
โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

   หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่องคล่ืนท่ีเกิดจากการส่ันของสปริง  
 
 
 
 

              
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

 

                                               กิจกรรมที่ 3.1 คลื่นที่เกิดจากการสั่นของสปริง 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 1. ลวดสปริงขนาดใหญ่ (ชุดสาธิตคลื่น)  1 อนั 
 2. กระดาษ    1 แผ่น 
 

    วิธีท ำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันนำลวดสปริงมาคล่ีในลักษณะดังภาพ 
 
 2. ตัดกระดาษช้ินเล็ก ๆ เสียบไว้ ณ ตำแหน่งหนึ่งของลวดสปริง 
 
 3. จับปลายข้างหนึ่งของลวดสปริงแล้วส่ันขึ้น-ลงในแนวดิ่งกับแนวของตัวลวดสปริง 1 รอบ สังเกต

การเปล่ียนแปลงของลวดสปริงและตำแหน่งของกระดาษท่ีเสียบไว้ บันทึกผล 
 4. ทำข้อ 3 ซ้ำอีกครั้ง แต่ให้ส่ันต่อเนื่องมากกว่า 1 รอบ สังเกตการเปล่ียนแปลงของลวดสปริงและ

ตำแหน่งของกระดาษ บันทึกผล 
 
 
 5. ทำข้อ 3 ซ้ำอีกครั้ง แต่ให้ระยะท่ีส่ันกว้างกว่าเดิม สังเกตการเปล่ียนแปลงของลวดสปริง  

และตำแหน่งของกระดาษ บันทึกผล 
 
 
  



         6. ทำข้อ 3 ซ้ำอีกครั้ง แต่ให้ส่ันเร็วขึ้นกว่าเดิม สังเกตการเปล่ียนแปลงของลวดสปริง  
และตำแหน่งของกระดาษ บันทึกผล 

 
ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม   

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

  ((เมื่อลวดสปริงส่ัน ลวดสปริงมีการถ่ายทอดพลงังานอยา่งไร)(โครงสร้างของอะตอมมลีกัษณะอยา่งไรก 
  สมมุติฐาน 

2. ลวดสปริงมีการส่ันเป็นการถ่ายทอดพลังงานหรือไม่ 

 (เป็น/ไม่เป็น)ไฟฟ้า) ระยะทาง)  

3. การส่ันลวดสปริง นักเรียนคิดว่าจะทำให้ลวดสปริงมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 

 ((ลวดสปริงมีการเคลื่อนที่ในลกัษณะเดียวกบัการเคลื่อนที่ของมือที่จบัลวดสปริง เช่น ถา้ขยบัมือ  

      ขึ้นลงลวดสปริงจะเคลื่อนที่ขึ้นลงดว้ย  

4. การท่ีลวดสปริงหรือวัตถุต่าง ๆ มีการเคล่ือนท่ีได้ เกิดจากสาเหตุใด 

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

((ตวัอยา่งบนัทึกผลการท ากิจกรรมตามประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียนและดุลยพินิจของครูผู  ้

     จากการท ากิจกรรม ไดข้อ้สังเกต ดงัน้ี  

     1. เมื่อส่ันสปริง สปริงจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงตามการส่ัน และแนวการเคลือ่นที่ขึ้นลงของสปริง
จะขยบัไปเร่ือย ๆ ในทิศตรงขา้มจากต าแหน่งปลายที่เร่ิมส่ัน  

     2. เมื่อส่ันต่อเน่ือง สปริงจะเคลื่อนที่ต่อเน่ืองดว้ย  

     3. เมื่อส่ันเร็วขึ้น รูปร่างของสปริงจะเล็กลง  

     4. กระดาษที่เสียบไวจ้ะมีการเคลื่อนที่เพียงขึ้นลงอยูก่บัที่)  

  

  

  



  
 

 

แปลความหมายและสรุปผล 
1. เมื่อจับปลายข้างหนึ่งของลวดสปริงส่ันขึ้น-ลง ลวดสปริงมีรูปร่างเปล่ียนไปหรือไม่ อย่างไร 

 (เปลี่ยนแปลง คือ มีลักษณะโคง้ข้ึน-ลงตามการสั่น)  

  

2. เมื่อส่ันลวดสปริงขึ้น-ลง 1 รอบ กับส่ันต่อเนื่อง ลวดสปริงมีรูปร่างแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

        

        

3. เมื่อส่ันให้ลวดสปริงกว้างขึ้นกว่าเดิม ลวดสปริงมีรูปร่างแตกต่างจากการส่ันลวดสปริงแคบ ๆ  
     หรือไม่ อย่างไร 

   
     กวา้งขึ้นกว่าเมื่อส่ันแบบแคบ ๆ)  

4. เมื่อส่ันลวดสปริงให้เร็วขึ้นกว่าเดิม รูปร่างของลวดสปริงมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบ 
     กับการส่ันลวดสปริงช้า ๆ  

 (รูปร่างของลวดสปริงจะส้ันลง)  

5. เมื่อลวดสปริงมีการส่ัน ตำแหน่งท่ีเสียบกระดาษไว้มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

 (กระดาษที่เสียบไวม้ีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามการส่ันของลวดสปริง แต่ไม่ไดเ้คลื่อนที่ไปตาม  

  6. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

 (คลื่น คอื การถ่ายทอดพลงังานของแหล่งก าเนิดคลื่นไปยงับริเวณใกลเ้คียงดว้ยการส่ันของอนุภาค)  

     การน าไปใช้  

การนำไปใช ้
7. การถ่ายทอดพลังงานของคล่ืนด้วยการส่ันมีผลต่อตัวกลางท่ีคล่ืนผ่านไปอย่างไร 

 (ตวัอยา่งเคลื่อนที่ตามการส่ันของสปริง)  

        

 

                                                           ……………………………………………………….. 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

        หน่วยที่ 3   ใบงานเรื่องการสะท้อนของคล่ืน  
 
 
 
 

              
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

                                                       กิจกรรมที่ 3.2 กำรสะท้อนของคลื่น 
 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 

 1. ถาดคล่ืนพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง   1 ชุด 
 2.  ตัวสะท้อนหน้าตรง   1 ช้ิน 
 3. อุปกรณ์ทำคล่ืนการสะท้อนของคล่ืน  1 ชุด 
 4. เครื่องแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ พร้อมสายไฟฟ้า 1 ชุด 
 5.  กระดาษขาวรองใต้ถาด   1 แผ่น 
    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันต้ังชุดอุปกรณ์ถาดคล่ืน ใส่น้ำ ตัวทำคล่ืน ตัวสะท้อน พร้อม 
  ต่อหลอดไฟฟ้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ 12 โวลต์ 
 2. วางตัวสะท้อนคล่ืนในแนวเฉียง 
 

 

 

 

 

 

การทดลอง การสะท้อนของคล่ืน 

ตวัสะทอ้น อุปกรณ์ท าคลืน่ 



 3. เคาะอุปกรณ์ทำคล่ืนหน้าตรงเป็นจังหวะ ๆ จะเห็นหน้าคล่ืนออกจากแหล่งกำเนิดคล่ืนเข้าสู่ 
ตัวสะท้อน วาดแนวหน้าคล่ืนตกกระทบและวาดแนวหน้าคล่ืนสะท้อน 

 4. ลากเส้นต้ังฉากกับหน้าคล่ืนตกกระทบ (A) แนวเส้นนี้เมื่อกระทบกับตัวสะท้อนให้ลาก 
เส้นต้ังฉากกับตัวสะท้อน (B) และลากเส้นต้ังฉากกับหน้าคล่ืนสะท้อน (C) 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพวาดแนวหน้าคล่ืนตกกระทบและแนวหน้าคล่ืนสะท้อน 

 5. เปล่ียนมุมของตัวสะท้อนอีก 2 ค่า บันทึกผล 

คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

  ((เมื่อคลื่นกระทบส่ิงกีดขวางจะมีลกัษณะอยา่งไร)(โครงสร้างของอะตอมมีลกัษณะอยา่ง  
  สมมุติฐาน 

2. การสะท้อนของคล่ืนเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 (การสะทอ้นของคลื่น เกิดจากการที่คลื่นเคลื่อนที่จากตวักลางหน่ึงไปพบรอยต่อกบัอีกตวักลาง      

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 บันทึกผลการทำกิจกรรม 

 

              (  

  

                                                                                    โดยมุม a จะมีค่าเท่ากบัมุม  เสมอ)  

  

  

              (  

 

 

A 

B 

C 



 
 

 

แปลความหมายและสรุปผล 
1. มุมระหว่างแนวเส้น A ท่ีตกกระทบตัวสะท้อนกับเส้นสมมุติ (B) ท่ีสร้างขึ้น กับมุมระหว่างแนวเส้น C  
 ท่ีสะท้อนออกจากตัวสะท้อนกับเส้นสมมุติ (B) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 (มุมระหว่างแนวเส้น A ที่ตกกระทบตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ  (B) ที่สร้างขึ้น (มุมตกกระทบ) จะมี  

ค่าเท่ากบัมุมระหว่างแนวเส้น C ที่สะทอ้นออกจากตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ (B) (มมุสะทอ้น))  

  

(มุมระหว่างแนวเส้น A ที่ตกกระทบตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ  (B) ที่สร้างขึ้น (มุมตกกระทบ) จะมี  

2. เมื่อเปล่ียนมุมของตัวสะท้อนทำให้แนวเส้น A และแนวเส้น C มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 

(มุมระหว่างแนวเส้น A ที่ตกกระทบตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ  (B) ที่สร้างขึ้น (มุมตกกระทบ) จะมี  

ค่าเท่ากบัมุมระหว่างแนวเส้น C ที่สะทอ้นออกจากตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ (B) (มมุสะทอ้น))  

  

3. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

(มุมระหว่างแนวเส้น A ที่ตกกระทบตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ  (B) ที่สร้างขึ้น (มุมตกกระทบ) จะมี  

ค่าเท่ากบัมุมระหว่างแนวเส้น C ที่สะทอ้นออกจากตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ (B) (มมุสะทอ้น))  

  

(มุมระหว่างแนวเส้น A ที่ตกกระทบตวัสะทอ้นกบัเส้นสมมุติ  (B) ที่สร้างขึ้น (มุมตกกระทบ) จะมี  

 

 

                                                           ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

       หน่วยที่ 3   ใบงานเรื่องการหักเหของคลื่น  
 
 
 
 

              
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

 

                                                    กิจกรรมที่ 3.3 กำรหักเหของคลืน่ 
 

 วัสดุอปุกรณ์ 
 

 1. ถาดคล่ืนพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง    1 ชุด 
 2. แผ่นกระจกหนาขนาด 15 × 15 เซนติเมตร  1 แผ่น 
 3. อุปกรณ์ทำคล่ืนหน้าตรง    1 ชุด 
 4. เครื่องแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ พร้อมสายไฟฟ้า  1 ชุด 
 5. กระดาษขาวรองใต้ถาด    1 แผ่น 
 

    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันต้ังชุดอุปกรณ์ถาดคล่ืน ใส่น้ำ แผ่นกระจก พร้อมต่อ 
หลอดไฟฟ้าเข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำขนาด 12 โวลต์ 
 2. วางแผ่นกระจกให้หน้าแผ่นกระจกอยู่ในแนวเฉียง 
 3. เคาะอุปกรณ์ทำคล่ืนเป็นจังหวะ ๆ จะเห็นหน้าคล่ืนออกจากแหล่งกำเนิดคล่ืนเข้าสู่แผ่นกระจก 
บันทึกผล โดยวาดแนวหน้าคล่ืนตกกระทบ และวาดแนวหน้าคล่ืนเมื่อคล่ืนผ่านแผ่นกระจกไปแล้ว 
 4. ทำซ้ำข้อ 2 ค่อย ๆ เอียงแผ่นกระจกให้ทำมุมมากขึ้น สังเกตการเปล่ียนแปลง บันทึกผล 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

  ((เมื่อคลื่นกระทบส่ิงกีดขวาง หนา้คลื่นมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งไร)(โครงสร้างของอะตอมมีลกัษณะ  
  สมมุติฐาน 

2. นักเรียนคิดว่า เมื่อคล่ืนน้ำตกกระทบแผ่นกระจกในแนวตั้งฉากกับผิวของแผ่นกระจก หน้าคล่ืนท่ีผ่านแผ่น
กระจกมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง)ไฟฟ้า) ระยะทาง)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

(ตวัอยา่งบนัทึกผลการท ากิจกรรม  

     จากการท ากิจกรรมไดข้อ้สังเกต ดงัน้ี  

     1. เมื่อคลื่นตกกระทบแผ่นกระจกในแนวตั้งฉากกบัผิวแผ่นกระจก คลื่นที่ผ่านแผ่นกระจกจะไม่
เปลี่ยนแปลงทิศทาง  

     2. เมื่อคลื่นที่ตกกระทบแผ่นกระจกที่เอียงท ามุมต่าง ๆ คลื่นที่ผานแผ่นกระจก จะมกีาร  

เปลี่ยนแปลงทิศทางไปจากเดิม  

เปลี่ยนแปลงทิศทางไปจากเดิม  

 

แผ่นกระจก 

อุปกรณ์ท าคลืน่ 

การทดลอง การหักเหของคลื่น 



  
 

 

แปลความหมายและสรุปผล 
1. เมื่อคล่ืนน้ำตกกระทบแผ่นกระจกในแนวตั้งฉากกับผิวของแผ่นกระจก หน้าคล่ืนท่ีผ่านแผ่นกระจกมีการ 
  เปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

 (ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง))  

  

2. เมื่อคล่ืนน้ำตกกระทบแผ่นกระจกเอียงทำมุมเล็กน้อยจากแนวฉากของผิวแผ่นกระจก หน้าคล่ืนท่ีผ่าน 
  แผ่นกระจกมีการเปล่ียนแปลงทิศทางหรือไม่ อย่างไร 

(มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยคลื่นจากตวักลางที่น ้าลึกเคลือ่นไปยงัตวักลางที่น ้าต้ืนกว่าแนวเดินของ
คลื่นจะหักเหเขา้สู่เส้นปกติ ถา้คลื่นจากตวักลางไปน ้าต้ืนเคลื่อนไปยงัตวักลางน ้าที่ลกึกว่าแนจะหักเห 

3. เมื่อคล่ืนน้ำกระทบแผ่นกระจกซึ่งเอียงทำมุมจากแนวของผิวของแผ่นกระจกมากข้ึนเรื่อย ๆ จะเกิด 
อะไรขึ้น 

 (มุมที่คลื่นผ่านแผ่นกระจกจะเบนมากขึ้นกว่าเดิมดว้ย แต่ไม่มากไปกว่ามุมที่คลื่นตกกระทบ  

 แผ่นกระจกในแนวตั้งฉาก)  

4. คล่ืนท่ีออกจากแผ่นกระจก (น้ำต้ืน) สู่บริเวณน้ำท่ีลึกกว่า ลักษณะของคล่ืนจะเป็นอย่างไร 

(มุมที่คลื่นผ่านแผ่นกระจกจะเบนมากขึ้นกว่าเดิมดว้ย แต่ไม่มากไปกว่ามุมที่คลื่นตกกระทบ  

แผ่นกระจกในแนวตั้งฉาก)  

5. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

 (การหักเหของคลื่น เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเปลี่ยนตวักลางในการเคลื่อนที่ หรือคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ  

ระหว่างตวักลางที่มีสมบติัต่างกนั เช่น คลื่นน ้าเคลื่อนที่จากบริเวณน ้าต้ืนไปสู่น ้าลึก โดยตกกระทบ  

ท ามุมเฉียงกบัแนวรอยต่อระหว่างตวักลาง จะท าให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางการเคลื่อนที่ การหักเห  

 

....................................................... 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

         หน่วยที่ 3   ใบงานเรื่องหลกัของฮอยเกนส์  
 
 
 
 

              
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

                                                          กิจกรรมที่ 3.4 หลักของฮอยเกนส ์

 

 วัสดุอปุกรณ์ 
 
 
 

 1. ถาดคล่ืนพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  1 ชุด 
 2. แท่งไม้หรือพลาสติก  2 แท่ง 
 3. น้ำ    1 ถ้วย 
 

    วิธีทำ 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันนำน้ำใส่ถาดคล่ืนแล้วนำแท่งไม้วางในลักษณะดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การทดลอง หลกัของฮอยเกนส์ 

แท่งไม ้
อุปกรณ์ท าคลืน่ 



 2. ใช้อุปกรณ์ทำคล่ืนแตะน้ำในถาดเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอ สังเกตคล่ืนน้ำท่ีเกิดขึ้นและคล่ืนน้ำท่ี
ผ่านระหว่างแท่งไม้ท้ังสอง บันทึกผล 

 3. เปล่ียนระยะห่างระหว่างแท่งไม้ท้ังสอง ทำซ้ำข้อ 2 สังเกตลักษณะของคล่ืนน้ำ บันทึกผล 

คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

   

   

สมมุติฐาน 
2. เมื่อใช้ตัวทำคล่ืนตีน้ำ คล่ืนน้ำท่ีเกิดขึ้นจากการตีมีลักษณะอย่างไร 

   

   

3. คล่ืนน้ำจะสามารถเคล่ือนท่ีทะลุแท่งไม้ท่ีกั้นไว้ได้หรือไม่ อย่างไร 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

(ตวัอยา่งบนัทึกผลการท ากิจกรรม  

     จากการท ากิจกรรม ไดข้อสั้งเกตดงัน้ี  

     1. คลื่นที่เกิดจากตวัท าคลื่นเป็นคลื่นในแนวเส้นตรง  

     2. เมื่อช่องระหว่างแท่งไมม้ีขนาดเลก็ คลื่นจะผ่านช่องได ้แต่ลกัษณะคลื่นที่ทะลุออกมาจะมี  

ลกัษณะเป็นคลืน่วงกลม  

     3. เมื่อช่องระหว่างแท่งไมม้ีขนาดใหญ่ คลื่นจะผ่านช่องได ้แต่ลกัษณะคลื่นที่ผ่านออกมามีทั้ง  

ส่วนที่เป็นคลื่นเส้นตรงและส่วนที่เป็นคร่ึงวงกลม)  

  

ส่วนที่เป็นคลื่นเส้นตรงและส่วนที่เป็นคร่ึงวงกลม)  

  

ส่วนที่เป็นคลื่นเส้นตรงและส่วนที่เป็นคร่ึงวงกลม)  



 

  

แปลความหมายและสรุปผล 
1. ลักษณะของคล่ืนน้ำท่ีเกิดขึ้นจากตัวทำคล่ืนแตะน้ำ และคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีผ่านระหว่างแท่งไม้ท้ังสอง 
 มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

   

  

  

2. ความกว้างหรือระยะห่างระหว่างแท่งไม้ท้ังสอง มีผลต่อลักษณะของคล่ืนท่ีผ่านระหว่างแท่งไม้ 
     ท้ังสองหรือไม่ อย่างไร 

  

  

  

3. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

  

  

  

  

  

  

  

 

..................................................... 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

      หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่องหลกัการรวมกนัไดข้องคลื่น  
 
 
 
 

          
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

                                                    กิจกรรมที่ 3.5 หลักกำรรวมกันได้ของคลื่น 
 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 

                        ลวดสปริงขนาดใหญ่ (ชุดสาธิตคล่ืน)  1 ชุด 

 

    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้นักเรียน 2 คน จับปลายลวดสปริงขนาดใหญ่คนละข้าง จากนั้น
สะบัดปลายของลวดสปริงท้ัง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน ด้วยแอมพลิจูดท่ีเท่ากัน ในทิศทางเดียวกัน ดังภาพ  
สังเกตรูปร่างของลวดสปริงขณะท่ีคล่ืนท้ังสองมาชนกัน บันทึกผล 
 

 

สะบัดปลายลวดสปริง 2 ข้างในทิศทางเดียวกัน 

 2. สะบัดปลายของลวดสปริงท้ัง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน ด้วยแอมพลิจูดเท่ากันอีกครั้ง แต่สะบัด 
ในทิศทางตรงข้ามกัน ดังภาพ สังเกตรูปร่างของลวดสปริงขณะท่ีคล่ืนท้ังสองมาชนกัน บันทึกผล 

 

 

 

สะบัดปลายลวดสปริง 2 ข้างในทิศตรงข้ามกัน 



 3. ทำการทดลองซ้ำข้อ 1-2 แต่ในแอมพลิจูดของคล่ืนท้ังสองต่างกัน สังเกตรูปร่างของลวดสปริง
ขณะท่ีคล่ืนท้ังสองมาชนกัน บันทึกผล 

คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

  ((คลืน่เคลื่อนทีม่าพบกนัจะมีลกัษณะอยา่งไร)(โครงสร้างของอะตอมมีลกัษณะ  
  การเคลื่อนที่ของวตัถุในสนามโนม้ถ่วงมีความสัมพนัธ์หรือไม่ อยา่งไร)  

สมมุติฐาน 
2. นักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้แอมพลิจูดของคล่ืนในลวดสปริงท้ังสองข้างมีค่าเท่ากัน 

 (ส่ันให้ปลายของลวดสปริงอยูห่่างจากแนวเดิมของลวดสปริงเป็นระยะเท่ากนัทั้งสองขา้ง)ไฟฟ้า)   

  

3. นักเรียนคิดว่าเมื่อคล่ืนจากปลายลวดสปริงท้ังสองข้างเคล่ือนท่ีมาพบกัน จะเกิดอะไรขึ้น 

 (คลื่นจะมาชนกนัแลว้อาจจะสะทอ้นออกจากกนัเหมือนที่ลูกเทนนิสกระทบก าแพง)  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

(ตวัอยา่งบนัทึกผลการท ากิจกรรม)  

     จากการท ากิจกรรม ไดข้อ้สังเกต ดงัน้ี  

     1. คลื่นที่มาชนกนัโดยมีแอมพลิจูดเท่ากนัในทิศทางเดียวกนั ขณะที่คลื่นรวมกนัจะไดค้ลื่นที่ม ี  

ขนาดแอมพลิจูดมากขึ้น และเมื่อผ่านไป คลืน่จะยงัคงเคลื่อนที่ต่อไป  

     2. คลื่นที่มาชนกนัโดยมีแอมพลิจูดเท่ากนั ในทิศทางตรงขา้มขระที่คลื่นรวมกนัจะไดค้ลื่นทีม่ีแอ
พลิจูดลดลงเหมือนไม่มีคลื่น และเมือ่ผ่านไป คลืน่จะยงัคงเคลื่อนที่ต่อไปเหมือนเดิม)  

  

 



 

  

แปลความหมายและสรุปผล 
1. คล่ืนท่ีมีแอมพลิจูดเท่ากันในทิศทางเดียวกัน เมื่อมาชนกันผลเป็นอย่างไร 

 (คลื่นจะรวมเป็นคลื่นเดียวที่มีแอมพลิจูดเป็น 2 เท่า แลว้จึงแยกเคลื่อนที่ในแนวเดิม)  

  

  

2. คล่ืนท่ีมีแอมพลิจูดต่างกันในทิศทางเดียวกัน เมื่อมาชนกันผลเป็นอย่างไร 

(คลื่นจะรวมเป็นคลื่นเดียวที่มีแอมพลิจูดเท่ากบัแอมพลิจูดของคลื่นทั้งสองมารวมกนั แลว้จึงแยก  

เคลื่อนที่ในแนวเดิม)  

  

3. คล่ืนท่ีมีแอมพลิจูดเท่ากันในทิศทางตรงข้าม เมื่อมาชนกันผลเป็นอย่างไร 

(คลื่นจะรวมเป็นคลื่นเดียวโดยแอมพลิจูดเป็นศูนย ์เสมือนไม่มีคลื่น แลว้จึงแยกเคลื่อนที่ในแนวเดิม)  

  

  

4. คล่ืนท่ีมีแอมพลิจูดต่างกันในทิศทางตรงข้าม เมื่อมาชนกันผลเป็นอย่างไร 

(คลื่นจะรวมเป็นคลื่นเดียวโดยแอมพลิจูดจะมีค่าลดลงเท่ากบัผลต่างของแอมพลิจูดของคลื่นยอ่ยมี  

ทิศทางตามทิศของแอมพลิจูดที่มีค่ามากกว่า)  

  

5. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

 (การแทรกสอด คือ คลื่นสองขบวนที่มีแอมพลิจูด ความเร็ว และความยาวคลื่นเท่ากนั เคลื่อนทีม่า  

พบกแัลว้แผ่กระจายออกไป)  

  

................................................................ 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

              หน่วยที่ 3   ใบงานเรื่องการส่ันพอ้ง  
 
 
 
 

              
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3.6 การสั่นพ้อง 
 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 1. เชือกความยาว 100 เซนติเมตร  1 เส้น 
 2. เชือกความยาว 30 เซนติเมตร  1 เส้น 
 3. เชือกความยาว 24 เซนติเมตร  2 เส้น 
 4. เชือกความยาว 14 เซนติเมตร  2 เส้น 
 5. เชือกความยาว 7 เซนติเมตร  1 เส้น 
 6. นอตตัวใหญ่          6 ตัว 
    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันนำเชือกผูกกับนอตตัวใหญ่ แล้วนำปลายเชือกอีกข้างไปผูก
กับเชือกท่ีมีความยาว 100 เซนติเมตร โดยมีความยาวดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

การทดลอง การส่ันพ้อง 

A 

B C 
D 

E 

F 

20 ซม. 
10 ซม. 10 ซม. 

5 ซม. 
20 ซม. 

30 ซม. 



 2. นำปลายเชือกท่ีมีความยาว 100 เซนติเมตร ไปตรึงไว้ ทดลองแกว่งนอตท่ีปลายเชือก A B C D E 
และ F ทีละเส้นตามลำดับ สังเกตการเปล่ียนแปลง บันทึกผล 

คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

  ((การส่ันพอ้งของลูกตุม้มีลกัษระอยา่งไร)(โครงสร้างของอะตอมมีลกัษณะ    

สมมุติฐาน 

2.  ความถ่ีในการส่ันพ้องของนอตผูกเชือก หรือลูกตุ้มคืออะไร 

                         (จ านวนรอบในการส่ันของลูกตุม้ในเวลา 1 วินาที)ไฟฟ้า)   

  

3. หากเริ่มต้นแกว่งลูกตุ้มด้วยมุมเท่า ๆ กัน ลูกตุ้มสั้นกับลูกตุ้มยาว ลูกตุ้มแบบใดจะสั่นด้วยความถี่มากกว่า 
พิจารณาได้อย่างไร 

 (ลูกตุม้ส้ันจะมีความถี่สูงกว่าลูกตุม้ยาว โดยสังเกตไดจ้ากการที่ลูกตุม้ส้ันจะส่ันไดเ้ร็วกว่าลูกตุม้ยาว     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ผลการเปล่ียนแปลงเมื่อแกว่งลูกตุ้มแต่ละตัวที่ตำแหน่งต่าง ๆ (ตัวอย่างค าตอบ) 

ต ำแหน่งของลูกตุ้ม ผลกำรเปลี่ยนแปลง 

A (A และ E จะส่ันแรง ส่วนลูกตุม้อื่น ๆ มีการส่ันเล็กนอ้ย) 

B (B และ C จะส่ันแรง ส่วนลูกตุม้อื่น ๆ มีการส่ันเล็กนอ้ย) 

C (C และ B จะส่ันแรง ส่วนลูกตุม้อื่น ๆ มีการส่ันเล็กนอ้ย) 

D (D จะส่ันแรง ส่วนลูกตุม้อื่น ๆ มีการส่ันเล็กนอ้ย) 

E (E และ A จะส่ันแรง ส่วนลูกตุม้อื่น ๆ มีการส่ันเล็กนอ้ย) 

F (F จะส่ันแรง ส่วนลูกตุม้อื่น ๆ มกีารส่ันเล็กนอ้ย) 

 

θ 



 

  

แปลความหมายและสรุปผล 
1. เมื่อแกว่ง A เกิดอะไรขึ้น 

 (E จะแกว่งไปดว้ย)  

2. เมื่อแกว่ง B เกิดอะไรขึ้น 

(C จะแกว่งไปดว้ย)  

3. เมื่อแกว่ง C เกิดอะไรขึ้น 

(B จะแกว่งไปดว้ย)  

4. เมื่อแกว่ง D เกิดอะไรขึ้น 

(D จะแกว่งเพียงล าพงั)  

5. เมื่อแกว่ง E เกิดอะไรขึ้น 

 (A จะแกว่งไปดว้ย)  

6. เมื่อแกว่ง F เกิดอะไรขึ้น 

(F จะแกว่งเพียงล าพงั)  

7. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

 (ลูกตุม้ทีม่ีความยาวเชือกเท่ากนั จะมีความถี่ธรรมชาติเท่ากนั เมื่อลูกตุม้อนัหน่ึงเกิดการแกว่งหรือส่ัน  

 

                                                 

 ................. 

 

................................................................ 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

        หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียง  
 
 
 
 

            
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3.7 การเคลื่อนที่ของเสียง 

 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 

 1. ลวดสปริงขนาดใหญ่ (ชุดสาธิตคล่ืน)  1 ชุด 
 2. กระดาษ    1 แผ่น 
 

    วิธีทำ 
 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันนำลวดสปริงมาวางบนพื้น ดังภาพ 
 

 

2. นักเรียนจับท่ีปลายด้านหนึ่งของลวดสปริง แล้วส่ันลวดสปริงในแนวขนานกับแนว 
ของลวดสปริง 1 ครั้ง ดังภาพ สังเกตการเปล่ียนแปลงของลวดสปริง บันทึกผล 
การทำกิจกรรม 

 

 

 3. ทำการทดลองซ้ำข้อ 2 แต่เพิ่มการส่ันให้มากกว่า 1 รอบ สังเกตการเปล่ียนแปลง 
ของลวดสปริง บันทึกผลการทำกิจกรรม 

 

 



คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

((เสียงเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร และมลีกัษณะการเคลื่อนที่อยา่งไร)(โครงสร้างของอะตอมมลีกัษณะ  
  ที่ของวตัถุในสนามโนม้ถ่วงมีความสมัพนัธ์หรือไม่ อยา่งไร)  

สมมุติฐาน 
2. การส่ันของลวดสปริงในแนวเดียวกับแนวของลวดสปริง และการส่ันในแนวตั้งฉาก ลวดสปริงมีการ

เปล่ียนแปลงเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 ((ต่างกนั โดยการส่ันในแนวตั้งแก จะท าให้ลวดสปริงเคลื่อนที่ขึ้นลงกบัแนวการเคลื่อนที่ของคลืน่   

     แต่เมื่อส่ันในแนวเดียวกบัแนวของลวดสปริง ลวดสปริงจะเคลื่อนที่ในแนวราบแนวเดียวกบัการ  

3. ความยาวของลวดสปริงท่ีใช้ จะมีผลต่อการทำกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร 

 (มีผล คือ หากลวดสปริงมีความยาวพอเหมาะ จะสามารถสังเกตเห็นลกัษณะการเคลื่อนที่ของ  

     ลวดสปริงไดช้ดัเจนมากขึ้น)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

(ลกัษณะของสปริงเมื่อส่ันในแนวเดียวกบัแนวของสปริงเป็นดงัภาพ 

 

 

 

 

 

แถบกระดาษมีการเคลือ่นที่ตามลกัษณะการส่ันของสปริง แต่เมื่อส่ันเสร็จแลว้ จะกลบัมาอยูต่  าแหน่ง
เดิมอีกคร้ัง) 



  
 

 

แปลความหมายและสรุปผล 
1. เมื่อส่ันลวดสปริงในแนวขนานกับแนวของลวดสปริง รูปร่างของลวดสปริงมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

อย่างไร 

 (เปลี่ยนแปลง โดยมีการคดัตวัและขยายตวัของสปริง จากการเคลื่อนที่กลบัไปมาของสปริง ในแนว  

เดียวกบัแนวสปริง ดงัภาพ)  

  

2. กระดาษท่ีเสียบไว้มีการเคล่ือนท่ีอย่างไร 

(กระดาษที่เสียบไวม้ีการเคลื่อนที่กลบัไปมาแต่ไม่ขยบัเลื่อนไปจากต าแหน่งเดิมเมื่อหยดุส่ัน  

ลวดสปริง)  

  

(กระดาษที่เสียบไวม้ีการเคลื่อนที่กลบัไปมาแต่ไม่ขยบัเลื่อนไปจากต าแหน่งเดิมเมื่อหยดุส่ัน  

3. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

(คลื่นเสียงประกอบดว้ยการส่ันของอนุภาคในทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่น)  

  

(กระดาษที่เสียบไวม้ีการเคลื่อนที่กลบัไปมาแต่ไม่ขยบัเลื่อนไปจากต าแหน่งเดิมเมื่อหยดุส่ัน  

ลวดสปริง)  

  

(กระดาษที่เสียบไวม้ีการเคลื่อนที่กลบัไปมาแต่ไม่ขยบัเลื่อนไปจากต าแหน่งเดิมเมื่อหยดุส่ัน  

ลวดสปริง)  

 

................................................................ 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

              หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่องการเกิดบีต  
 
 
 
 

           
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3.8 กำรเกิดบีต 

3 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 

 1. ส้อมเสียงพร้อมกล่องขยายเสียงท่ีมีความถ่ีเท่ากัน 2 ชุด 
 2. เทปใส     1 ม้วน 
 

    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันเคาะส้อมเสียงท่ีติดกับกล่องขยายเสียง 1 ชุด สังเกตเสียง 
ท่ีได้ยิน จากนั้นเคาะพร้อมกัน 2 ชุด สังเกตเสียงท่ีได้ยิน บันทึกผล 

 2. นำเทปใสมาพันท่ีปลายส้อมเสียงชุดท่ี 1 จำนวน 2-3 รอบ 
 3. นำส้อมเสียงชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 มาเคาะพร้อมกัน สังเกตเสียงท่ีได้ยิน บันทึกผล 
 

 

 

 

 

ส้อมเสียงพร้อมกล่องขยายเสียง 

 

 

เทปใส 



คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

     

สมมุติฐาน 
2. ถ้าพันเทปใสให้มีจำนวนรอบมากขึ้น หรือน้อยลงกว่าเดิม นักเรียนคิดว่า จะส่งผลอย่างไรต่อการส่ันของ

ส้อมเสียง และเสียงท่ีได้ยินมีลักษณะอย่างไร 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

  

แปลความหมายและสรุปผล 

1. เสียงจากส้อมเสียงชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ก่อนและหลังพันเทปใสเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 (ต่างกนั เสียงที่เกิดจากส้อมเสียงก่อนพนัเทปใสจะมีลกัษณะเรียบเสมอกนั แต่หลงัจากพนัเทปใส  

     สลบักนั)  

2. ถ้าพันเทปใสให้มีจำนวนรอบมากขึ้น หรือน้อยลงกว่าเดิม จะส่งผลอย่างไรต่อการส่ันของส้อมเสียง  
และเสียงท่ีได้ยินมีลักษณะอย่างไร 

(ถา้พนัเทปใสให้มีจ านวนรอบมากขึ้น ความถี่บีจะมากขึ้น ถา้ลดจ านวนรอบการพนัเทปใส ความถี่  

บีตจะลดลง)  

3. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

(บีต คือ ปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง 2 แหล่งที่มีความถี่แตกต่างกนัเลก็นอ้ย และ  

เคลื่อนที่อยูใ่นแนวเดียวกนั เกิดการรวมกนัท าให้แอมพลิจูดของคลื่นรวมเปลี่ยนแปลง เกิดเสียงดงั  

การนำไปใช ้
4. ถ้าต้องการให้เกิดเสียงบีตเป็นจังหวะห่างกันทุกครึ่งวินาที จะต้องเคาะส้อมเสียงท่ีมีความถ่ี 200 เฮิรตซ์  

กับส้อมเสียงท่ีมีความถ่ีเท่าไร 

 (202 เฮิรตซ์ (เกิดบีตส์ 2 เฮิรตซ์))  

  

 

 

................................................................ 

 

 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

                   หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่อง ปี่   
 
 
 
 

           
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

                                                                      กิจกรรมที่ 3.9 ปี่ 
 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 

 1. หลอดพลาสติก  3 หลอด 
 2.  กรรไกร   1 อัน 
 

 

    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันตัดปลายข้างหนึ่งของหลอดเป็นสามเหล่ียม ดังภาพ  
แล้วรีดบริเวณปลายหลอดให้แบน ทดลองเป่า หากเกิดเสียงจึงใช้ได้ 

 

 

หลอดพลาสติกท่ีถูกตัดเป็นสามเหล่ียม 
 

 2. ตัดปลายอีกข้างของหลอดให้ส้ันลง แล้วเป่าอีกครั้ง สังเกตเสียงท่ีเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับเสียงท่ี
เกิดก่อนหน้าตอนท่ีหลอดยังยาวอยู่ 

 3. ตัดให้หลอดส้ันลงเรื่อย ๆ สังเกตเสียงท่ีเกิดขึ้น 
 

 

 



คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

   

สมมุติฐาน 
2. สมมุติฐานของการทดลองนี้คืออะไร 

 (ความยาวของท่อส่งผลต่อความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อ โดยหลอดที่ยา่วน่าจะเกิดเสียงทุม้   
     ส่วนหลอดที่ส้ันน่าจะเกิดเสียงแหลม)(โครงสร้างของอะตอมมี    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



  
 

 

แปลความหมายและสรุปผล 
1. เสียงท่ีเกิดจากหลอดท่ียาวและส้ันแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 (แตกต่างกนั เสียงจากหลอดที่ยาวจะเกิดเสียงทุม้กว่า ส่วนหลอดที่ส้ันจะเกิดเสียงแหลมกว่า)  

  

  

2. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

(ความยาวของหลอดที่แตกตา่งกนัจะท าให้เกิดเสียงที่มีความถี่แตกต่างกนั โดยหลอดยาวจะเกิด  
เสียงทุม้กว่า เพราะอากาศในท่อเกิดการส่ันดว้ยความถี่ธรรมชาติที่ต ่า ส่วนหลอดส้ันอากาศในท่อ  
เกิดการส่ันดว้ยความถี่ธรรมชาติสูงจนเกิดเสียงแหล)  

  

การนำไปใช ้

3. ความถ่ีธรรมชาติของอากาศในหลอดท่ียาวและส้ัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 (หลอดจะเกิดเสียงทุม้กว่า เพราะอากาศในท่อเกิดการส่ันดว้ยความถี่ธรรมชาติที่ต ่า จึงไดยิ้นเสียง  

     ที่ทุม้กว่า  ส่วนหลอดส้ัน อากาศในท่อเกิดการส่ันดว้ยถี่ธรรมชาติที่สูง จึงไดยิ้นเป็นเสียงที่แหลมกว่า) 

  

  

  

 

................................................................ 

 

 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

         หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่องมลพิษทางเสียงใกล้ตัว  
 
 
 
 

             
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3.10 มลพิษทางเสียงใกล้ตัว 

    วิธีทำ 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงในบริเวณต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น เช่น โรงงานอุตสาหกรรม การจราจร ในหัวข้อดังนี้ 

  1.1 ท่ีมาของมลพิษทางเสียง 
  1.2 ปัญหาและอันตรายจากมลพิษทางเสียง 
 2. รายงานผลหน้าช้ันเรียน และร่วมกันอภิปรายแนวคิดในการลดมลพิษทางเสียง 
 

คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไร 

     

   

สมมุติฐาน 
2. ในชุมชนของนักเรียนมีแหล่งกำเนิดเสียงท่ีเป็นมลพิษทางเสียงหรือไม่ และมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

  
 
  

 

กระป๋องใบที่ 2 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

แปลความหมายและสรุปผล 
1. การได้รับเสียงดังเกินกว่าท่ีกำหนดจะมีผลต่อการได้ยินอย่างไร 

 (ประสาทหูเส่ือมชัว่คราว หรือถาวร)  

  

  

2. วิธีแก้ไขปัญหาหากชุมชนมีแหล่งกำเนิดเสียงท่ีเป็นมลพิษทางเสียงจะทำอย่างไร 

(แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง)  

  

  

3. สรุปผลการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไร 

 (ในชุมชนมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงไดห้ลากหลายขึ้นอยูก่บัลกัษณะของชุมชนนั้น)  

  

  

 

................................................................ 

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 

บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม       (ตวัอยา่งค าตอบ) 

(ในชุมชนมีแหล่งก าเนิดเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญหรือเกิดมลพิษทางเสียง เช่น โรงงานทอผา้  

การจราจรของรถบนถนน การจราจรของเรือในแม่น ้า)  

  

  



โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

สาระวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที่ 3 ใบงานเรื่องเงาสี  
 
 
 
 

             
              ลงช่ือครู 

ช่ือ........................................................................................ 
ช้ัน...............................................เลขท่ี................................ 
ว/ด/ป ท่ีรับงาน 
ว/ด/ป ท่ีส่งงาน 

คำช้ีแจง นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม 

  3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล   4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3.11 เงาสี 

 วัสดุอุปกรณ์ 
 

 1. หลอดไฟฟ้าสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน อย่างละ 1 หลอด 
 2. ปล๊ักไฟ     1 อัน 
 3. ขั้วไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้า    3 ข้ัว 
 4. ฉากรับสีขาว    1 ฉาก 
 

    วิธีทำ 
 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันทดลองเปิดหลอดไฟฟ้าสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน  
ครั้งละหลอด แล้วนำวัตถุไปบังแสงหน้าฉาก สังเกตและบันทึกผล 

 2. ทดลองเปิดหลอดไฟฟ้าสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินทีละคู่ แล้วนำวัตถุไปบังแสงหน้าฉาก 
สังเกตและบันทึกผล 

 3. ทดลองเปิดหลอดไฟฟ้าสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินพร้อมกันท้ัง 3 หลอด สังเกตและบันทึกผล 
 

 

 

 

 

 

 การทดลอง เงาสี 

 



คำถามก่อนทำกิจกรรม  

ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 

  

สมมุติฐาน 
2. เงาคืออะไร เกิดจากอะไร 

  

  

3. เงามีสีอะไร จะมีสีอื่น ๆ ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับส่ิงใด 

  

  

 

ตำรำง ผลการสังเกตเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าสีต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องใบที่ 2 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 

แหล่งกำเนิดแสงสี ผลการสังเกต 

แดง ________________________________________________________ 

เขียว ________________________________________________________ 

น้ำเงิน ________________________________________________________ 

แดง + เขียว ________________________________________________________ 

แดง + น้ำเงิน ________________________________________________________ 

น้ำเงิน + เขียว ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

แดง + เขียว + น้ำเงิน ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 



  

แปลความหมายและสรุปผล 
1. หลอดไฟฟ้าสีแดงจะทำให้เกิดเงาสีอะไร 

 (ฉากจะเป็นสีแดง ตามแสงสีของแหล่งก าเนิดแสง และจะปรากฏเงาสีด าบนฉากมีรูปร่างเดียวกนั  

  

2. หลอดไฟฟ้าสีขาวจะทำให้เกิดเงาสีอะไร 

  

(ฉากจะเป็นสีเขียว ตามแสงสีของแหล่งก าเนิดแสง และจะปรากฏเงาสีด าบนฉากมีรูปร่างเดียว  

3. ถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าสีเขียวพร้อมกับหลอดไฟฟ้าสีน้ำเงิน จะทำให้เกิดเงาสีอะไร 

 (ฉากจะเป็นสีน ้าเงินเขียว จากการผสมกนัของแสงสีแหล่งก าเนิดแสง และจะปรากฏเงาขึ้น 2 เงา เงา  
      จะเป็นสีน ้าเงิน เงาหน่ึงจะเป็นสีเขียว)  

4. เงาสีเกิดจากอะไร 

 (เงาสีเกิดจากแหล่งก าเนิดแสงสี)  

5. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 

 (• เงาเกิดจากการที่มีวตัถุทึบแสงมาบงัแสงจากแหล่งก าเนิดแสง ท าให้ปรากฏบริเวณที่แสงไม่สามารถทะ  
     วตัถุที่มาบงันั้นไปยงัฉากได)้  

• ถา้แหล่งก าเนิดแสงมีสีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสีใดจะเกิดเงาสีด าเสมอบนฉากขาว บริเวณที่เกิดเงาคือ  

บริเวณที่ไม่มีแสงไปประทบบนฉาก           
     • หากมีแหล่งก าเนิดแสงมากกว่า 1 แหล่ง และมีสีที่แตกต่างกนั และสามารถเกิดเงาสีต่าง ๆ  ไดโ้ดยพิจาร  
     จากทางเดินของแสง)  

  

 

................................................................ 

 

 

คำถามหลังทำกิจกรรม 


