งความถ่ี 10 kHz 
-คล่ืนวทิย ุAM เดินทางได ้2 ทาง   คือ คล่ืนดิน  (r = 80 km) คล่ืนฟ้า (สะทอ้นในชั้นไอโอ

โนสเฟียร์)  
ระบบ FM (Frequency modulation)  

-ส่งความถ่ีในช่วง  88 – 108  MHz 
  -ช่วงกวา้งความถ่ี  150 kHz 
  -ความถ่ีของระบบ  FM มีค่าสูงมากจึงทะลุผา่นชั้นไอโอโนสเฟียร์ออกไป จึงไม่สามารถใช้
คล่ืนฟ้าได ้คล่ืนวทิย ุFM จึงเดินทางระยะใกล้ๆ   

ตารางแสดงวธีิการกระจายคล่ืนวทิยแุละคล่ืนโทรทศัน์ 
 

วธีิการกระจาย หมายเหตุ ชนิดของคลืน่ ตัวอย่าง 

1.คล่ืนส่งโดยตรง  กระจายออกโดยตรงจากจุด
หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง  

คล่ืนทัว่ไป  คล่ืนโทรทศัน์และคล่ืน
ส่ือสารไมโครเวฟ(FM)  

2.คล่ืนสะทอ้นพื้น
โลก  

อาศยัการสะทอ้นของพื้นโลก   ไม่นิยมใช ้ 

3.คล่ืนเหนือ
บรรยากาศ  

สะทอ้นกบัสะทอ้นบรรยากาศ
ท่ีแตกตวัเป็นไอออน  

คล่ืนสั้น,คล่ืน
กลาง,คล่ืนยาว  

คล่ืนท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ระหวา่งประเทศไกลๆ
(AM)  

4.คล่ืนเหนือระดบั
พื้นโลก  

กระจายขนานกนักบัผวิพื้น
โลก  

คล่ืนกลาง,คล่ืน
ยาว  

การส่งกระจายเสียงวทิย ุ 

 
12.ครูอธิบายเร่ือง คล่ืนไมโครเวฟ(Microwave) 

ไมโครเวฟ (microwave) เป็นคล่ืนความถ่ีวทิยชุนิดหน่ึงท่ีมีความถ่ีอยูร่ะหวา่ง 108 – 1012 Hz เป็น
คล่ืนวทิยท่ีุมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุดและมีความถ่ีสูงท่ีสุด ไม่สะทอ้นท่ีบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ แต่
สะทอ้นผวิโลหะไดดี้ จึงถูกน าไปใชใ้นอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ เรดาร์  ดงัภาพ 



 
 

ลกัษณะของคล่ืนวทิยไุมโครเวฟ  
เดินทางเป็นเส้นตรง  
สามารถหกัเหได ้(Refract)  
สามารถสะทอ้นได ้(Reflect)  
สามารถแตกกระจายได ้(Diffract)  
สามารถถูกลดทอน(ดูดกลืนดว้ยน ้า)เน่ืองจากฝน (Attenuate)  
สามารถถูกลดทอนเน่ืองจากชั้นบรรยากาศ 
ไม่ท าปฏิกิริยากบัแผน่ฟิลม์ถ่ายรูป 

 
13. ครูอธิบายเร่ือง รังสีอนิฟราเรด(Infrared ray) 
แหล่งก าเนิดของรังสีอินฟราเรดนั้นก็คือความร้อนหรือการแผรั่งสีความร้อน จากวตัถุท่ีมีอุณหภูมิ

สูงกวา่ค่า Absolute zero (- 273.15 องศาเซลเซียส หรือ 0 องศาเคลวนิ) จะมีการแผรั่งสีในยา่นอินฟราเรด
ออกมา แมแ้ต่น ้าแขง็ท่ีเยน็เฉียบก็ยงัแผรั่งสีอินฟราเรดออกมาได ้ โดยวตัถุท่ีร้อนจะแผรั่งสีออกมามากกวา่
วตัถุท่ีเยน็ 

-เป็นคล่ืนในช่วงความถ่ี 1011 – 1014 Hz  
-มีความยาวคล่ืนสั้นและมีความถ่ีสูงกวา่คล่ืนวทิยแุละคล่ืนไมโครเวฟ  
-มีความยาวคล่ืนอยูร่ะหวา่ง  10-13 – 10-16 m บางคร้ังเรียกวา่ รังสีความร้อน 
-ท าปฏิกิริยากบัฟิลม์ถ่ายรูปบางชนิด 
-ทะลุผา่นเมฆหมอกท่ีหนาได ้ 
-ควบคุมระยะไกลโดยไม่ตอ้งใชส้ายจากรีโมทคอนโทรลแต่ใชส้ัญญาณอินฟราเรด เช่น รีโมททีว ี

เคร่ืองยงิบาร์โคท้ในหา้งสรรพสินคา้   
-เตาไฟฟ้า ถือเป็นแหล่งก าเนิดอินฟราเรด  

 



 
14. ครูอธิบายเร่ือง แสง(Light wave) หรือ (Visible light) 
-เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในยา่นความถ่ีประมาณ 103 Hz  หรือ ความยาวคล่ืนในช่วง 14 x 10-7 – 7 x 

10-7 เมตร 
-เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
-เป็นคล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นและมีความถ่ีสูงกวา่รังสีอินฟราเรด 
-ความยาวคล่ืนจากแสงขาวท่ียาวท่ีสุดของแสง คือ แสงสีแดง  และความยาวคล่ืนจากแสงขาวท่ีสั้น

ท่ีสุดของแสงคือ แสงสีม่วง โดยเรียงล าดบัความถ่ีจากนอ้ยไปมากได ้ คือ  แดง ส้ม เหลือง เขียว น ้าเงิน คราม 
ม่วง (RAINBOW)  ภาพต่อไปน้ีเป็นภาพการผสมแสงสี 

                         
การหกัเหของแสง หมายถึง การเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสง เม่ือแสงเคล่ือนท่ีจากตวักลาง

ชนิดหน่ึงไปยงัอีกตวักลางชนิดหน่ึงท่ีมีความหนาแน่นแตกต่างกนั  สาเหตุท่ีท าใหแ้สงหกัเหเน่ืองจาก
อตัราเร็วของแสงในตวักลางทั้งสองไม่เท่ากนั  เช่น การเกิดรุ้งกินน ้า 

1. เม่ือแสงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยเขา้สู่ตวักลางท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ 
แสงจะหกัเหเขา้หาเส้นปกติ 
  2. ถา้แสงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ีมีความหนาแน่นมากเขา้สู่ตวักลางท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ แสง
จะหกัเหออกจากเส้นปกติ  

เปรียบเทียบระหวา่งแสงเดินทางผา่นตวักลางท่ีต่างกนั 
 

 



15. ครูอธิบายเร่ือง  รังสีอลัตราไวโอเลต(Ultraviolet) 

 
- เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ี 1015 – 1018 Hz 
- เรียกวา่ รังสีเหนือม่วง 
- มีความยาวคล่ืนสั้นกวา่แสงท่ีเรามองเห็น 
- มีความถ่ีสูงกวา่แสง จึงท าใหมี้พลงังานมากกวา่ 
- เกิดจากการแผรั่งสีของดวงอาทิตย ์ท าใหอ้ากาศบริเวณชั้นไอโอโนสเฟียร์แตกตวัเป็นอิสระและ

เกิดไอออนได ้ 
- รังสีอลัตราไวโอเลตส่วนใหญ่เกิดจากการแผรั่งสีของดวงอาทิตย ์
- รังสีมีค่าพลงังานสูงพอท่ีจะท าลายหรือฆ่าเซลลท่ี์มีชีวติได ้
- การใชรั้งสี UV ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
- การไดรั้บ UV  ใหแ้ก่ร่างกายในปริมาณท่ีเหมาะสมจะช่วยกระตุน้ใหผ้วิหนงัสร้างวิตามินดี  

เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แขง็แรง 
- การไดรั้บ UV แก่ร่างกายในปริมาณมากเกินไปจะเป็นสาเหตุของมะเร็งผวิหนงัได ้ 
ตวัอยา่ง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากรังสีอลัตราไวโอเลต (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
เส้นใยเรืองแสง  เป็นเส้นใยชนิดพิเศษท่ีโรยไวใ้นเน้ือกระดาษธนบตัรทุกชนิดราคา ซ่ึงไม่สามารถ

มองเห็นในแสงธรรมดา แต่จะมองเห็นเรืองแสงเป็นสีแดง สีเหลืองและสีน ้าเงิน  เม่ืออยูภ่ายใตรั้งสีเหนือม่วง
หรือรังสีอลัตราไวโอเลต  

กล่องแสงอลัตราไวโอเลต (UV Light Box) ส าหรับตรวจ เปรียบเทียบคุณสมบติัการเรืองแสง
ของอญัมณีทุกชนิด 

16. ครูอธิบายเร่ือง รังสีเอกซ์ (X-ray)  (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
-เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ี 1016 – 1022 Hz หรือความยาวช่วงคล่ืน 10-8 – 10-12 m 
-มีความยาวคล่ืนสั้นมากและมีความถ่ีสูงกวา่รังสี UV เล็กนอ้ย 



-เกิดจากการท่ีอิเล็กตรอนพลงังานสูงวิง่เขา้ชนโลหะหนกั  
 

 
 
        ฟิลม์ท่ีไดจ้ากการถ่ายภาพเอ็กซ์เรยย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        เคร่ืองเอกซ์เรยฟั์น 
 
 
 
 
 
 

17. ครูอธิบายเร่ือง รังสีแกมมา(Gamma ray) (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
 
- เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นกวา่และมีความถ่ีสูงกวา่รังสีเอกซ์  
- เป็นรังสีท่ีมีพลงังานมากท่ีสุด ทะลุผา่นส่ิงกีดขวางไดดี้กวา่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ  
- ส่วนใหญ่เกิดจากสารกมัมนัตรังสีบางชนิด 
- เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
- รังสีน้ีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายเราไดถ้า้ขาดการควบคุม 
- รังสีแกมมาสามารถใชฆ่้าเซลลม์ะเร็งได ้เรียกวา่ การบ าบดัโดยการฉายรังสี (Radiotherapy or 

Radiation therapy)  
 
ข้ันสรุป 



1. ครูสรุปเร่ืองประโยชน์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใหน้กัเรียนฟัง แลว้ใหน้กัเรียนจดลงในสมุด 
(นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ ดงัน้ี 

คล่ืนวทิย ุ
  -ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เช่น วทิย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์

คล่ืนไมโครเวฟ 
  -ใชใ้นการหาต าแหน่ง เช่น เรดาร์ส าหรับตรวจจบัวตัถุท่ีเคล่ือนไหว เตาไมโครเวฟ 
  -ใชใ้นการส่งสัญญาณ GPS ในรถยนต ์

คล่ืนอินฟราเรด 
  -ใชใ้นการคน้หาสัตวป่์าในท่ีมืด 
  -ใชใ้นการถ่ายภาพในช่วงท่ีมีเมฆหมอกหนา 
  -ใชอ้บอาหารในเตาท่ีใชอิ้นฟราเรด 
  -ใชใ้นอุตสาหกรรมอบสี 
  -ใชรั้กษาโรคผวิหนงับางชนิด ตลอดจนตรวจหาความผิดปกติของเซลล ์ 

รังสีอลัตราไวโอเลต 
  -การใช ้UV ในการฆ่าเช้ือโรค , ท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย-์ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยน า UV มาช่วยฆ่าเช้ือโรค 
  -ใช ้UV เพื่อรักษาอาการตวัเหลืองในทารก 

รังสีเอกซ์  
  -ใช ้X-ray ตรวจสอบรอยร้าวของอุปกรณ์ส่ิงก่อสร้างทางอุตสาหกรรม 
  -ใชต้รวจหาอาวธุหรือวตัถุระเบิด 
  -ใชต้รวจอวยัวะภายในร่างกายและใชรั้กษาโรคมะเร็ง 
  -ใชใ้นการศึกษาการจดัเรียงตวัของอะตอมในผลึก 

รังสีแกมมา 
  -ใชแ้กมมาจาก Co-60 บ าบดัรักษาโรคมะเร็ง และใชแ้กมมาจาก I-131 เพื่อวนิิจฉยัต่อม
ไทรอยด์ 
  -ใชใ้นการตรวจสอบรอยร่ัว และรอยร้าวของเคร่ืองใชท่ี้ท าจากโลหะ 
  -ใชใ้นการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมพืชและท าหมนัแมลง ตลอดจนรังสี แกมมายงัช่วยถนอม
ผลผลิตทางการเกษตรใหไ้ดน้านข้ึน 

2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้เพิ่มเติม พร้อมอธิบายสรุปอีกคร้ัง 
ส่ือกำรเรียนรู้ 

1. PowerPoint เร่ือง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   
 2. ชุดการทดลองเร่ือง การหกัเหของแสง(ปริซึมรูปทรงต่างๆ) 



แหล่งกำรเรียนรู้ 
  ๑. หอ้งสมุด 
           ๒. อินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซตต่์างๆ  
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

   ถูกตอ้ง  ........................................................................................................................ 
     ลงช่ือ .....................................................................  

(...................................................................) 
    หวัหนา้กลุ่มสาระเรียนรู้ ........................................................................ 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
 

   ทราบ  ........................................................................................................................ 
     ลงช่ือ .....................................................................  

(....................................................................) 
             รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

   อนุมติั  ......................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .......................................................................  

   (ผูช่้วยศาสตราจารยท์วปี   พรหมอยู)่ 
                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิต 

     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
บันทกึหลงัสอน 
 ๑. ดา้นความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ๒. ดา้นทกัษะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 



 ๓. ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๑. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  
๒. ซ่ือสัตย ์ สุจริต  
๓. มีวนิยั  
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน  
๗. รักความเป็นไทย  
๘. มีจิตสาธารณะ  
๙. กลา้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม  

 
๔. ดา้นสมรรถนะ ๕ ดา้น 

 

 
 ๕. ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ๖. แนวทางแกไ้ข 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

     ลงช่ือ ............................................................. ผูส้อน 
  (........................................................) 

         ............../....................../..................... 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
๒. คามสามารถในการคิด  
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔-๕             เร่ือง  พลงังานนิวเคลยีร์ – กมัมันตรังสี    
รหัส-ช่ือรายวชิา  ว ๓๐๑๐๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์     
ช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่๖     ภาคเรียนที ่  ๑  เวลา   ๑๕    ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อ.ปิยะพงษ ์ ทวพีงษ ์
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว ๕.๑  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 ตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๕  อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั และความสัมพนัธ์

ระหวา่งมวลกบัพลงังาน 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๖  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพลงังานท่ีไดจ้ากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผล

ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๗  อภิปรายผลการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๘  อธิบายชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุกมัมนัตรังสี  
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  ว๕.๑  ม.๔/๙  อธิบายการเกิดกมัมนัตภาพรังสีและบอกวธีิการตรวจสอบรังสีใน

ส่ิงแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์ ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย อธิบายความหมายของพลงังานนิวเคลียร์  
สาระส าคัญ 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชนั ฟิวชนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน  พลงังานท่ีไดจ้าก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน าไปใชป้ระโยชน์                
ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุกมัมนัตรังสี การเกิดกมัมนัตภาพรังสี วธีิการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอ้ม  
การใชป้ระโยชน์ ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม            
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 ปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นปฏิกิริยาท่ีท าใหนิ้วเคลียสเกิดการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาท่ีนิวเคลียสของธาตุท่ี
มีเลขมวลมากแตกตวั  เรียกวา่ ฟิชชนั  ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการหลอมรวมนิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลขมวลนอ้ย 
เรียกวา่ ฟิวชนั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง มวลและพลงังานเป็นไปตามสมการ  E = mc2 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท าให้
เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนประเภท
หน่ึง ซ่ึงไดพ้ลงังานความร้อนจากพลงังานนิวเคลียร์  รังสีจากธาตุกมัมนัตรังสี  มี  3  ชนิด  คือ แอลฟา  บีตา  
และแกมมา  ซ่ึงมีอ านาจทะลุผา่นต่างกนั  กมัมนัตภาพรังสีเกิดจากการสลายของไอโซโทปของธาตุท่ีไม่
เสถียร สามารถตรวจจบัไดโ้ดยเคร่ืองตรวจวดัรังสีในธรรมชาติมีรังสีแต่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่ามาก  รังสีมี
ประโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย ์โบราณคดี  รังสีในระดบัสูงมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ 

ทกัษะ / กระบวนการ 
การสังเกต  การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย อธิบาย  คิดวเิคราะห์ 

 คุณลกัษณะ 
 ซ่ือสัตย ์สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน   
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

  - แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
  - แผนผงัความคิด 
 การประเมินผล 

ระดบั คุณภาพ 
๔ นกัเรียนสามารถศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน  พลงังานท่ีไดจ้าก

ปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
การน าไปใชป้ระโยชน์ ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุกมัมนัตรังสี การเกิด
กมัมนัตภาพรังสี วธีิการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์ 
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม            

๓ นกัเรียนมีบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน  และหาพลงังานยดึเหน่ียว
ภายในนิวเคลียสได ้ 

๒ นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ได ้ 
๑ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของพลงังานนิวเคลียร์และกมัมนัตภาพรังสีได ้ 

 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

1. ครูสร้างสถานการณ์ชกัจูงใจเพื่อใหน้กัเรียนอยากรู้อยากเห็น โดยตั้งค  าถามวา่ “แหล่งพลงังานบน
โลกในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีอะไรบา้ง ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งมา” 

2. ใหน้กัเรียนตอบทีละคน ระหวา่งท่ีรอนกัเรียนตอบ ครูก็ยกภาพมา 1 ภาพ (นกัเรียนดูในพาวเวอร์
พอยท)์ 

 
3. ครูอภิปรายสรุปใหน้กัเรียนฟังจากภาพ  แลว้ถามต่อไปอีกวา่ จากภาพท่ีนกัเรียนเห็น นกัเรียนคิด

วา่ มีแหล่งพลงังานใดอีกบา้ง หากนกัเรียนตอบได ้ครูตอ้งบอกนกัเรียน แต่หากนกัเรียนตอบได(้พลงังาน
นิวเคลียร์) ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ เร่ืองพลงังานต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ในชีวติปัจจุบนั 
 
ขั้นสอน 

1. ครูพดูหวัขอ้เร่ืองหลกัท่ีจะไดส้อนนกัเรียนต่อไปน้ี ดงัน้ี 
พลงังานนิวเคลยีร์  

โครงสร้างอะตอม  
องคป์ระกอบของนิวเคลียส  
การเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์  
พลงังานยดึเหน่ียว  
ชนิดของนิวเคลียส  
ปฏิกิริยานิวเคลียร์และการใชป้ระโยชน์  

 



2. ครูเล่าประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัค าวา่ อะตอม  ดงัน้ี (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
โครงสร้างอะตอม  
เดโมคริตุส (Democritus) และ ลูซิปปุส (Leucippus) (ซ่ึงมกักล่าวขานกนัวา่เป็นคู่แฝดของคนแรก) 

ไดร่้วมกนัสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัอะตอมข้ึนเป็นคร้ังแรก เดโมคิตุสเป็นนกัคิดคนแรกทีเดียวท่ียนืยนัวา่ไม่มีส่ิง
ใดมีอยูเ่ป็นอยูน่อกเหนือจากอะตอมและความวา่งเปล่า  

เขาไดล้องทุบเกลือเมด็ใหแ้ตกออกเป็นช้ินเล็กๆได ้และเขาเกิดความคิดวา่ ถา้เขาทุบเศษเกลือช้ิน
เล็กๆเหล่านั้นใหแ้ตกออกไปอีก ก็คงจะไดเ้ศษเกลือช้ินเล็กลงไปอีก ดงัน้ีเร่ือยๆไปจนถึงช้ินท่ีเล็กท่ีสุด ซ่ึงไม่
สามารถจะทุบใหแ้ตกออกไปอีกได ้เขาเรียกช้ินของสสารท่ีเล็กท่ีสุดน้ีวา่ อะตอม (Atom) 

แนวความคิดของเอมเพโดคลสีและอริสโตเติล  
ไดอ้ธิบายโครงสร้างของ สสารวา่ 

  1. ไม่มีท่ีวา่งระหวา่งสารนั้น 
  2. สสารทุกชนิดประกอบไปดว้ยสารมูลฐาน 4 อยา่งคือ ดิน น ้า ลม ไฟ 
  3. สสารต่างชนิดกนัเกิดการรวมกนัของ     ดิน น ้า ลม ไฟ ดว้ยอตัราส่วนไม่เท่ากนั  

ในยคุนั้น ท าใหมี้การต่ืนตวัเร่ืองการเล่นแร่แปรธาตุ พยายามหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสม พยายาม
เปล่ียนโลหะราคาถูกใหเ้ป็นโลหะท่ีมีราคาแพง เช่น พยายามเปล่ียนตะกัว่ใหเ้ป็นทองค า ความคิดของ อลัเค
มิส ไดรั้บการศึกษามาเป็นเวลายาวนาน การศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุของเขา ท าใหเ้กิดเป็นวชิาพื้นฐานของ
วชิาเคมีในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบนั 

ตน้คริสศตวรรษท่ี 18 คือ ปี ค.ศ. 1804นกัวทิยาศาสตร์ในประเทศองักฤษ คือ จอห์น ดอลตนั (John 
Dalton ) 

1. ธาตุในทางเคมี ประกอบดว้ยส่วนเล็กๆ ท่ีแยกจากกนัเรียกวา่ อะตอม  อะตอมน้ีไม่สามารถ
แบ่งแยกไดโ้ดยกรรมวธีิทางเคมี 
 2. อะตอมของธาตุเดียวกนัจะมีลกัษณะเหมือนกนั อะตอมของธาตุต่างชนิดกนั จะมีลกัษณะต่างกนั 
 3. การเกิดสารประกอบทางเคมี เกิดจากการรวมตวักนัของธาตุต่างชนิดกนั ดว้ยอตัราส่วนลงตวั
นอ้ยๆ  

                                



การค้นพบนิวเคลยีส  
ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ต่อตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 นกัวทิยาศาสตร์ต่างยอมรับกนัแลว้วา่ 

อะตอมไม่ใช่เพียงลูกกลม ๆ เน่ืองจากการคน้พบท่ีผา่นมา บ่งช้ีวา่อะตอมคงตอ้งประกอบดว้ยอนุภาคอยา่ง
นอ้ย 2 ชนิด เช่น ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (photoelectric effect) ท่ีเม่ือโลหะบางชนิดไดรั้บแสงยวูแีลว้ 
สามารถปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอน ซ่ึงมีประจุลบออกมาได ้แสดงวา่อะตอม น่าจะมีอิเล็กตรอนเป็น
องคป์ระกอบหน่ึง และการท่ีอะตอมไม่มีประจุ อีกองคป์ระกอบหน่ึงของอะตอม ก็ตอ้งเป็นอนุภาคชนิดท่ีมี
ประจุบวก จึงเกิดทฤษฎีโครงสร้างของอะตอมข้ึนมาหลายแบบ เช่น ทฤษฎีขนมพุดดิงลูกพลมั (plum 
pudding) ของโจเซฟ ทอมสัน (Joseph Thomson) 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  

                                                
 

1. เจ เจ ทอมสัน พบวา่ อิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบในทุกสสาร 
  2. อะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้าเพื่อท าใหอ้ะตอมเป็นกลาง 
  3. อิเล็กตรอนมีมวลนอ้ยมาก ดงันั้นมวลของอะตอมส่วนใหญ่อยูท่ี่ประจุบวก  

3. ครูอธิบายแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ท่ีไดจ้ากการยงิอนุภาคแอลฟาเขา้ไปในอะตอม
ของแผน่ทองค าบาง 
                 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  

สรุปวา่ อะตอมมีแก่นอยูต่รงกลาง ซ่ึงเล็กมาก 
เม่ือเทียบกบัขนาดของอะตอม โดยเป็นประจุบวก
ทั้งหมด รวมกนัอยูต่รงนั้น ส่วนอิเล็กตรอน ท่ีมีประจุลบ 
ก็โคจรอยูใ่นท่ีวา่งรอบ ๆ แก่นตรงกลางนั้น 
รัทเทอร์ฟอร์ด ตีพิมพบ์ทความทฤษฎีโครงสร้างของ
อะตอม  อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford atom) 
โดยตั้งช่ือแก่นประจุบวกของอะตอมน้ีวา่ นิวเคลียส 
(nucleus) 



แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

                        
 

แต่ในปัจจุบนัเรายอมรับกนัแลว้วา่ โครงสร้างของอะตอมนั้น ส่วนใหญ่เป็นท่ีวา่ง ท่ีมีนิวเคลียสเล็ก
นิดเดียวอยูต่รงกลาง และมีอิเล็กตรอนโคจรอยูร่อบ ๆ นิวเคลียส ซ่ึงผลงานท่ีส าคญัเป็นของ เออร์เนสต ์
รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1914 รัทเทอร์ฟอร์ด ตั้งช่ือใหก้บัอนุภาคประจุบวกในนิวเคลียสวา่ โปรตอน 
(proton) โดยเขียนสมการไดด้งัน้ี 

N + α  →  O + p  หรือ  N(α , p)O  
แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ เช่น  ไม่สามารถอธิบายไดว้า่ 

  1. ท าไมอิเล็กตรอนจึงวนรอบนิวเคลียสไดโ้ดยไม่สูญเสียพลงังาน   
 2. ประจุไฟฟ้าบวกรวมกนัอยูไ่ดอ้ยา่งไร ทั้งท่ีมีแรงผลกัเน่ืองจากประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกนั  

นีลส์ โบร์ (1913) อธิบายเพิ่มเติมจากแบบจ าลองของรัทเทอร์ฟอร์ด เพราะวา่ของรัทเทอร์ฟอร์ด ไม่
สามารถอธิบายไดว้า่อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยูก่นัลกัษณะใด  โดยเขาไดศึ้กษาสเปกตรัมของไฮโดรเจน 

     แบบจ าลองอะตอมของ นีลส์ โบร์ 

                            
 



แบบจ าลองอะตอมของโบร์ ตั้งอยูบ่นสมมุติฐานท่ีวา่อิเล็กตรอนจะวิง่วนรอบนิวเคลียสเป็นวงโคจร
พิเศษรูปวงกลมบางวง โดยไม่แผพ่ลงังานในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา  และอิเล็กตรอนจะมีการเปล่ียน
วงโคจรไดเ้ม่ือมีการรับหรือคายพลงังานออกในรูปของโฟตอน (photon) 

 
 
 
 
            ภาพน้ีแสดงการคายโฟตอน  
 
 
   

การคายโฟตอน พลงังานท่ีหลุดออกมาจะอยูใ่นรูปสเปกตรัมของแสงในช่วงความถ่ีต่างๆ ดงัภาพ 
 

 
และหลงัจากการคน้พบนิวเคลียสกวา่ 20 ปี ในปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แชดวกิ (James Chadwick) ก็

พิสูจน์ไดว้า่ นอกจากโปรตอนแลว้ ในนิวเคลียสของอะตอม ยงัประกอบดว้ยอนุภาคอยูอี่กชนิดหน่ึง ซ่ึงไม่มี
ประจุ และเขาเรียกอนุภาคน้ีวา่ นิวตรอน (neutron) ซ่ึงไดจ้ากปฏิกิริยา 

Be + α  →  C + n  หรือ  Be(α , n)C  

           



4. ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบันิวเคลียร์ ดงัน้ี 
 

นิวเคลียร์ เป็นค าคุณศพัทข์องค าวา่ นิวเคลียส 
ซ่ึงเป็นแก่นกลางของอะตอมธาตุ ซ่ึงประกอบดว้ย
อนุภาคโปรตอน และนิวตรอน ซ่ึงยดึกนัไดด้ว้ยแรงของ
อนุภาคไพออน 

 
 

สรุปวา่  นิวเคลียสประกอบดว้ยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอน  อนุภาคซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของ
นิวเคลียส  เรียกวา่  นิวคลีออน (nucleon)  

และผลรวมของจ านวนโปรตอนและนิวตรอนท่ีอยูภ่ายในนิวเคลียสเราเรียกวา่  เลขนิวคลีออน  หรือ  
เลขมวล  

5. ครูอธิบาย สมบติัพื้นฐานของ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน  
 
ชนิดของ
อนุภำค 

สัญลกัษณ์ ประจุไฟฟ้ำ 
(คูลอมบ์) 

ชนิดของประจุไฟฟ้ำ มวล(kg) 

อเิลก็ตรอน  e 1.602 x 10-19 - 9.31 x 10-31 

โปรตอน  P 1.602 x 10-19 + 1.673 x 10-27 

นิวตรอน  n 0 0 1.675 x 10-27 

 
6. ครูอธิบายสัญลกัษณ์ทางนิวเคลียร์ 

 
เลขเชิงมวล(Mass Number) คือ ผลรวมของจ านวนโปรตอนและนิวตรอนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น

นิวเคลียส “A” 
 เลขเชิงอะตอม(Atomic Number) คือ จ านวนโปรตอนทั้งหมดในนิวเคลียส “Z” 

A – Z = n 
 
ถา้  X  แทนสัญลกัษณ์ของธาตุใดๆ  นิวเคลียสของธาตุ  X  ท่ีมีเลขอะตอม Z  และเลขมวล A  เขียน

แทนดว้ย              เรียกวา่ สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ (nuclear  symbol)  เช่น  นิวเคลียสของธาตุยเูรเนียมท่ีมีเลข
อะตอม  92  และเลขมวล 238  เขียนไดเ้ป็น            หรือ  เขียนยอ่เป็น            อ่านวา่  ยเูรเนียม -238  

 

xA

Z

xA

Z

U238

92 U238

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99


สัญลกัษณ์ของอนุภาคทีส่ าคัญทีค่วรรู้จัก 
อนุภาคโปรตอน  เขียนแทนดว้ย            อนุภาคนิวตรอน  เขียนแทนดว้ย 

  อนุภาคแอลฟา   เขียนแทนดว้ย            อนุภาคบีตา  เขียนแทนดว้ย 
รังสีแกมมา   เขียนแทนดว้ย    

 
7. ครูอธิบาย ประเภทของรังสี   

1. รังสีอนุภาค ไดแ้ก่ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และอนุภาคนิวตรอน   
  2. รังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไดแ้ก่ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีคอสมิก รังสีอลัตราไวโอเลต 

8. ครูอธิบายความหมายของค าต่างๆ ท่ีนกัเรียนตอ้งทราบ ดงัน้ี 
1. ไอโซโทป คือ นิวไคลด์หรืออะตอมท่ีมีเลขเชิงอะตอมเหมือนกนั แต่มีเลขเชิงมวลต่างกนั 

ตวัอยา่งเช่น ไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจน 

 
2. ไอโซบาร์ คือ นิวไคลด์ ท่ีมีเลขเชิงมวลเท่ากนั แต่มีเลขเชิงอะตอมต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ไอโซบาร์ 

ของธาตุ คาร์บอน-14 และ ไนโตรเจน-14 

 
3. ไอโซโทน คือ นิวไคลดท่ี์มีเลขนิวตรอนเท่ากนั แต่มีเลขมวลต่างกนั ตวัอยา่งเช่น F-18  และ    

Ne-19 
4. ไอโซเมอร์ คือ นิวไคลดช์นิดเดียวกนั (A , Z เหมือนกนั) แต่สภาวะพลงังานต่างกนั คือ อาจจะอยู่

ท่ีสภาวะถูกกระตุน้ต่างๆ กนัและจะกลบัสู่สภาวะเช่นเดิมโดยการปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา ตวัอยา่งเช่น 
เทคนิเซียม – 99 

 
 
 
 

H1

1
n1

0

He4
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1



9. ครูอธิบายเร่ือง แรงนิวเคลียร์ ดงัน้ี 
นิวเคลียสมีขนาดเล็กมาก จึงท าใหแ้รงผลกัทางไฟฟ้าระหวา่งโปรตอนและโปรตอนในนิวเคลียสมี

ค่าสูงมาก และแรงผลกัน้ีมีค่ามากกวา่แรงดึงดูดแบบโนม้ถ่วงระหวา่งโปรตอนดว้ยกนัเป็นอนัมากดว้ย แต่
การท่ีนิวคลีออนสามารถยดึกนัอยูใ่นนิวเคลียสได ้แสดงวา่มีแรงอีกประเภทหน่ึงกระท าระหวา่งประจุไฟฟ้า 
เรียกแรงน้ีวา่ แรงนิวเคลียร์ (nuclear force) 

แรงนิวเคลยีร์  เป็นแรงซ่ึงต่างจากแรงดึงดูดระหวา่งมวลหรือ แรงทางไฟฟ้าดงัน้ี 
1.  แรงนิวเคลียร์เป็นแรงท่ีอนุภาคกระท าต่อกนัในระยะสั้นมาก  คือ มีระยะไม่เกิน  10-15 m  

 2.  แรงนิวเคลียร์ไม่ข้ึนอยูก่บัประจุไฟฟ้ากล่าวคือ  แรงนิวเคลียร์ระหวา่งโปรตอนกบัโปรตอน หรือ
โปรตอนกบันิวตรอน  หรือนิวตรอนกบันิวตรอน  มีค่าใกลเ้คียงกนัจนถือไดว้า่ไม่แตกต่างกนั    

10. ครูอธิบายเร่ือง  การจ าแนกนิวเคลียร์ 
ในนิวเคลียส มีโปรตอนหลายตวั โปรตอนเป็นอนุภาคท่ีมีประจุบวก เม่ืออยูร่วมกนัหลายตวัจะท า

ใหเ้กิดแรงทางไฟฟ้าผลกักนัภายในอะตอม  ถา้มีแรงผลกักนัมากๆ ก็ท าใหนิ้วเคลียสนั้นไม่เสถียรได ้ เรา
สามารถจ าแนกนิวเคลียสไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ   
  1. นิวเคลียสเสถียร (Stable nucleus)  
  2. นิวเคลียสไม่เสถียร (Unstable nucleus)  

11. ครูอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง  นิวเคลียสเสถียร (Stable nucleus) 
1. เป็นนิวเคลียสท่ีไม่สลายตวั สามารถคงสภาพเดิมไวไ้ดต้ลอด   

 2. สามารถพบไดต้ามธรรมชาติ  ส่วนมากจะมีขนาดเล็กคือ  มีเลขอะตอม (Z) นอ้ยกวา่ 20   
 3. จ  านวนนิวตรอนกบัจ านวนโปรตอนเท่ากนัหรือจ านวนใกลเ้คียงกนั (N = Z)  
 4. ถา้เป็นนิวเคลียสขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือกลุ่มท่ีมีเลขอะตอมมากกวา่  20  ถึง มากกวา่  83 
นิวเคลียสมกัจะมีจ านวนโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขคู่  เช่น  𝐻𝑒2

4   𝐵𝑒4
8   𝐶6

12   𝑂8
16   𝑁𝑒10

20  
5. นิวเคลียสเสถียรท่ีมีโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขค่ีเป็นกรณียกเวน้อยู ่ 4  นิวเคลียส  ไดแ้ก่  𝐻1

2   
𝐿𝑖3

6   𝐵5
10   𝑁7

14  
12. ครูอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง  นิวเคลียสไม่เสถียร (Unstable nucleus) 
1. เป็นนิวเคลียสท่ีเกิดการสลายตวั หรือ เรียกวา่  นิวเคลียสกมัมนัตรังสี ธาตุตั้งแต่  Z  =  84  

 2. จะเกิดการแผรั่งสีตลอดเวลา  
 3. นิวเคลียสขนาดเล็กท่ีมีนิวตรอนมากกวา่โปรตอนตั้งแต่  2  ตวัข้ึนไปมกัจะเป็นนิวเคลียสไม่
เสถียร 
 4. กรณีท่ีเป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่ท่ีไม่เสถียร จะมีพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออนนอ้ยกวา่
นิวเคลียสเสถียร รังสีท่ีนิวเคลียสประเภทน้ีแผอ่อกมา เราเรียกวา่  กมัมนัตภาพรังสีตามธรรมชาติ  มีอยู ่ 3  
ชนิด  คือ  รังสีแอลฟา  รังสีบีตา  และรังสีแกมมา  
 



13. ครูอธิบายใหเ้ห็นวา่ รังสีจากธาตุกมัมนัตรังสี  มี  3  ชนิด  คือ แอลฟา  บีตา  และแกมมา  ซ่ึงมี
อ านาจทะลุผา่นต่างกนั 

 
14. ครูอธิบายเร่ือง  พลงังานยดึเหน่ียว (Binding  Energy)  
พลงังานยดึเหน่ียว (Binding Energy) คือ “พลงังานท่ีใชใ้นการยดึนิวคลีออน เขา้ไดด้ว้ยกนัใน

นิวเคลียสของธาตุ” หรือเป็น “พลงังานท่ีนอ้ยท่ีสุด ท่ีสามารถท าใหนิ้วเคลียสแตกตวัเป็นองคป์ระกอบยอ่ย” 
 
B.E.  =  [ZmH + (A – Z)mn – M] × 931  MeV  
 

จากกฎการคงท่ีของมวลสาร มวลของนิวเคลียสควรเท่ากบัมวลของอนุภาคต่างๆ ในนิวเคลียส
รวมกนั แต่จากการทดลอง พบวา่มวลของนิวเคลียสจะนอ้ยกวา่ผลบวกของมวลของอนุภาคต่างๆ ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของนิวเคลียสในภาวะอิสระ  มวลของนิวเคลียสท่ีหายไปน้ีเรียกวา่  มวลพร่อง  (mass defect) 

 
มวลพร่อง (Δm)  =  (มวลโปรตอน  +  มวลนิวตรอน) - มวลนิวเคลียสของธาตุ  

 
ไอน์สไตน์พบวา่ แทจ้ริงแลว้ มวลท่ีขาดหายไปน้ีไม่ไดห้ายไปไหน เพียงแต่เปล่ียนรูปไปเป็น

พลงังานยดึเหน่ียว ระหวา่งนิวคลีออนในนิวเคลียสใหอ้ยูร่วมกนั 
 พลงังานยดึเหน่ียวจะมีค่าแปรผนัตรงกบัจ านวนนิวคลีออน หรือเลขมวล ในการค านวณพลงังานยดึ
เหน่ียวจะใชม้วลอะตอมแทนมวลนิวเคลียสและใชม้วลของไฮโดรเจนแทนมวลของโปรตอน ดงัน้ี  
 

มวลพร่อง (Δm)  =  (มวลไฮโดรเจน  +  มวลนิวตรอน) - มวลอะตอมของธาตุ  
 

เน่ืองจากนิวเคลียสมีขนาดเล็กมาก จึงตอ้งคิดมวลในหน่วย  u  โดย  

  1 u  =   1  amu  =  1.67 x 10-27  kg  



 และ  มวล  1 u  เทียบเท่ากบัพลงังานประมาณ  931  MeV  
พลงังานยดึเหน่ียวของนิวเคลียส (Binding Energy) ซ่ึงอาจเขียนไดเ้ป็นสมการทัว่ไปเป็น 

 

B.E.  =  [ZmH + (A – Z)mn – M] × 931  MeV 
 

เม่ือ M  คือ  มวลอะตอมของนิวเคลียสใดๆ u 
  A – Z   คือ  จ  านวนนิวตรอนภายในนิวเคลียส 
  mH  คือ  มวลของไฮโดรเจน  เท่ากบั 1.007825  u  
  mn  คือ  มวลของนิวตรอน  เท่ากบั 1.008665  u  

15. ครูยกตวัอยา่งการหาพลงังานยดึเหน่ียวภายในนิวเคลียส 
ตัวอย่าง  นิวเคลียสของฮีเลียม (ประกอบดว้ยโปรตอนและนิวตรอน อยา่งละ 2 ตวั)  มีมวลเท่ากบั  

4.002604 u  
วธีิท า   มวลของไฮโดรเจน    =    1.007825  u 

  มวลของนิวตรอน      =    1.008665  u 
มวลของอนุภาคในภาวะอิสระ  =    2(1.007825) + 2(1.008665) 

         =    4.03298  u 
แต่มวลของฮีเลียม      =   4.002604  u 
มวลพร่อง(mass defect)       =   4.03298 – 4.002604 
มวลน้ีเทียบไดก้บัพลงังาน(E) =    0.029279 × 931 MeV  

        =   28.28  MeV  
ดงันั้น   พลงังานยดึเหน่ียวภายในนิวเคลียสของฮีเลียม เท่ากบั   28.28  MeV  
16. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัในคาบ 
ก าหนดให้  mH คือ  มวลของไฮโดรเจน  เท่ากบั 1.007825  u  

         mn คือ  มวลของนิวตรอน  เท่ากบั 1.008665  u  
จงหาพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออนของ  

1. 𝐶𝑙17
35     M  =   34.968854  u  

2. 𝑈92
238  M  =   238.0508  u  

3. 𝐶𝑠55
137  M  =   58.933189  u  

4. 𝐶𝑜27
59  M  =   136.9068  u  

17. ครูสรุปเร่ืองพลงังานยดึเหน่ียวใหน้กัเรียนฟัง  ดงัน้ี 



- ธาตุท่ีมีเลขมวลมาก (จ านวนนิวคลีออนมาก) พลงังานยึดเหน่ียวจะมีค่ามากดว้ย เสถียรภาพของ
นิวเคลียสข้ึนอยูก่บัพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออน  
 - ธาตุท่ีมีพลงังานยดึเหน่ียว(B.E.)ต่อนิวคลีออนมาก จะมีเสถียรภาพดีกวา่ธาตุท่ีมีพลงังานยดึเหน่ียว
ต่อนิวคลีออนนอ้ย 
 - สามารถหาค่าพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออนไดจ้าก  

พลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออน =   
พลงังานยดึเหน่ียว

เลขมวล
 

 

𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   
[ZmH + (A − Z)mn − M]  × 931  MeV

𝐴
 

18. ครูยกตวัอยา่งให้นกัเรียนดูบนกระดานด า เก่ียวกบัการหาพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออน ดงัน้ี 
ตัวอย่าง  ถา้มวลอะตอมของ   Li3

7 = 7.016005 u   มวลอะตอมของไฮโดรเจน  =  1.007825 u                    
มวลนิวตรอนเท่ากบั  1.008665 u   จงหาพลงังานยดึเหน่ียว และพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลีออนของ Li3

7  
วธีิท า    Li3

7      ประกอบดว้ยไฮโดรเจน  3  อะตอม  (3 โปรตอน, 3 อิเล็กตรอน) และนิวตรอน  (7 - 
3) =  4  ตวั  

จาก   B.E. =  [ZmH + (A – Z)mn – M] × 931  MeV  
B.E. =  [3 × 1.007825 + 4 × 1.008665 – 7.016005] × 931  
B.E. =  [0.04213] × 931  
B.E. =  39.22  MeV  

หาพลงังานยดึเหน่ียวต่อนิวคลอีอน  จาก  

𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   
[ZmH + (A − Z)mn − M]  × 931  MeV

𝐴
 

                          𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   
39.22

7
 

                          𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   5.60  𝑀𝑒𝑉/𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 
19. ครูอธิบายเร่ืองปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
ปฏิกริิยานิวเคลียร์  
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนโดยการใหนิ้วเคลียสหรืออนุภาคท่ีมีพลงังานสูงวิง่ชน

นิวเคลียสท่ีเป็นเป้า ผลจากการชนจ าท าให้เกิดนิวเคลียสของธาตุใหม่ หรือนิวเคลียสท่ีถูกชนเปล่ียนไปอยูใ่น
สถานะถูกกระตุน้แลว้ปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา 

N + He2
4  →  O8

17 + H1
1 +  energy(MeV) 7

14  
 

เขียนโดยยอ่เป็น     N7
14 (𝛼, p) O8

17                                       



จะเห็นไดว้า่ ผลบวกของนิวคลีออน  (หรือเลขมวล A) ก่อนและหลงัเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากนัคือ  18  
และผลบวกของโปรตอน(Z) ก่อนและหลงัการเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากนั คือ 9  

1.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ โดยให้อนุภาคแอลฟา ดิวเทอรอน โปรตอน หรือรังสีแกมมา ท าปฏิกิริยา
นิวเคลียร์กบัธาตุท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยา  (α , n) (d , n) (p , n) ( γ, n)   ดงัสมการ 

He + B → N7
13

5
10

2
4 + n 0

1                                                                          (1) 
 

H + H → He + n + 3.27 MeV0
1

2
3

1
2

1
2                                                 (2) 

 
                               Li + H →1

1
3
7 Be4

7 + n0
1 − 1.647 MeV                                          (3) 

 
                               Be3

9 + γ → Be3
8 + n0

1                                                                                   (4) 
 

2.  ปฏิกิริยาฟิสชนั เม่ือธาตุหนกัๆ เช่น 238U 235U เกิดฟิสชนั จะใหนิ้วตรอนเร็วท่ีอาจมีพลงังานตั้งแต่
ระดบั keV จนมากกวา่ 10 MeV โดยมีพลงังานเฉล่ียประมาณ 2 MeV แหล่งปฏิริยาฟิสชนัท่ีส าคญั คือ 
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์(nuclear reactor) ดงัภาพท่ี 1 ตวัอยา่งของปฏิกิริยาฟิสชนัของ 235U ดงัสมการ 

 

  U92
235 + n0

1 → La57
147 + Br35

87 + 2( n0
1 )                                                       (5) 

 
                          U92

235 + n0
1 → Ba56

141 + Kr36
92 + 3( n0

1 )                                                        (6) 
 
                           U92

235 + n0
1 → U92

236 → La42
95 + La57

139 + 2( n0
1 ) + 2oo MeV        (7) 

 
                        U92

235 + n0
1 → Ba56

138 + Kr36
95 + 3( n0

1 )                                                          (8) 

 

 
 
          ภาพ แสดงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชนั 

 



20. ครูอธิบายเร่ือง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชนัต่อเน่ือง(ปฏิกิริยาลูกโซ่)  

 
 

ข้อสังเกต 
 จ านวนนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนจะมีค่าเท่ากบั  2n   

             โดย  n  เป็นจ านวนคร้ังท่ีชน  เช่น 
     1st  → 21   → 2 ตวั 
       2nd  → 22  → 4 ตวั 
     3rd  → 23  → 8 ตวั 
 
 

21. ครูอธิบายเร่ือง การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานนิวเคลียร์ 
 

 



พลงังานท่ีปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ สามารถน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าได้
เช่นเดียวกบัพลงังานความร้อนจากการเผาไหมข้องน ้ามนัหรือถ่านหิน  โดยใชต้ม้น ้าใหเ้ดือดเป็นไอ และใช้
ความดนัไอน ้าในการขบักงัหนัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

22. ครูอธิบายเร่ือง ส่วนประกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์
พอยท)์ 

 เช้ือเพลิง (Fuel)  
 สารหน่วงนิวตรอน (Moderator)  
 แท่งควบคุม (Control rods)  
 สารหล่อเยน็ (Coolant )  
 ถงัความดนั (Pressure vessel or pressure tubes)  
 เคร่ืองก าเนิดไอน ้า (Steam generator)  
 โครงสร้างคลุมเคร่ืองปฏิกรณ์ (Containment)  

ภาพแสดงส่วนประกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

 
23. ครูอธิบายเร่ือง หอระบายความร้อน และการเก็บกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ (นกัเรียนดูภาพประกอบ

จากพาวเวอร์พอยท)์ ดงัน้ี  
หอระบายความร้อน ท าหนา้ท่ีลดอุณหภูมิของไอน ้าท่ีผา่นออกมาจากการขบักงัหนัของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า เพื่อใหค้วบแน่นกลบัเป็นของเหลวและส่งกลบัคืนเขา้สู่เคร่ืองก าเนิดไอน ้า 
กากนิวเคลียร์ ไดแ้ก่ เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้หรือวตัถุท่ีมีกมัมนัตภาพรังสี โดยกากนิวเคลียร์ท่ีมี

กมัมนัตภาพรังสีสูง จะเก็บไวใ้นสถานท่ีเก็บบริเวณโรงงานนิวเคลียร์ ส่วนกากท่ีมีกมัมนัตภาพรังสีต ่าหรือ
ผา่นกระบวนการบ าบดัแลว้ จะเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยัสูง 
 



24. ครูอธิบายเก่ียวกบั  เคร่ืองปฏิกรณ์แบบต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศต่างๆ ทัว่โลก (นกัเรียนดูภาพจาก
พาวเวอร์พอยท)์ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองปฏิกรณ์แบบใชน้ ้าความดนัสูง Pressurized Water Reactor (PWR)  
2. เคร่ืองปฏิกรณ์แบบน ้าเดือด Boiling Water Reactor (BWR)  
3. เคร่ืองปฏิกรณ์แบบใชน้ ้ามวลหนกั Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR or CANDU) 
4. เคร่ืองปฏิกรณ์แบบใชแ้ก๊สระบายความร้อน Advanced Gas-Cooled Reactor (AGR)  
5. เคร่ืองปฏิกรณ์แบบใชฮี้เลียมระบายความร้อน Pebble Bed Modular Reactor  
25. ครูอธิบายแผนภูมิวงกลม ใหน้กัเรียนไดรู้้เก่ียวกบั แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าทัว่โลก 

 
26. ครูอธิบายเก่ียวกบัการใชแ้ร่ยเูรเนียมในการเอามาใชป้ระโยชน์ต่างๆ  
ยเูรเนียม-235 เพียง 1 กรัม ใหค้วามร้อนเทียบเท่าถ่านหินชั้นดี 3 ตนัในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด 

1,000 เมกะวตัต ์มีความส้ินเปลืองยเูรเนียมเขม้ขน้แบบใชค้ร้ังเดียว ประมาณ 30 ตนัต่อปี  ถา้ใชถ่้านลิกไนต์
จะตอ้งมีปริมาณถึง 6,000,000 ตนัต่อปี 

นอกจากนั้นแลว้ในชีวติประจ าวนัของเรา ชามแกว้ท่ีผสมยเูรเนียมท าใหมี้สีสันท่ีสวยงาม หาก
น ามาใช ้อาจแฝงไปดว้ยสารกมัมนัตรังสี (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

ข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
1. ใหก้ าลงัผลิตสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานอ่ืน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1 

เคร่ือง มีก าลงัผลิตสูงสุด 1,500 เมกะวตัต ์ 
 -ไฟฟ้าพลงัน ้าจากเข่ือนภูมิพลท่ี จงัหวดัตาก 730 เมกะวตัต ์
 -โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีอ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 1 เคร่ือง 300เมกะวตัต ์
 - โรงไฟฟ้าน ้ามนัเตา/ก๊าซธรรมชาติท่ีอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1เคร่ือง 600 เมกะวตัต ์

2. ประหยดัทรัพยากรพลงังานอ่ืนๆ และใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างไม่มาก 
3. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพและมัน่คง สามารถเดินเคร่ืองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนานถึง 18 

เดือน โดยไม่ตอ้งหยดุเคร่ือง หากเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่จะเดินเคร่ืองต่อเน่ืองไดน้านข้ึนถึง 24 เดือน 

http://www.energyfantasia.com/ef3/energy_pedia/search.php?search=ถ่านหิน


 4. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลงังานสะอาด ไม่ปลดปล่อยเขม่าควนั ก๊าซพิษ และของเสียออกมาสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 
 5. มีอายกุารใชง้านยาวนาน 40 ปี หากเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่จะมีอายกุารใชง้าน ยาวนานถึง 60 ปี 
 6. เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองข้ึนมากมาย  

27. ครูอธิบายเร่ือง การใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งใหน้กัเรียนฟัง 
(นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

28. ครูอธิบายเร่ือง ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบฟิวชนั 
ปฏิกิริยาฟิวชนั (Nuclear Fusion) คือ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเป็นผลจากการรวมตวัของนิวเคลียสของ

ธาตุเบาเป็นนิวเคลียสของธาตุหนกั พร้อมกบัปล่อยพลงังานออกมา เช่น 

 

 

 

 

29. ครูอธิบายเร่ืองกมัมนัตภาพรังสี โดยจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. การคน้พบกมัมนัตภาพรังสี 
2. ชนิดของกมัมนัตภาพรังสี 
3. ประโยชน์และอนัตรายของกมัมนัตภาพรังสี  

 
30. ครูเล่าถึงท่ีมาของการคน้พบกมัมนัตภาพรังสีใหน้กัเรียนฟัง 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1895 โดยขณะก าลงัศึกษารังสีแคโทด (cathode rays) ดว้ยหลอดรังสี

แคโทด (cathode ray tube) แต่เขากลบัพบรังสีประหลาด ออกมาจากหลอดรังสีแคโทด ท าใหจ้อวาวแสง 
(fluorescent screen เป็นจอท่ีฉาบดว้ยวสัดุวาวแสง หรือ fluorescence material ซ่ึงเม่ือไดรั้บแสงแดดแลว้ จะ
เปล่งแสงท่ีตามองเห็นออกมาได)้ ท่ีตั้งอยูด่า้นขา้ง เกิดการวาวแสงข้ึนมาได ้เขาไม่ทราบวา่รังสีน้ีคือรังสี
อะไร จึงตั้งช่ือวา่รังสีเอกซ์ การคน้พบน้ีไดส้ร้างกระแสต่ืนตวั ในการคน้หารังสีเอกซ์จากแหล่งอ่ืน ๆ กนั
ขนานใหญ่ ผลงานน้ีท าใหเ้รินตเ์กนไดรั้บรางวลัโนเบล สาขาฟิสิกส์เม่ือปี ค.ศ. 1901 

                                             
 

เรินตเ์กน  และภาพถ่ายมือของเขา จากการถ่ายภาพรังสีเอกซ์เรย ์



กุญแจดอกท่ีสอง ซ่ึงเป็นดอกท่ีส าคญัมากก็คือ เฮนรี เบก็เคอเรล (Henri Becquerel) คน้พบการแผ่
รังสีของธาตุยเูรเนียม เม่ือปี ค.ศ. 1896 เบก็เคอเรลก็เป็นอีกคนหน่ึง ท่ีไม่ตกกระแส และเขา้ร่วมวงคน้หารังสี
เอกซ์กบัเขาดว้ย โดยเขาเร่ิมจากสารท่ีเป็นวสัดุวาวแสง ท่ีมีธาตุยเูรเนียมเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
โพแทสเซียมยเูรนิลซลัเฟต ซ่ึงเขากลบัพบวา่ แมไ้ม่ไดรั้บแสงแดด แต่ก็สารน้ีก็ปล่อยรังสีท่ีตามองไม่เห็น 
ออกมาตลอดเวลา โดยตรวจพบไดด้ว้ยฟิลม์กระจก (photographic plate) และเบก็เคอเรลไม่ไดเ้อาจริงเอาจงั
ศึกษาเร่ืองน้ีต่อไป แต่ก็เป็นท่ีทราบกนั นบัแต่นั้นมาวา่ ยเูรเนียมเป็นธาตุท่ีมีการปล่อยรังสีออกมาได ้

ส าหรับกุญแจดอกท่ีสาม ก็ไดแ้ก่ การคน้พบธาตุเรเดียม ของมาดามคูรี (Madame Curie) กบัสามีช่ือ
ปีแอร์ คูรี (Pierre Curie) เม่ือปี ค.ศ. 1898 โดยมาดามคูรี ไดเ้ลือกศึกษาสมบติัการปล่อยรังสีของยเูรเนียม มา
เป็นหวัขอ้ในการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมาดามคูรี ไดต้ั้งช่ือใหก้บัปรากฏการณ์น้ีวา่ กมัมนัตภาพรังสี 
(radioactivity) 

 
และต่อมา มาดามคูรียงัพบวา่ นอกจากยเูรเนียม

แลว้ ธาตุทอเรียมก็ปล่อยรังสีดว้ยเช่นกนั จากนั้น เม่ือ
คน้ควา้กนัต่อไป ปีแอร์กบัมาดามคูรี ก็คน้พบธาตุใหม่ ท่ี
ปล่อยรังสีไดอี้ก 2 ธาตุ คือ พอโลเนียมและเรเดียม 
ผลงานเร่ืองปรากฏการณ์กมัมนัตภาพรังสี ท าใหแ้บก็
เกอแรล และมาดามคูรีกบัปีแอร์ ไดรั้บรางวลัโนเบล
สาขาฟิสิกส์ร่วมกนั เม่ือปี ค.ศ. 1903 และการคน้พบธาตุ
ใหม่ 2 ธาตุ ก็ท  าใหม้าดามคูรี ไดรั้บรางวลัโนเบลเป็น
คร้ังท่ี 2 (คราวน้ีในสาขาเคมี) เม่ือปี ค.ศ. 1911 

 
มีนกัวทิยาศาสตร์อีกมากมาย ท่ีศึกษาสมบติัของรังสี ท่ีแผอ่อกมาจากอะตอม ตามปรากฏการณ์

กมัมนัตภาพรังสี แต่รัทเทอร์ฟอร์ด เป็นผูท่ี้มีสายตาเฉียบคมท่ีสุด โดยในปี ค.ศ. 1899 เขาเป็นผูส้รุปไดว้า่ 
รังสีท่ีอะตอมแผอ่อกมา มีอนุภาค 2 ชนิด ชนิดแรก มีประจุบวก และอีกชนิดหน่ึงมีประจุลบ ซ่ึงเขาตั้งช่ือวา่ 
อนุภาคแอลฟา และอนุภาคบีตาตามล าดบั จากนั้นในปีถดัมา ปีแอร์ คูรี ก็พิสูจน์ไดว้า่ รังสีท่ีอะตอมแผ่
ออกมา ยงัมีอีกชนิดหน่ึงดว้ย ท่ีไม่มีประจุ และไดช่ื้อวา่ รังสีแกมมา และธาตุเรเดียม ท่ีปีแอร์และมาดามคูรี
คน้พบน่ีเอง ท่ีรัทเทอร์ฟอร์ดน าไปใช ้เป็นตน้ก าเนิดรังสี หรืออนุภาคแอลฟา ส าหรับคน้หานิวเคลียสของ
อะตอมไดส้ าเร็จ 

31. ครูอธิบาย ชนิดของรังสี 
รังสีนิวเคลียร์  

  



 นวลฉว ี(2545) ไดอ้ธิบายวา่ รังสี(radiation) เป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีปล่อยออกจากแหล่งก าเนิด ผา่น
ไปในตวักลาง พลงังานท่ีปลดปล่อยออกไปอาจจะอยูใ่นรูปของคล่ืน หรือล าของอนุภาคเล็กๆ ตวัอยา่งของ
รังสีท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ แสงสวา่ง(visible light) รังสีอินฟราเรด(infrared radiation) รังสีอลัตราไวโอเลต
(ultraviolet radiation, UV) รังสีเอกซ์(X-ravs) รังสีแอลฟา(alpha rays) และรังสีบีตา(beta rays) สามารถ
จ าแนกประเภทตามสมบติัของรังสีไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1.  รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า(electromagnetic radiation) เป็นรังสีท่ีมีสมบติัของคล่ืน คือ ความยาวคล่ืน 
ความถ่ี และไม่มีมวล เช่น คล่ืนวทิย ุไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงสวา่ง และอลัตราไวโอเลต เป็นรังสีท่ีมีความ
ยาวคล่ืนยาว และความถ่ีต ่า ส่วนรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นและความถ่ีสูง จะเป็นรังสีท่ีมีพลงังานสูง เช่น รังสี
เอกซ์ รังสีแกมมา 

2.  รังสีอนุภาค(particulate radiation) เป็นรังสีท่ีประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเล็ก สามารถวดัมวลของ
อนุภาคได ้เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง และมีพลงังานต่างๆ กนั ตวัอยา่งของรังสีประเภทอนุภาค คือ อนุภาค
แอลฟา อนุภาคบีตา อนุภาคนิวตรอน รังสีเหล่าน้ีมกัเกิดข้ึนจากการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสี 

32. ครูอธิบาย สมบติัของรังสี 
สมบติัของรังสี  
จากการศึกษารังสีทั้ง 3 ชนิดพบวา่ มีสมบติัท่ีแตกต่างกนั  3  ประการ ไดแ้ก่ 

  1. อ านาจทะลุผา่น 
  2. ความสามารถในการท าให้เกิดการแตกตวัเป็นไอออน 
  3. การเบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็ก  

33. ครูอธิบาย สมบติัของรังสี สมบติัแรก คือ อ านาจการทะลุผา่น 

 
34. ครูอธิบาย สมบติัของรังสี สมบติัท่ีสอง คือ ความสามารถในการท าใหเ้กิดการแตกตวัเป็น

ไอออน 



เน่ืองจากมวลของอนุภาคแอลฟามีขนาดใหญ่ รังสีแอลฟา (α)  ท  าใหส้ารเกิดการแตกตวัเป็น
ไอออนในอากาศไดดี้ท่ีสุด  
 รังสีแอลฟาจึงเสียพลงังานอยา่งรวดเร็ว ท าใหพ้ิสัยการเดินทางเป็นเพียงระยะสั้นๆ รองลงมา คือ 
รังสีบีตา และรังสีแกมมา ท าใหส้ารเกิดการแตกตวัเป็นไอออนไดน้อ้ยกวา่รังสีแอลฟา ตามล าดบั  

35. ครูอธิบาย สมบติัของรังสี สมบติัท่ีสาม คือ การเบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็ก 

 
ภายใตส้นามแม่เหล็ก รังสีแอลฟาและบีตา ซ่ึงมีประจุ จะเคล่ือนเบ่ียงออกไปหาขั้วลบ และขั้วบวก

ตามล าดบั ส่วนรังสีแกมมา ซ่ึงไม่มีประจุ จะเคล่ือนตรงออกไปจากตน้ก าเนิดรังสี 
36. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบั นิวเคลียสของธาตุกมัมนัตภาพรังสี (นกัเรียนดูภาพประกอบ

จากพาวเวอร์พอยท)์  
นิวเคลียสไม่เสถียร นิวเคลียสท่ีไม่

เสถียรเหล่าน้ีจะมีการสลาย(decay) ปล่อย
อนุภาคแอลฟา α  หรืออนุภาคบีตา β ออกมา 
ท าใหโ้ครงสร้างของนิวเคลียสเปล่ียนไป เกิด
เป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ กระบวนการน้ี
เรียกวา่  การสลายกมัมนัตรังสี(Radioactive 
decay) ดงัภาพ 

 
 

37. ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังเก่ียวกบัการสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี 
ในการสลายกมัมนัตรังสี  ถา้นิวเคลียสท่ีเกิดใหม่ยงัคงไม่เสถียรก็จะเกิดการสลายตวัต่อไปจนได้

นิวเคลียสเสถียร  การสลายจึงจะยติุ เช่น การสลายของยเูรเนียม-238 ใหท้อเรียม-234 นิวเคลียสทอเรียม-234 



ซ่ึงไม่เสถียรจะสลายต่อใหนิ้วเคลียสโพรแทกทิเนียน-234 ต่อไป จนในท่ีสุดจะไดต้ะกัว่-206 ซ่ึงเป็น
นิวเคลียสเสถียรเรียกการสลายน้ีวา่  อนุกรมการสลาย (decay series) 

 

 
 

38. ครูอธิบายในหวัขอ้ ประโยชน์และโทษของกมัมนัตภาพรังสี ใหน้กัเรียนฟัง (นกัเรียนดู
ภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

1. ดา้นการแพทย ์
2. ดา้นอุตสาหกรรม 
3. ดา้นการเกษตร 
4. ดา้นการวิจยัทางวทิยาศาสตร์  

 
39. ครูอธิบายการใชรั้งสีในดา้นการแพทย ์ (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 

1. การบ าบดัโรคดว้ยรังสี (รังสีจาก Co-60, I-131, ) 
2. การตรวจวินิจฉยัดว้ยรังสี 

- การหาบริเวณอุดตนัของเส้นเลือด (Na-24)  
- ตรวจการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมน ้าเหลือง (Ga-67) 
- ตรวจการท างานของอวยัวะต่างๆ เช่น กระดูกสมอง ปอด มา้ม ตบั หวัใจ (Tc-99)  

40. ครูอธิบายการใชรั้งสีในดา้นอุตสาหกรรม (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
- การควบคุมกระบวนการผลิต  เช่น  ผลิตกระดาษ กระจก  แผน่เหล็ก  พลาสติก  กระบวนการผลิต

ยางรถยนต ์ ใหมี้ความสม ่าเสมอ โดยวางสารกมัมนัตรังสีไวด้า้นหน่ึงของวตัถุตวัอยา่ง และอีกดา้นหน่ึงเป็น
หวัวดัรังสี  เม่ือความหนาของวตัถุผดิไปจากมาตรฐาน จะท าใหป้ริมาณรังสีท่ีวดัไดเ้ปล่ียนแปลง 

- การหารอยร้าว การรอยร่ัวในท่อ  เช่น  การหารอยร่ัวของท่อส่งน ้ามนัทางทะเล  การหารอยร้าว
ของเคร่ืองบิน 

- การปลอดเช้ือผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ โดยการใชรั้งสีฉายไปท่ีอุปกรณ์การแพทย ์เพื่อฆ่าเช้ือ 
เน่ืองจากผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์ทางการแพทยส่์วนใหญ่มีรูปร่างท่ีซบัซอ้น 

- การเพิ่มมูลค่าอญัมณี  โดยการใชรั้งสีฉายไปท่ีอญัมณีท่ีไร้สี ใหมี้สีท่ีสวยงามข้ึน 
41. ครูอธิบายการใชรั้งสีในดา้นการเกษตร (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
- การท าหมนัแมลงดว้ยรังสี  เช่น การท าหมนัแมลงวนั การท าหมนัแมลงหวี ่ ฯลฯ  

 - การกลายพนัธ์พืชดว้ยรังสี  เช่น  การเปล่ียนสีดอกพุทธรักษา การเปล่ียนสีดอกของตน้กุหลาบหิน 
(ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน) 



 - การวจิยัเก่ียวกบัอตัราการดูดซึมปุ๋ยของตน้ไม ้ถา้ใส่ปุ๋ยท่ีมีเช่น ฟอสฟอรัส-32 ลงไปในดินบริเวณ
ใกล้ๆ  ตน้ไม ้ตน้ไมก้็จะดูดซึมเขา้ไปท่ีใบ จะท าใหท้ราบถึงปริมาณปุ๋ยท่ีใบได ้นอกจากนั้นยงัสามารถหา
อตัราการดูดซึมได ้  

-รังสีแกมมายงัช่วยถนอมผลผลิตทางการเกษตรใหไ้ดน้านข้ึน  
42. ครูอธิบายการใชรั้งสีในดา้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ (นกัเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท)์ 
- การวเิคราะห์ธาตุปริมาณนอ้ยและสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม  
-  การศึกษาอายขุองวตัถุโบราณ 
-  การศึกษาการเคล่ือนท่ีของน ้ าใตดิ้นและน ้าผวิดิน 
-  ศึกษาแหล่งพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 
-  ศึกษาการสะสมการเคล่ือนท่ีของตะกอนในเข่ือน แม่น ้า ล าคลอง และแหล่งน ้าต่างๆ 
-  การใชรั้งสีเพื่อการก าจดัน ้าเสีย  
43. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบบริเวณท่ีมีรังสี ตลอดจนสัญลกัษณ์ท่ีใชบ้่ง

บอกวา่บริเวณนั้นมีรังสี และประเทศไทยมีส านกังานการท างานท่ี ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบนั
เทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ 
ข้ันสรุป 

1.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัในคาบ  และใหน้กัเรียนท าแผนผงัมโนทศัน์ แลว้ออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจและ ในส่วนท่ีนกัเรียนอธิบายสรุปจากส่ิงท่ีไดเ้รียน
มาใหน้กัเรียนฟัง 

3. ครูน าขอ้สอบท่ีเป็นแนวโอเน็ตใหน้กัเรียนไดล้องท า  และอภิปรายใหน้กัเรียนฟังในแต่ละขอ้ให้
กระจ่าง 
 
ส่ือกำรเรียนรู้ 

1. PowerPoint เร่ือง พลงังานนิวเคลียร์และกมัมนัตภาพรังสี  
  
แหล่งกำรเรียนรู้ 
  ๑. หอ้งสมุด 
           ๒. อินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซตต่์างๆ  
 
 

                 
 



ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

   ถูกตอ้ง  ........................................................................................................................ 
     ลงช่ือ .....................................................................  

(...................................................................) 
    หวัหนา้กลุ่มสาระเรียนรู้ ........................................................................ 
 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรวชิำกำร 
 

   ทราบ  ........................................................................................................................ 
     ลงช่ือ .....................................................................  

(....................................................................) 
                         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

   อนุมติั  ......................................................................................................................... 
     ลงช่ือ .......................................................................  

   (ผูช่้วยศาสตราจารยท์วปี   พรหมอยู)่ 
                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิต 

     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
บันทกึหลงัสอน 
 ๑. ดา้นความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ๒. ดา้นทกัษะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 ๓. ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๑. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  
๒. ซ่ือสัตย ์ สุจริต  
๓. มีวนิยั  
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง  
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน  
๗. รักความเป็นไทย  
๘. มีจิตสาธารณะ  
๙. กลา้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม  

 
๔. ดา้นสมรรถนะ ๕ ดา้น 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร  
๒. คามสามารถในการคิด  
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

 
 ๕. ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ๖. แนวทางแกไ้ข 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

     ลงช่ือ ............................................................. ผูส้อน 
  (........................................................) 

         ............../....................../..................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เอกสารพาวเวอร์พอยท์ประกอบการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้ 
วชิาวทิยาศาสตร์  ๕  รหัสวชิา ว ๓๐๑๐๕ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖/๕ 
 
 

โดย 
 

อาจารย์ปิยะพงษ์  ทวพีงษ์ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 


