
 

 

 

 



 
  

 ฟสิกสเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับ

สิ่งไมมีชีวิต ซึ่งคอยขางที่จะอธิบายใหเขาใจไดยาก เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและมีทักษะ

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรท่ีดี เพ่ือใชในการแกโจทยปญหาทางฟสิกสนั้น ผูสอนตองมี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจ เขาใจงาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมีความ

สนใจในเนื้อหารายวิชาฟสิกส 

 การสรางชุดกิจกรรมจึงเปนสิ่งสําคัญ ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ชุด

กิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5E) รายวิชา

คลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม รหัสวิชา ว30204 นี้ ผูสอนสรางขึ้นจากรูปแบบการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5E) เพ่ือใชเปนสื่อในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยจัดทําใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนน

ใหผู เรียนไดศึกษา คนควาหาความรูดวยตัวเอง ผู เรียนสามารถสืบเสาะหาความรูดวยทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีข้ันตอน เปนการจัดการเรียนแบบกิจกรรมกลุม สงเสริมทักษะ

การแกโจทยปญหา ซึ่งมีการแสดงข้ันตอนตัวอยางที่มีขั้นตอนอยางละเอียดใหผูเรียนสามารถแกโจทย

ปญหาได เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว ชุดกิจกรรมน้ี

ไดมีการจัดทํา ปรับปรงุ และพัฒนาขึ้นท้ังส้ินจํานวน 9 ชุดกิจกรรม ดังน้ี 

  ชุดท่ี 1  ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 

  ชุดท่ี 2  การสะทอนของแสง 

  ชุดท่ี 3  การหักเหของแสง 

ชุดท่ี 4  เลนสบาง 

  ชุดท่ี 5  การแทรกสอดของแสง 

  ชุดท่ี 6  การเลี้ยวเบนของแสง 

  ชุดท่ี 7  ปรากฏการณโพลาไรซ และการกระเจิงของแสง 
   ชุดท่ี 8  การเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสี การผสมแสงสี 
  ชุดท่ี 9 ทัศนอุปกรณ 
 สําหรับชุดกิจกรรม ชุดท่ี 1  เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง ที่ไดจัดทําขึ้นนี้ภายในชุด
กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู  
แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู   เฉลยกิจกรรมการเรียนรู และ
บรรณานุกรม ขอขอบพระคุณผูที่ มีสวนเก่ียวของทุกทาน  ที่กรุณาสละเวลาใหคําแนะนํา  ชี้แนะ
แนวทาง  ตลอดจนใหขอคิดที่เปนประโยชน  ทําใหการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้  สําเร็จลุลวง
ดวยดี  และสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามวัตถุประสงค  และหวังวาชุดกิจกรรมชุด
นี้จะเปนประโยชนตอผูเรียน  ครูผูสอน  และผูสนใจในวิชาวิทยาศาสตร  สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนไดตอไป   
 
          ยุวดี  สุวรรณ 
                           ครูชํานาญการ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสย์ุคใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ก 

คาํนาํ ชดุกิจกรรมการเรียนรูท้ี 1 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง 
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 คูมือครูนี้ใชสําหรับประกอบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) เร่ือง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิง
กายภาพ รายวิชาคลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม รหัสวิชา ว30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งครู
ตองดําเนินการ ดังนี ้

ขั้นเตรียมการสอน 
ครูควรไดมีการเตรยีมใหพรอมท่ีจะดําเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดในคูมือการใชชุดกิจกรรมเลมนี้ ใหเขาใจชัดเจน 
 2. ตรวจสอบความสมบูรณของชุดกิจกรรม และอุปกรณการทดลองกอนใชงาน 
 3. จัดเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู      
ชุดกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียนตลอดจนอุปกรณตางๆ ใหครบถวน 
 4. จัดเตรียมสถานที่ เตรียมหองเรียนใหพรอม 
 5. เตรียมคอมพิวเตอรพรอมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร 
 6. จัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3 คน แบบคละความสามารถ 

ขั้นดําเนินการสอน 
 1. ชี้แจงวิธีการเรียนและคําแนะนําสําหรับนักเรียน ใหนักเรยีนทราบกอนเร่ิมสอน 
 2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 1 เพื่อประเมินความรูของนักเรียน 
 3. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู เพ่ือใหสอดคลองกับ
จุดประสงค เนื้อหาและเวลาที่กําหนด 
 5. ครูผูสอนตองเปนผู ใหคําแนะนําและคอยดูแลนักเรียนให เรียนรูตามข้ันตอนในชุด
ปฏิบัติการอยางใกลชิด ระหวางนักเรียนทํากิจกรรม ครูคอยสังเกตเพ่ือประเมินทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
 6. ตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักเรียนและสรุปบทเรียนกับนักเรยีน 
 7. เฉลยแบบทดสอบรายบุคคล เพื่อใหนักเรียนทราบคะแนนทันที 

ขั้นเม่ือดําเนินการสอนส้ินสุด 
 1. ตรวจแบบทดสอบ ใบกิจกรรมของนักเรียน 
 2. กรณีนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนไมผานเกณฑ ใหนักเรียนกลับไปศึกษาชุดกิจกรรม
การเรียนรูดวยตนเองอีกครั้ง นักเรียนสามารถศึกษาผานชองทาง Application Line         โดย
นักเรียนสามารถดาวนโหลดชุดกิจกรรมเพ่ือศึกษานอกเวลาได จากลิงคที่ครูไดแชรไวในโนตไลนกลุม
ของหองเรียนแตละหอง แลวทําการทดสอบใหมโดยเปนแบบทดสอบที่ทําการสลับขอและเปลี่ยน
คาตัวแปร 
 3. แบบประเมินกิจกรรมตางๆ 
 4. บันทึกคะแนน บันทึกหลังสอนถึงขอดี ขอควรปรับปรุง ขอสังเกตตางๆ ลงในแบบบันทึก
ทายแผนการจัดการเรียนรู 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวิชาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ค 

คู่มอืครู ชดุกิจกรรมการเรียนรูท้ี 1 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง 



 
 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลักดังน้ี 

 1) การสรางความสนใจ (Engage) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ครูสราง

สถานการณหรือเร่ืองราวกระตุนใหนักเรียนเกิดเกิดความสงสัย หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตัว

นักเรียนเอง  

 2) การสํารวจและคนหา (Explore) นักเรียนวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 

ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได และลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือ

ปรากฏการณตาง ๆ  

 3) การอธิบาย (Explain) เม่ือนักเรียนไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแลว 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตางๆ  

 4) การขยายความรู (Elaborate) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ี

มีอยู หรือความรูที่ไดคนควาเพ่ิมเติม บางครั้งเปนการนําความรู ขอสรุปท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณ

หรอืเหตุการณอ่ืนที่เก่ียวของกันได 

 5) การประเมินผล (Evaluate) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วา

นักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไรและมากนอยเพียงใด ผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการ

อธิบายความรูความเขาใจของตนเอง ครูกระตุนหรือสงเสริมใหผูเรียนประเมินความรูความเขาใจและ

ความสามารถของตนเอง จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรู ไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ  

 

   กระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5E)  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสย์ุคใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ง 

 ชดุกิจกรรมการเรียนรูท้ ี1 

       Inquiry Cycle  5E   
ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง 



 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ขนัตอนการใช ้
สาํหรบันกัเรียน 

      วธิกีารศกึษาชุดกจิกรรม (สําหรับนักเรยีน) 

อานคําชี้แจงและคําแนะนําสําหรับนักเรียนใหเขาใจกอนลงมือศึกษาชุดกจิกรรมการเรยีนรู 

อานสาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด และจุดประสงคการเรียนรู 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

ปฏิบัตกิจิกรรมตามลําดับขั้นตอนการเรียนรูแบบ 5E ดังนี้ 

1. ทําใบคําถามกอนเรียน 

2. ทําใบกิจกรรมการทดลอง 

3. ศกึษาใบความรู 

4. ทําใบกิจกรรมเสริมทักษะ 

5. ทําใบบันทกึหลังการเรียนรู  

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ผาน รอยละ 80 

ศกึษาชุดกจิกรรมชุดตอไป 

ไมผาน 

รอยละ 80 
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ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง 



 

 

                                                                
  

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) 

เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ รายวิชาคลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม รหัสวิชา   

ว30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีท้ังหมด 9 ชุดกิจกรรม เปนเครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดของ

นักเรียนอยางเปนระบบ สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชอยางมี

เหตุผล นักเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดวยความซื่อสัตยและตั้งใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การเรียนรู  ดังน้ี 

 1. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูประจําชุดกิจกรรม  

 2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน   

 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้  

  3.1 การสรางความสนใจ เปนขั้นของการนําเขาสูบทเรียนซึ่งทําใหผูเรียนสนใจใน

กิจกรรม โดยการทําใบคําถามกอนเรยีน 

  3.2 การสํารวจและคนหา เปนขั้นที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ในการสํารวจคนหา

เนื้อหาและสรางแนวคิดดวยตนเอง โดยทํากิจกรรมการทดลองและศึกษาใบความรู 

  3.3 การอธิบายและลงขอสรุป เปนขั้นที่ ไดจากการสํารวจคนควาและสามารถ

กําหนดความคิดรวบยอด และประมวลเปนความรูเพ่ือถายทอดใหไปยังผูอ่ืนได โดยการตอบคําถาม

และสรุปการทดลองลงในใบกิจกรรมการทดลอง พรอมทั้งเติมคําตอบในชองวางลงในใบความรู 

  3.4 การขยายความรู เปนขั้น ท่ีไดมาจากอธิบายและลงขอสรุป ซึ่งผู เรียนได

ดําเนินการแลว และสามารถกําหนดแนวความคิดรวบยอดตามความเขาใจของนักเรียนเองและ

ถายทอดสื่อสารไปยังผูอ่ืนได โดยการทําใบกิจกรรมเสริมทักษะ 

  3.5 การประเมินผล ข้ันตอนนี้เปนขั้นที่สําคัญ เน่ืองจากนักเรียนจะไดรับผลสะทอน

ยอนกลบั นักเรยีนจะประเมินความเขาใจของนักเรียนจากแนวคิดท่ีเปนกุญแจสําคัญและการพัฒนา

ของทักษะพ้ืนฐาน โดยการทําใบบันทึกผลการเรียน 

 4. ปฏิบัติกิจกรรมอยางรอบคอบโดยทําตามคําชี้แจงในแตละกิจกรรม เม่ือเสร็จเรียบรอยแลว

ใหตรวจสอบคําตอบไดจากเฉลยใบกิจกรรม 

 5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  

 6. นักเรียนจะศึกษาชุดกิจกรรมนี้ใหประสบความสําเร็จได จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําอยาง

เครงครัด มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง หากมีขอสงสัยใหปรึกษาครูผูสอนไดทันที 

 7. หากนักเรียนไมผานเกณฑที่ระบุไว ใหนักเรียนกลับไปศึกษาและทบทวนเนื้อหาในกิจกรรม

นั้นๆ ใหม แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนใหผานเกณฑที่กําหนดไว 

 8. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวใหจัดเก็บอุปกรณ พรอมทั้งทําความสะอาดโตะที่ทํากิจกรรม

ใหเรียบรอย 

  
 

สาํหรบันกัเรียน 
คาํแนะนาํ 

       คําแนะนําในการศกึษาชุดกจิกรรมสําหรับนักเรยีน 
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 มาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง 
 มาตรฐาน ว5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 
 สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เดินทางเปนเสนตรง เคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็ว 299,792,458 เมตร

ตอวินาที หรือประมาณ 3.00 x 108 เมตรตอวินาที และเรียกระยะทางที่แสงเดินทางไดใน 1 ป วา 1 

ปแสง เมื่อมีวัตถุขวางทางเดินของแสง จะเกิดเงาดานหลังของวัตถุ เงาที่เกิดจากแหลงกําเนิดแสง

ขนาดใหญจะมีเงา 2 ชนดิ คือเงามืดและเงามัว เสนตรงท่ีแสดงแนวของลําแสง เรียกวารังสีของแสง 

 
 จุดประสงคการเรียนรู 

1. ดานความรูความเขาใจ (K)    

 1.1 นักเรียนสามารถอธิบายธรรมชาติและสมบัติของแสงได 

 1.2 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของรงัสีของแสงได 

 1.3 นักเรียนสามารถยกตัวอยางสถานการณเพื่อแสดงใหเห็นวา อัตราเร็วของแสงสูงมากและ

มีคาคงตัวได  

2. ดานทักษะกระบวนการ (P) 

 2.1 นักเรียนสามารถทดลองเพ่ือตรวจสอบวาแสงเคลื่อนที่ในแนวตรงได 

 2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมกลุมผานเกณฑที่กําหนด 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

 3.1 แสดงความเปนคนชางสังเกต ชางคิด ชางสงสัย มีความสนใจใฝเรียนรู ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย ความรอบคอบ และความมุงม่ันอดทนในการเสาะแสวงหาความรู  

  

  
 

 
 

  

 

สาํหรบันกัเรียน 

สาระสาํคญั/จดุประสงค ์

       
ชุดกจิกรรมที่ 1 เรื่อง ทฤษฎขีองแสงและอัตราเร็วแสง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสย์คุใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 3 

ชดุกิจกรรมการเรียนรูท้ ี1 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง 



 

 
 
 
 

 

 

 

คําชี้แจง 

1. ขอสอบเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 

2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

3. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในชองกระดาษคําตอบที่ตองการเลือก 

 
ตัวอยาง 

ขอ 
ก ข ค ง 
1 2 3 4 
A B C D 

0     
     

 
4. ถานักเรียนเปลี่ยนคําตอบใหขีดเสนทับตัวเดิมแลวเลอืกคําตอบใหมดังตัวอยาง 

 

ขอ 
ก ข ค ง 
1 2 3 4 
A B C D 

0     
     

 
5. ใหนักเรียนเร่ิมทําขอสอบเม่ือกรรมการคุมสอบอนุญาตเทานั้น 
6. เม่ือมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับขอสอบใหนักเรียนถามกรรมการคุมสอบเทาน้ัน 
7. หามใชเคร่ืองชวยคํานวณใดๆ ท้ังสิ้น  
7. เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

1. แสง เปนคลื่นชนิดใด 

 1. คลื่นกล คลื่นตามขวาง 

 2. คลื่นกล คลื่นตามยาว 

 3. คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นตามขวาง 

 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นตามยาว 

2. ขอใดถูกตอง                                

  ก. แสงเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 3 x 10 กิโลเมตรตอวินาที 

  ข. แสงเปนพลังงานท่ีอยูในรปูของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

  ค. แสงเดินทางโดยไมจําเปนตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่  

 1. ขอ ก และ ข     2. ขอ ข และ ค   

 3. ขอ ก และ ค          4. ขอ ก ข และ ค 

3. พิจารณาปรากฏการณตอไปนี้  

 ก. การสะทอน   ข. การหักเห 

 ค. การแทรกสอด   ง. การเลี้ยวเบน 

ปรากฏการณท่ีแสดงวาแสงเปนคลื่นคือ 

 1. ขอ ก     2. ขอ ค 

 3. ขอ ข และ ค    4. ขอ ค และ ง  

4. ขอความใดถูกตอง 

  ก. แสงเคลื่อนที่เปนเสนตรง 

  ข. แสงประพฤติตัวเปนไดท้ังคลื่นและอนุภาค  

  ค. แสงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ดังนั้นจึงจัดวาแสงเปนคลื่นกล 

 1.  ก และ ค    2.  ข และ ค  

 3.  ก และ ข    4.  ก  ข และ ค 

 

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 
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5. “1 ปแสง” มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด 

 1. เวลาที่แสงเคลื่อนที่ได 

 2. ระยะทางท่ีแสงเคลื่อนที่ไดในระยะเวลา 1 ป 

 3. ระยะทางท่ีแสงเคลื่อนที่จากดวงอาทิตยสูโลก 

 4. เวลาที่แสงใชในการเคลื่อนท่ีจากดวงอาทิตยสูโลก 

6. ปรากฏการณใดที่ไมไดแสดงวาแสงเดินทางเปนเสนตรง 

 1. การเกิดภาพในกลองรูเข็ม 

 2. การดูดวงอาทิตยในตอนเชาตรู 

 3. การมองดูพระจันทรยิ้ม 

 4. การเห็นแสงรําไรหลังตึกท่ีติดหลอดไฟโดยมองไมเห็นหลอดไฟ 

7.  

 

 

 

จากสถานการณดังรูป ทําใหสรุปไดวาอยางไร 

 1. แสงเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง 

 2. แสงเคล่ือนท่ีไปในตัวกลางดวยอัตราเร็วแสงสงูมากและคงตัว 

 3. แนวการเคลื่อนท่ีของแสงที่แสงเคลื่อนที่ไปน้ันเปนตัวกลางชนิดเดียวกัน 

 4. การเขียนรังสีของแสงจะชวยใหเกิดความสะดวกในการบอกทิศทางที่แสงเคลื่อนที่ไป 

8. ถาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟามีอัตราเร็ว 3 x 108 เมตรตอวินาที ในสุญญากาศ ถาสงสัญญาณคลื่น

แมเหล็กไฟฟาขึ้นไปยังดาวเทียมซึ่งอยูสูง 300 กิโลเมตร จากผิวโลก ถามวาหลังจากสงสัญญาณไป

แลวนานกี่มิลลิวินาทีจึงจะไดรับสัญญาณที่สะทอนมาจากดาวเทียม 

 1. 0.5 มิลลิวินาที   2. 1.0 มิลลิวินาที 

 3. 2.0 มิลลิวินาที    4. 4.0 มิลลิวินาที 

 

 

 

 

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
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9. ในการทดลองหาความเร็วแสงดวยวิธีของฟโซ ปรากฏวาจํานวนฟนเฟอง W = a = 720 ชอง 

จํานวนรอบที่เฟองหมุน = b = 12.70 รอบ/วินาที ระยะจากเฟอง W ถึงกระจก M = d = 8.60 

กิโลเมตร จากการทดลองขางลางความเร็วของแสงจะมีคาเทาไร 

 
 

 1. 2.86  108 เมตรตอวินาที  2. 2.99  108 เมตรตอวินาที 

 3. 3.00  108 เมตรตอวินาที  4. 3.14  108 เมตรตอวินาที 

10. กําหนดความเร็วแสงในสุญญากาศมีคาเทากับ 3x108 เมตรตอวินาที ดังน้ันในเวลา 1 ป 

แสงจะเคลื่อนที่ไดระยะทางก่ีกิโลเมตร  

 1. 9.46 x 1012 กิโลเมตร    2. 9.46 x 1013 กิโลเมตร  

 3. 9.46 x 1014 กิโลเมตร    4. 9.46 x 1015 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมท ี1 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 7 

 ขอใหทุกคนโชคดี 

ในการสอบนะคะ 



 

 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ ............................................................................. ชั้น .......................... เลขท่ี .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนระหวาง 9-10 อยูในเกณฑ ดีมาก 

คะแนนระหวาง 7-8   อยูในเกณฑ ดี 

คะแนนระหวาง 5-6   อยูในเกณฑ พอใช 

คะแนนระหวาง 0-4   อยูในเกณฑ ปรับปรุง 

 

 

   

ผลการประเมิน 

     ดีมาก 

     ดี 

     พอใช 

     ปรับปรุง 

 

 

ลงชื่อ ........................................................ ผูประเมิน 

        (........................................................) 

     วันท่ี ............. เดือน ................................... พ.ศ. ............. 

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได  

ขอ     
ก ข ค ง 
1 2 3 4 
A B C D 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 8 



 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแลวตอบคําถาม จากกิจกรรมสาธิตตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงจัดอุปกรณการทดลอง เรื่อง แสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

ใบคาํถามก่อนเรียน 

จากกิจกรรมสาธิตนักเรียนสังเกตเห็นลําแสงจากเทียนไขในภาพที่ 1.1 ก. และ   

ภาพที่ 1.2 ข. หรือไมอยางไร เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

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

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

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

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

ข้ันที่ 1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement : E1) 

กิจกรรมสาธิต 
ครูเตรียมอุปกรณใหนักเรียน ดังน้ี กระดาษแข็งท่ีมีขนาด 10 x 10 เซนติเมตร เทียนไข 1 เลม 

ไฟแช็ค 1 อัน จัดอุปกรณดังรูป ใหนกัเรียนสังเกตลาํแสงท่ีเกิดขึ้น แลวตอบคําถาม ดังน้ี 

ก ข 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 3 คน จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาการทํากิจกรรมจาก 

ใบกิจกรรมท่ีครูกําหนดใหและตอบคําถามที่ครูกําหนดให 

จุดประสงคของกิจกรรม  

 เมื่อทํากิจกรรมนี้แลว นักเรียนจะสามารถ 

 1. ยกตัวอยางสถานการณ เพ่ืออธิบายวาแสงเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรงได 

 2. ออกแบบการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงได 

วัสดุอุปกรณท่ีกําหนดให 

 ฉากรับแสง กระจกใส เทียนไข ไฟฉาย กระจกทึบ ดินน้ํามัน กระดาษแข็งเจาะรูที่ไมตรงกัน 

กระดาษแข็งเจาะรูท่ีตรงกัน กระดาษแข็งไมเจาะรู ไฟแช็ค และแผนไมเจาะรู 

วิธีทํากิจกรรม 

 1. ใหนักเรียนเลือกอุปกรณที่ครูกําหนดให เพ่ือใชในการออกแบบการทดลอง และทดลอง

เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่นักเรียนไดตั้งไว 

 2. ตั้งสมมติฐานใหสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตั้งไว 

 3. ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไวขางตน 

 4. ทําการทดลอง 

 5. บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมท ี1 ใบกิจกรรมการเรียนรู ้

ข้ันที่ 2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration : E2) 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง การเคลื่อนท่ีของแสง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 10 



 

 

 

 

 

 

 
 

รายวิชาคลื่นแมเหล็กไฟฟาและฟสิกสยุคใหม รหัสวิชา ว30204 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

สมาชิกในกลุม 

1. …………………………………………………………………………………..ชั้น ……………………. เลขที่.................. 

2. …………………………………………………………………………………..ชั้น ……………………. เลขที่.................. 

3. …………………………………………………………………………………..ชั้น ……………………. เลขที่.................. 

4. …………………………………………………………………………………..ชั้น ……………………. เลขที่.................. 

5. …………………………………………………………………………………..ชั้น ……………………. เลขที่.................. 

วันท่ีทําการทดลอง วันท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ..................... เวลา .................... 
ครูผูสอน ............................................................................................................................................. 
 

จุดประสงคของกิจกรรม  

 1. นักเรียนสามารถยกตัวอยางสถานการณ เพ่ืออธิบายวาแสงเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงได 

 2. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเรื่องการเคลื่อนท่ีของแสงได 

วัสดุอุปกรณท่ีกําหนดให 

 ฉากรับแสง กระจกใส เทียนไข ไฟฉาย กระจกทึบ ดินน้ํามัน กระดาษแข็งเจาะรูที่ไมตรงกัน 

กระดาษแข็งเจาะรูท่ีตรงกัน กระดาษแข็งไมเจาะรู และแผนไมเจาะรู 

นักเรียนต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของแสงวาอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐาน ใหนักเรียนออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของแสง 

โดยเลือกอปุกรณท่ีกําหนดใหคือ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 ใบกิจกรรมการเรียนรู ้

รายงานผลการทํากิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง 

 

คะแนนที่ได 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 11 



 

 

 

 

วิธีการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ภาพการทดลอง (วาดรูปประกอบ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

ใบกิจกรรมการเรียนรู ้

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสย์คุใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชงิกายภาพ 12 



 

 

 

ผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

อภิปรายผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

การทดลอง ผลการทดลอง (ลักษณะของลําแสง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

ใบกิจกรรมการเรียนรู ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ในการออกแบบการทดลอง เร่ือง การเคลื่อนท่ีของแสงนักเรียนไดแนวคิดมาอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จากการทดลองนักเรียนไดใชความรูอะไรบางมาประกอบการทํากิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จากการทดลองท่ีนักเรยีนออกแบบเองและเลือกอุปกรณเองไดผลการทดลองอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนอธิบายการทําใหเกิดปรากฏการณการเคลื่อนที่ของแสงไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. นักเรียนนําผลการทดลองไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 ใบกิจกรรมการเรียนรู ้

คาํถามท้ายการทดลอง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสย์คุใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 14 

ข้ันที่ 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation : E3) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ธรรมชาติของแสง (Nature of light) 
 

 แสงเปนพลังงานรูปหนึ่ ง ซึ่งสามารถทําให เกิดพลังงานรูปอื่นๆ ได เชน แสงสามารถ

เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาไดโดยการใหแสงตกกระทบกับโลหะบางชนิด จะทําใหอิเล็กตรอนหลุด

ออกมาจากโลหะนั้นทําใหเกิดกระแสไฟฟา แสงชวยใหเกิดปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะหแสงของพืช 

นอกจากนี้แสงยังสามารถทําใหประสาทตาของคนปกติเกิดความรูสึกและเห็นส่ิงตางๆ ได 

 กอนศตวรรษที่ 19 เซอรไอเแซค นิวตัน (Sir Issac Newton) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษได

ทําการทดลองเรื่องแสงและเสนอวาแสงเปนลําอนุภาคที่เคลื่อนท่ีเปนเสนตรงและสามารถทําใหเกิด

การเห็นไดเมื่ออนุภาคเหลานี้ไปตกบนเรตินาของดวงตา 

 ในป  ค.ศ. 1873 แมกซ เวลล  (Maxwell) ไดทํ านายจากผลการคํานวณวาตองมีคลื่น

แมเหล็กไฟฟาที่มีอัตราเร็วเทากับอัตราเรว็แสง 

 ตอมา เฮนริช เฮิรตซ (Henrich Hertz) ไดทําการทดลองและพบวามีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาใน

ธรรมชาติจริง และสามารถแสดงสมบัติการสะทอน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนได

เชนเดียวกับแสง คลื่นแมเหล็กไฟฟามีอัตราเร็วเทากับอัตราเร็วแสง จึงอธิบายวา แสงสวาง (Visible 

light) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผไปไดโดยมีหรือไมมีตัวกลางก็ได มีความถ่ี 4.3 x 1014 เฮิรตซ ถึง 

7.5 x 1014 เฮิรตซ ขนาดความยาวคลื่นชวง 700 นาโนเมตร และ 400 นาโนเมตร แสงเปนคลื่นชนิด

หนึ่งที่ไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ หรือเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งอยูในชวงที่สามารถมองเห็น

ได 

 คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic wave) เปนคลื่นซึ่งสามารถเคลื่อนที่โดยไมตองอาศัย

ตัวกลาง ในการเคลื่อนที่ของคลื่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็ก และสนามไฟฟา

ตอเน่ืองกันไป คลื่นแมเหล็กไฟฟามีความยาวคลื่นและความถ่ีตอเนื่องกันเปนชวงกวาง กลาวคือ 

ความถ่ี (f) ตั้งแต 1 - 1025 เฮริตซ ความยาวคล่ืน () ตั้งแต 108 – 10-17 เมตร 

 แสงมีความเร็วท่ีสูงมาก (ไอนสไตน ระบุวา ไมมีสิ่งใดสามารถเคลื่อนที่ไดเร็วกวาแสงใน

สุญญากาศ กลาวไดวา แสง คือ สิ่งท่ีเคลื่อนท่ีเร็วที่สุดในจักรวาล) ปจจุบันวิธีการวัดความเร็วแสง

ไดรับการพัฒนาใหมีความแมนยําและละเอียดมากยิ่งข้ีน และคาที่ยอมรับสําหรับอัตราเร็วแสงใน        

 

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 ใบความรู ้

ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration : E2) 

 

ใบความรู เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสย์คุใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 15 



 

 
 

  

 

 

สุญญากาศ (ใชสัญญาลักษณเปน “c” ) คือ 2.99793 x 108 เมตรตอวินาที (นิยมใชคาเปน            

c = 3 x 108 m/s) และถาเราใหแสงเดินทางรอบโลก แสงจะใชเวลาเพียง 0.1 วินาที อยางไรก็ตาม

สําหรับระยะทางระหวางดวงดาว ซึ่งเปนตัวเลขคอนขางมาก บางคร้ังเราจึงอาจจะใชเวลาในการ

เดินทางของแสงในชวงระยะทางดังกลาวเปนคาที่ใชบอกระยะทางก็ได เชน ระยะทางระหวางโลก

กับดวงอาทิตย มีคาประมาณ 1.45 x 1011 เมตร แสงจะใชเวลาในการเดินทางประมาณ 8 นาที 

(แสดงวาปรากฎการณใดๆ ท่ีเกิดข้ึนบนดวงอาทิตยจะถูกพบเห็นโดยมนุษยบนโลกไดหลังจาก

ปรากฎการณนั้นผานไปแลว 8 นาที หรือกลาวไดวา ขณะที่เราเห็นดวงอาทิตยอยูนั้น เปนภาพของ

ดวงอาทิตยเมื่อ 8 นาทีที่แลว) เราอาจกลาวไดวา ระยะหางระหวางโลกกับดวงอาทิตยมีคาเทากับ    

8 นาทีแสง 

 

  

 

 
  

 
 

ภาพที่ 1.2 แสดงสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/khlunnnn/ 
  

 เนื่องจากแสงจัดเปนคลื่นประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ

ระหวางความยาวคลื่น () ความถ่ี (f) และความเร็วแสงไดเชนเดียวกับคลื่นทั่วไปดังนี้ 

สมการอัตราเร็วคลื่นแสง 
                                      เม่ือ c คือ ความเร็วแสง มีคาเทากับ 3 x 108 m/s 
       f คือ ความถ่ี (เฮิรตซ) 

    คือ ความยาวคลื่น (เมตร) 

    ระยะทาง 1 ปแสง คือระยะทางที่แสงเดินทางไดในระยะเวลา 1 ป  
    ซึ่งมีคาประมาณ 9.5 x 1012 กิโลเมตร 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

ใบความรู ้

c = f 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 16 
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การวัดอัตราเร็วแสง 

 
 1. วิธีของกาลิเลโอ (Galileo) ถือวาเปนบุคคลแรกที่พยายามทดลองวัดหาอัตราเร็วแสง 

โดยเขาไปยืนอยูบนยอดเขาลูกที่ A และใหผูชวยของเขาอยูบนยอดเขาอีกลูกท่ี B อยูหางออกไปหลาย

ไมล ดังภาพที่ 1.3  
 

 
 

ภาพที่ 1.3 แสดงการจําลองสถานการณการหาอัตราเร็วแสงของกาลิเลโอ 

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual1/ 

lightspeed/lightspeed.htm 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 17 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมท ี1 
ใบความรู ้

ตัวอยางที่ 1 ( O-Net’ 49) คลื่นวิทยุที่สงออกจากสถานีวิทยุสองแหง มีความถ่ี 90 เมกะเฮิรตซ 

และ 100 เมกะเฮิรตซ ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุท้ังสองนี้ตางกันเทาใด 

     1. 3.3 เมตร   2. 3.0 เมตร   3. 0.33 เมตร   4. 0.16 เมตร 

แสดงวิธีทํา      จาก  

   
c f

c

f








 

หาความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุท่ีความถ่ี 90 เมกะเฮิรตซ 

   
8

1 6

3 10 /
3.33

90 10

c m s
m

f Hz
 
  


 

หาความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุท่ีความถ่ี 100 เมกะเฮิรตซ 
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ผลตางของคล่ืนวิทยุทั้งสอง 
   1 2 3.33 3.00 0.33m m m      



 

   
 

 

 

 

โดยท้ังคูถือโคมไฟไวคนละดวงแลวตกลงกันวา เขาจะเปดโคมไฟใหแสงจากโคมไฟเดินทางจากเขาไป

หาผูชวย เมื่อผูชวยของเขาเห็นแสงก็แสดงวาแสงไดเดินทางไปถึงผูชวยของเขาแลวและใหผูชวยของ

เขาเปดโคมไฟทันทีที่เห็นแสงไฟจากเขา เมื่อเขาเห็นแสงจากผูชวยเดินทางกลับมา เขาก็จะทราบเวลา

ที่แสงใชในการเดินทางไปและกลับ โดยการหาอัตราสวนระหวางระยะทางไปกลับและเวลาท่ีแสง

เดินทางไปกลับ เขาก็จะทราบความเร็วของแสง แตจากผลการทดลอง เขาไมสามารถวัดเวลาที่แสง

เดินทางไปกลับไดเลย Galileo จึงสรุปวา อัตราเร็วแสงมีคาสูงมาก ไมสามารถวัดดวยวิธีการนี้ได

แต Galileo ไดประมาณวาแสงมีอัตราเร็วมากกวาเสียงประมาณ 10 เทา 
 

 2. วิธีโรเมอร (Roemer) สามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาแสงมีอัตราเร็วจํากัด โดยการ

สังเกตคาบการเคลื่อนที่ของดวงจันทรวงในสุดที่เปนบริวารของดาวพฤหัสสบอดี พบวาขณะที่โลกอยู

ตําแหนง A ดังภาพที่ 1.4 วัดคาบของดวงจันทรเทากับ T1 เมื่อโลกโคจรตอไปอีกครึ่งรอบมาอยูที่

ตําแหนง B ดาวพฤหัสจะโคจรไปอยูท่ีตําแหนง D คราวนี้จะวัดคาบของดวงจันทรไดเทากับ T2 เวลา 

T1 ตางจาก T2 อยูประมาณ 22 นาที เวลาของคาบที่ตางกันนี้โรเมอรอธิบายวา เปนเพราะแสงมี

ระยะทางเพ่ิมขึ้นเทากับประมาณเสนผานศูนยกลางของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยเปนระยะทาง 

2.9 x 1011 เมตร ทําใหโรเมอรคํานวณอัตราเร็วของแสงได 2.2 x 108 เมตร/วินาที 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.4 แสดงการจําลองสถานการณการหาอัตราเร็วแสงของโรเมอร 

 3. วิธีของฟโซ สามารถหาอัตราเร็วแสงไดโดยใชเครื่องมือ ดังภาพที่ 1.5 โดยมีหลักการดังนี้ 
ใหแสงจากแหลงกําเนิดของแสงเดินทางตกกระทบกระจกเงาราบ M1 แสงสะทอนจาก M1 เดิน
ทางผานชองวางของเฟองซึ่งกําลังหมุนออกไปตกกระทบกับกระจกงาน M2 ซึ่งหางออกไป 8.63 
กิโลเมตร แลวสะทอนกลับมาในแนวเดิม และเดินผานกระจก M1 ผานไปสูตาได เพราะ M1 เปน
กระจกเงาที่ฉาบสารสะทอนแสงไวเพียงครึ่งเดียว ถาเฟองหมุนดวยความเร็วพอเหมาะ ตาจะไม
สามารถมองเห็นแสงที่สะทอนกลับมาจาก M2 เลย โดยมีหลกัการพิจารณา ดังนี้ 

 
 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 
ใบความรู ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 18 



 

   
 

  

 

 
ภาพที่ 1.5 แสดงการจําลองสถานการณการหาอัตราเร็วแสงของโรเมอร 

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual1/ 

lightspeed/lightspeed2.html 

 

ฟโซใชเฟองวัดความเร็วแสง ถามี a  เฟอง จะมีชองวาง a  ชอง  

  1 รอบ จะมีการหมุน 2a  ชองเฟอง 

  b  รอบ จะมีการหมุน 2ab  ชองเฟอง 

  2ab  เฟองและชอง ใชเวลา 1 วินาท ี

      1 เฟองและชอง ใชเวลา 1 2ab วินาที 

 เวลาที่แสงเดินทาง 2L  จะเทากับเวลาหมุนเฟองพอดี เทากับ 1 2ab  วินาท ี

   
2

1 2

4

s L
v

t ab

v abL

  


  

 

เมื่อ v  = อัตราเร็วของแสง  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที 

 a  = จํานวนซี่ของเฟอง 

 L  = ระยะระหวางเฟองถึงกระจก M2 มีหนวยเปนเมตร 

  b = ความถ่ีในการหมุนของเฟองที่พอดีเร่ิมทําใหมองไมเห็นแสงสะทอนจาก M2   

                 มีหนวยเปนรอบตอวินาที 

ดวยวิธีนี้ฟโซจะคํานวณอัตราเรว็ของเเสงไดเทากับ 3.14 x 108 เมตร/วินาที  

4. วิธีของไมเกลสัน การวัดอัตราเร็วของแสงแบบไมเกลสัน นับไดวาเปนการวัดที่ใหผลนาพอใจที่สุด 

เพราะไมเพียงแตจะใหคานาเชื่อถือไดแลว ยังเปนแบบอยางของการทดลองที่ยอดเย่ียมท่ีสุดอีกดวย 

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหไมเกลสันไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสป ค.ศ. 1907 นับเปนนักวิทยาศาสตรชาว

อเมริกันคนแรกท่ีไดรบัรางวัลนี้ 

  

 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 
ใบความรู ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและฟิสกิสย์ุคใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชงิกายภาพ 19 



 

   
 

 

 

 ไมเกลสันไดแกไขขอบกพรองในการทดลองแบบตางๆ ที่แลวมาจนหมดสิ้น โดยเขาใดใช

กระจกเงาระนาบสะทอนแสงท่ีฟูโกลต (Foucault) ไดเริ่มใชมากอนในป ค.ศ. 1850 และใชวิธีการ

คลายคลึงกับวิธีของฟโซ กลาวคือแทนที่จะใชลอฟนเฟองหมุนได เขาก็หันมาใชกระจกเงาระนาบที่วาง

ตอกันทางดานขาง เปนรปูหลายเหลี่ยมดานเทาท่ีหมุนได (เชนเดียวกับลอฟนเฟองของฟโซ) ในการตัด

แสงออกเปนชวงๆ สําหรับการติดตั้งอุปกรณจะเปนไปดังภาพท่ี 1.6 ระยะระหวางกระจกเงาหมุนได

กับกระจกเงาสะทอนแสงมีคาเทากับ 22 ไมล และการหมุนของกระจกเงาหมุนไดนี้อาศัยมอเตอร

ไฟฟาที่สามารถปรับอัตราการหมุนไดตามตองการ 

 
 

ภาพท่ี 1.6 แสดงการจําลองสถานการณการหาอัตราเร็วแสงของไมเกลสัน 

 ไมเกลสันใชกระจก 8 เหลี่ยมวัดความเร็วแสง 

 ไมเกลสัน ใชกระจกเงา 8 เหลี่ยม หมุน b รอบ/วินาที = 8b แผน/วินาที 

  8b แผน  ใชเวลา   1 วินาที  

  1 แผน  ใชเวลา   1

8b
วินาที 

  แสงเคลื่อนที่ไป - มา เปนระยะทาง 2L 

      
2

16
1 8

s L
v bL

t b
    

        16v bL   
 

 เมื่อ  b  คือ ความถ่ี (รอบ/วินาที) 
         L  คือ  ระยะหางระหวางกระจก (เมตร) 
 
 
 
 
 

 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมท ี1 ใบความรู ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E รายวชิาคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสกิสยุ์คใหม่ เรอืงแสงเชงิเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ 20 



 

   
 

 

 

 

อัตราเร็วแสง (Speed of light)  
  

 ในป ค.ศ. 1970 องคการมาตรฐานแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Standards) ไดทํา

การทดลองวัดอัตราเร็วแสงโดยใชเลเซอรและพบวาอัตราเร็วแสงมีคาเทากับ 299,792,458 เมตรตอ

วินาที และไดนิยามความยาวที่มีระยะ 1 เมตร วาคือระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ไดในสุญญากาศโดยใช

เวลา 1/299,792,458 วินาที เพื่อความสะดวกในการคํานวณใชอัตราเร็วแสง (c) = 3 x 108 เมตรตอ

วินาที สําหรับอัตราเร็วแสงในตัวกลางอื่นๆ จะมีคานอยกวาอัตราเร็วแสงในสุญญากาศหรืออากาศ 

 

 
รังสีแสง (Ray of Light) 

 
เสนตรงที่แสดงแนวการเคลื่อนที่ของลําแสง  เรียกวา รังสีของแสง การศึกษาสมบัติของแสง

โดยอาศัยรังสีของแสงและวิชาเรขาคณิตในการวิเคราะหเรียกวา ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต 
รังสขีองแสงถูกแบงออกเปน 3 แบบ ดังน้ี 
1. รังสีขนาน  ความเขมของรังสีจะเทากันทุกตําแหนง เกิดเม่ือแหลงกําเนดิแสงอยูไกลมาก ๆ   
 

 

ภาพที่ 1.7  แสดงรังสีขนาน 
 

2. รังสีกระจาย  ความเขมของรงัสีจะคอยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เกิดเม่ือแหลงกําเนิดแสงเปนจุด 

 

 ภาพท่ี 1.8  แสดงรังสีกระจาย 
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3. รังสีรวมแสง  ความเขมของรังสีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยที่ความเขมจะมากที่สุดที่รังสีของแสงรวมกัน 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.9  แสดงรังสีรวมแสง 
 

 

ประเภทของวัตถุตามการสองผานของแสง 
 
 1. วัตถุโปรงใส (Transparent Object) คือ วัตถุที่แสงผานไปไดเกือบหมดอยางเปน
ระเบียบ เราจึงสามารถมองผานวัตถุชนิดนี้ไดชัดเจน ตัวอยางของวัตถุน้ีคือ กระจกใส แกวใส เปนตน 
 2. วัตถุโปรงแสง (Translucent Object) คือ วัตถุที่แสงผานไปไดอยางไมเปนระเบียบ  
เราจึงไมสามารถมองทะลุผานวัตถุนี้ได ตัวอยางของวัตถุนี้ไดแก น้ําขุน กระจกฝา กระดาษชุบเทียนไข 
เปนตน 
 3. วัตถุทึบแสง (Opaque Object) คือ วัตถุที่แสงผานไมไดเลย แสงทั้งหมดจะถูกดูดกลืน
ไวหรือสะทอนกลับหมด เราจึงไมสามารถมองผานวัตถุนี้ได เชน แผนกระเบ้ือง ผนังตึก เปนตน 
 

 
ภาพที่ 1.10 แสดงลักษณะของแสงเม่ือผานวัตถุแตละชนิด 
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พฤติกรรมและลักษณะของแสง (Behavior and Characteristic of Light) 
 
 

 กอนศตวรรษที่ 19 เซอรไอแซค นิวตัน (Sir Issac Newton) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ

ไดทําการศึกษา เร่ืองแสงและเสนอวาแสงเปนลําอนุภาค (Particle Theory) ที่เคลื่อนท่ีเปนเสนตรง

และสามารถทําใหเกิดการเห็นไดเมื่ออนุภาคเหลานี้ไปตกบนเรตินาของดวงตา 

 ตอมา ค.ศ. 1678 ฮอยเกนส (Huygens) ไดพบสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นโดยคลื่น

สามารถเลี้ยวเบนไดเม่ือแผไปยังขอบสิ่งกีดขวาง 

 ในศตวรรษที่  19 โทมัส ยัง (Thomas Young) และออกุสติน เฟรสเนล (Augustin 

Fresnel) ทําการทดลองและแสดงใหเห็นวาแสงมีปรากฏการณการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ซึ่ง

อธิบายไดวาแสงเปนคลื่น 

 ตอมา เฮนริช เฮิรตซ (Henrich Hertz) ไดทําการทดลองและพบวามีคลื่นแมเหล็กไฟฟาใน

ธรรมชาติจริง และสามารถแสดงสมบัติการสะทอน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนได

เชนเดียวกับแสง คลื่นแมเหล็กไฟฟามีอัตราเร็วเทากับอัตราเร็วแสง จึงอธิบายวา แสงสวาง (Visible 

light) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีแผไปไดโดยมีหรือไมมีตัวกลางก็ได 

 ในป ค.ศ. 1900 แมกซ แพลงค (Max Plank) ไดอธิบายเร่ืองการแผรังสีของวัตถุดําวามี

ลักษณะเปนกลุมกอนแตยังไมเปนที่ยอมรับ จนกระทั่ง ป ค.ศ. 1905 ไอสไตน (Eiestein) อธิบาย

ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก (Photo electric Effect) โดยอธิบายวาแสงมีลักษณะเปนกอนพลังงาน

ที่เรียกวาโฟตอน (Photon) 

 ในป ค.ศ. 1921 คอมปตัน (A.B. Compton) ไดทดลองและอธิบายการกระเจิงแสงใน

ลักษณะที่มีการชนและการถายทอดพลังานเชนเดียวกับแสงเปนอนุภาคไดสําเร็จ 

ปจจุบันยอมรับกันวาแสงมีสมบัติทวิภาพคืออาจแสดงสมบัติของคลื่นหรือแสดงสมบัติของ

อนุภาคอยางใดอยางหนึ่งได ทฤษฎีคลื่นและทฤษฎีโฟตอน สามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ  ของ

แสงไดซึ่งแสดงใหเห็นวา แสงแสดงสมบัติท้ังคล่ืนและอนุภาค  
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ภาพที่ 1.11 แสดงสเปคตรัมของคลื่นแสง 
ที่มา : http://www.slri.or.th/slrith/index.php?option=com_content&view= 

article&id=42&Itemid=88 
 

แสงชวงท่ีตาสามารถมองเห็นมีคาอยูระหวาง 400-700 นาโนเมตร และมีความถ่ีอยูในชวง 

103 - 105 เฮิรตซ โดยแสงสีมวงซึ่งมีความยาวคลื่นนอยท่ีสุดหรือความถ่ีสูงสุด สวนแสงสีอ่ืนๆ ให

สเปคตรัมของแสงในชวงนี้ก็มีความยาวคลื่นสูงข้ึนตามลําดับ จนถึงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุดหรือ

มีความถ่ีต่ําท่ีสุด  
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 คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามลงในใบกิจกรรมใหสมบูรณท่ีสุด 

1.      แสงเคลื่อนท่ีในสุญญากาศไดหรือไมเพราะเหตุใดและลักษณะการเคลื่อนท่ีของแสงเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.      เมื่อใชอนุภาคของตัวกลางเปนเกณฑในการแบงคลื่น แสงจะเปนคลื่นชนิดใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.      อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศมีคาประมาณเทาไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............................................................. 

4.      แสงจัดเปนคล่ืนหรืออนุภาค อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...............................................……………………………… 

5.      ระยะทาง 1 ปแสง มีความหมายวาอยางไร และ 1 ปแสง เทากับระยะทางก่ีเมตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….........................................................……………………………….. 
 
 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 
ใบกิจกรรมเสริมทกัษะ 

ข้ันที่ 4 ข้ันขยายความรู (Elaboration : E4) 

 

ใบกิจกรรมเสริมทักษะ ชุดที่ 1 

ตอบคําถามการเคล่ือนที่และอัตราเร็วของแสง 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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คําชี้แจง 1. บันทึกความรูที่ไดลงในใบบันทึกหลังการเรียนรู (Learning Logs) 
  2. สรุปความรูที่ไดจากการเรียนเปนผังมโนทัศน 
  3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน (Learning Logs) 
เร่ือง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 

ชื่อ..................................................ชั้น ................... เลขที่ ........................ 

1. นักเรียนไดเรียนรูเรื่องใดบาง 

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

2. นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดอยางไรบาง 

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

3. นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเรียนเร่ืองนี้ 

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

4. ในเร่ืองท่ีเรียนผานมานักเรียนยังมีความสงสัยในเรื่องใดอีกบาง (เขียนตอบเปนขอๆ) 

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

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 
ใบบนัทึกผลหลงัการเรียนรู ้

ข้ันท่ี 5 ขั้นประเมิน (Evaluation : E5) 

 

ใบบันทึกผลหลังการเรียนรู ชุดที่ 1 
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    คําชี้แจง 
 
   ใหนักเรียนสรุปองคความรู เร่ือง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง  
   โดยเขียนเปนผังมโนทัศน 
 
 

ช่ือ..................................................ช้ัน ................... เลขท่ี ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมท ี1 
ใบบนัทึกผลหลงัการเรียนรู ้
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คําชี้แจง 

1. ขอสอบเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 

2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

3. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในชองกระดาษคําตอบที่ตองการเลือก 

 
ตัวอยาง 

ขอ 
ก ข ค ง 
1 2 3 4 
A B C D 

0     
     

 
4. ถานักเรียนเปลี่ยนคําตอบใหขีดเสนทับตัวเดิมแลวเลอืกคําตอบใหมดังตัวอยาง 

 

ขอ 
ก ข ค ง 
1 2 3 4 
A B C D 

0     
     

 
5. ใหนักเรียนเร่ิมทําขอสอบเม่ือกรรมการคุมสอบอนุญาตเทานั้น 
6. เม่ือมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับขอสอบใหนักเรียนถามกรรมการคุมสอบเทาน้ัน 
7. หามใชเคร่ืองชวยคํานวณใดๆ ท้ังสิ้น  
7. เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที 

 
 
 
 
 
 
 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมที 1 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 
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1. ขอใดถูกตอง                                

  ก. แสงเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 3 x 10 กิโลเมตรตอวินาที  

  ข. แสงเปนพลังงานท่ีอยูในรปูของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

  ค. แสงเดินทางโดยไมจําเปนตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่  

 1. ขอ ก และ ข  

 2. ขอ ข และ ค 

 3. ขอ ก และ ค        

  4. ขอ ก ข และ ค 

2. ขอความใดถูกตอง 

  ก. แสงเคลื่อนที่เปนเสนตรง 

  ข. แสงประพฤติตัวเปนไดท้ังคลื่นและอนุภาค  

  ค. แสงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ดังนั้นจึงจัดวาแสงเปนคลื่นกล 

 1.  ก และ ค   

 2.  ข และ ค   

 3.  ก และ ข   

 4.  ก  ข และ ค 

3. แสง เปนคลื่นชนิดใด 

 1. คลื่นกล คลื่นตามขวาง 

 2. คลื่นกล คลื่นตามยาว 

 3. คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นตามยาว 

 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นตามขวาง 

 

 

 

 

  

 

   
 ทฤษฎขีองแสงและอตัราเร็วแสง ชดุกิจกรรมท ี1 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 
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4. ปรากฏการณใดที่ไมไดแสดงวาแสงเดินทางเปนเสนตรง 

 1. การมองดูพระจันทรยิ้ม 

 2. การเกิดภาพในกลองรูเข็ม 

 3. การดูดวงอาทิตยในตอนเชาตรู 

 4. การเห็นแสงรําไรหลังตึกที่ติดหลอดไฟโดยมองไมเห็นหลอดไฟ 

5. พิจารณาปรากฏการณตอไปนี้  

 ก. การสะทอน   ข. การหักเห 

 ค. การแทรกสอด   ง. การเลี้ยวเบน 

ปรากฏการณท่ีแสดงวาแสงเปนคลื่นคือ 

1. ขอ ก      2. ขอ ค 

3. ขอ ข และ ค     4. ขอ ค และ ง 

6. ถาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟามีอัตราเร็ว 3 x 108 เมตรตอวินาที ในสุญญากาศ ถาสงสัญญาณคลื่น

แมเหล็กไฟฟาขึ้นไปยังดาวเทียมซึ่งอยูสูง 300 กิโลเมตร จากผิวโลก ถามวาหลังจากสงสัญญาณไป

แลวนานกี่มิลลิวินาทีจึงจะไดรับสัญญาณที่สะทอนมาจากดาวเทียม 

 1. 0.5 มิลลิวินาที   2. 1.0 มิลลิวินาที 

 3. 2.0 มิลลิวินาที    4. 4.0 มิลลิวินาที 

7. “1 ปแสง” มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด 

 1. เวลาที่แสงเคลื่อนที่ได 

 2. ระยะทางท่ีแสงเคลื่อนที่ไดในระยะเวลา 1 ป 

 3. ระยะทางท่ีแสงเคลื่อนที่จากดวงอาทิตยสูโลก 

 4. เวลาที่แสงใชในการเคลื่อนท่ีจากดวงอาทิตยสูโลก 

8. กําหนดความเร็วแสงในสุญญากาศมีคาเทากับ 3x108 เมตรตอวินาที ดังนั้นในเวลา 1 ป 

แสงจะเคลื่อนที่ไดระยะทางก่ีกิโลเมตร  

 1. 9.46 x 1012 กิโลเมตร    2. 9.46 x 1013 กิโลเมตร  

 3. 9.46 x 1014 กิโลเมตร    4. 9.46 x 1015 กิโลเมตร  
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9.  

 

 

 

จากสถานการณดังรูป ทําใหสรุปไดวาอยางไร 

 1. แสงเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง 

 2. แสงเคล่ือนท่ีไปในตัวกลางดวยอัตราเร็วแสงสงูมากและคงตัว 

 3. แนวการเคลื่อนท่ีของแสงที่แสงเคลื่อนที่ไปน้ันเปนตัวกลางชนิดเดียวกัน 

 4. การเขียนรังสีของแสงจะชวยใหเกิดความสะดวกในการบอกทิศทางที่แสงเคลื่อนที่ไป 

 

10. ในการทดลองหาความเร็วแสงดวยวิธีของฟโซ ปรากฏวาจํานวนฟนเฟอง W = a = 720 ชอง 

จํานวนรอบที่เฟองหมุน = b = 12.70 รอบ/วินาที ระยะจากเฟอง W ถึงกระจก M = d = 8.60 

กิโลเมตร จากการทดลองขางลางความเร็วของแสงจะมีคาเทาไร 

 
 

 1. 2.86  108 เมตรตอวินาที  2. 2.99  108 เมตรตอวินาที 

 3. 3.00  108 เมตรตอวินาที  4. 3.14  108 เมตรตอวินาที 
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สู สู นะคะ 



 

 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ ............................................................................. ชั้น .......................... เลขท่ี .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนระหวาง 9-10 อยูในเกณฑ ดีมาก 

คะแนนระหวาง 7-8   อยูในเกณฑ ดี 

คะแนนระหวาง 5-6   อยูในเกณฑ พอใช 

คะแนนระหวาง 0-4   อยูในเกณฑ ปรับปรุง 

 

 

   

ผลการประเมิน 

     ดีมาก 

     ดี 

     พอใช 

     ปรับปรุง 

 

 

ลงชื่อ ........................................................ ผูประเมิน 

        (........................................................) 

     วันท่ี ............. เดือน ................................... พ.ศ. ............. 

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได  

ขอ     
ก ข ค ง 
1 2 3 4 
A B C D 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง 
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