
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำชีแ้จงชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาฟิสกิส์ 3 เร่ือง แสงและทศันอปุกรณ์ ส าหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จดัท าขึน้เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีคณุภาพทางการเรียน สง่เสริมพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

อีกทัง้สง่เสริมคณุลกัษณะ   อนัพงึประสงค์ท่ีดีของผู้ เรียน ครูผู้สอนได้รวบรวมเนือ้หา และ

กิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 8 เลม่ ดงันี ้ 

   ชดุท่ี 1 เร่ือง การเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงา  

   ชดุท่ี 2 เร่ือง การสะท้อนแสง 

   ชดุท่ี 3 เร่ือง การหกัเหของแสง 

   ชดุท่ี 4 เร่ือง เลนส์บาง 

   ชดุท่ี 5 เร่ือง ปรากฏการณ์เก่ียวกบัแสง  

   ชดุท่ี 6 เร่ือง ทศันอปุกรณ์ 

         ชดุท่ี 7 เร่ือง ความสวา่งและการถนอมสายตา 

           ชดุท่ี 8 เร่ือง ตาและการมองเห็นส ี

           ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะเลม่มิได้มุง่หวงัให้เป็นแหลง่สะสมความรู้ส าหรับนกัเรียน

ให้ท่องจ า แตมุ่ง่กระตุ้นให้นกัเรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง เพื่อหาข้อเท็จจริงตา่งๆ 

ด้วยตวัของนกัเรียนเอง โดยเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือตามกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ ทัง้นีเ้พื่อพฒันานกัเรียนด้านความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ประกอบด้วย ค าชีแ้จงชดุกิจกรรม ค าชีแ้จงส าหรับนกัเรียน ผงัมโนทศัน์สาระการเรียนรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน บตัรภาระงาน บตัรเนือ้หา บตัรแบบฝึกหดั แบบทดสอบหลงัเรียน  

และบตัรบนัทกึคะแนน 
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ค ำน ำ  

 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาฟิสกิส์ 3 เร่ือง แสงและทศันอปุกรณ์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 5  ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม วิชาฟิสกิส์ 3 รหสัวิชา ว32203                 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเน้นให้นกัเรียนร่วมมือกนัในการเรียนรู้และปฏิบตัิกิจกรรม แบง่หน้าท่ีชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

เพ่ือความส าเร็จของกลุม่ สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และสง่เสริมพฤตกิรรม

การท างานกลุม่ของนกัเรียน เป็นนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้ตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนสวรรค์อนนัต์วิทยา            

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ฉบบันีป้ระกอบด้วย ค าชีแ้จงชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ค าชีแ้จงส าหรับนกัเรียน จดุประสงค์ 

การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บตัรภาระงาน บตัรเนือ้หา บตัรกิจกรรม บตัรแบบฝึกหดั เกมทบทวนบทเรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน และบตัรบนัทกึคะแนนตามล าดบั  

 ผู้จดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ฉบบันี ้จะสง่ผลตอ่การพฒันานกัเรียนในด้านความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ พฤติกรรมการท างานกลุม่ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดียิง่ 

 

                                                                                                                            สนุิศา  เดียวสกลุ  
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สำรบัญ 

เร่ือง             หน้ำ 
ค ำชีแ้จงชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้        ก 

ค ำน ำ            ข 
สำรบัญ           ค 

ค ำชีแ้จงส ำหรับนักเรียน         1 

ผังมโนทศัน์สำระกำรเรียนรู้         3 

รำยกำรส่ือและวัสดุอุปกรณ์        4 

ผลกำรเรียนรู้และจุดประสงค์กำรเรียนรู้       6 
แบบทดสอบก่อนเรียน         7 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน       11 

บัตรภำระงำน          12 
กำรเคล่ือนที่แสง          14 

      บตัรกิจกรรมท่ี 1 การเคลื่อนที่ของแสง       14 
       บตัรบนัทกึกิจกรรมท่ี 1 การเคลื่อนที่ของแสง      17 
       บตัรเนือ้ที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง       21 
       บตัรแบบฝึกหดัที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง      34 
       บตัรบนัทกึแบบฝึกหดัที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง       35 
 กำรเกิดเงำ           40  
       บตัรกิจกรรมท่ี 2 การเกิดเงา        41 
        บตัรบนัทกึกิจกรรมที่ 2 การเกิดเงา        44 
        บตัรเนือ้ที่ 2 การเกิดเงา         47 
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สำรบัญ(ต่อ) 

เร่ือง            หน้ำ 
     บตัรแบบฝึกหดัที่ 2 การเกิดเงา        58 
      บตัรบนัทกึแบบฝึกหดัที่ 2 การเกิดเงา        59 

เกมทบทวนบทเรียน          65 

      บตัรกิจกรรมท่ี 3 เกมบิงโก แสงเงาพิฆาต      65  
แบบทดสอบหลังเรียน         70 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน       74 

บัตรบันทกึคะแนน          75 

บรรณำนุกรม           76 
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ค ำชีแ้จงส ำหรับนักเรียน 

 01     ขัน้เตรียมตวัก่อนใช้ชุดกิจกรรม  

      1. นกัเรียนแบง่กลุม่คละความสามารถกลุม่ละ 4 คน และให้นกัเรียนก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุม่ให้

ชดัเจน เช่น  

           คนที่ 1 ผู้ประสำนงำน                   มีหน้ำที่ ดแูลสมำชกิให้ร่วมมือกันท ำงำน และสอบถำมครู 

         คนที่ 2 ผู้จัดกำรด้ำนควำมรู้            มีหน้ำที่ วำงแผนส ำรวจตรวจสอบ สืบค้น สรุปองค์ควำมรู้ 

         คนที่ 3 ผู้รับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์      มีหน้ำที่ รับส่งและดแูลควำมเรียบร้อยของอุปกรณ์ 

         คนที่ 4 ผู้รำยงำน                          มีหน้ำที่ ออกแบบกำรน ำเสนอและรำยงำน 

         ให้นกัเรียนใช้กลุม่เดมิตลอดการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้นีแ้ละเม่ือท ากิจกรรมในกลุม่ไปแล้ว 1 ครัง้ 

ให้สลบัหน้าท่ีกนั เม่ือครบ 4 ครัง้ จะมีการจดักลุม่ใหม ่ผู้รายงานในบางครัง้อาจจบัสลากเลือกกลุม่และเลือกสมาชิก

ในกลุม่ ดงันัน้ในการเรียนรู้ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุม่อยา่งแข็งขนั ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัอยา่ง

เต็มท่ี เพ่ือให้ทกุคนมีคะแนนจากการประเมินมากท่ีสดุ เน่ืองจากหลงัจบกิจกรรมจะมีการประเมินผลเป็นรายบคุคล 

แตล่ะคนจะได้คะแนนเท่ากบัคะแนนเฉลีย่ของสมาชิกในกลุม่  

    02     ขัน้ใช้ชุดกิจกรรม 

       2. ห้ามขีดเขียนสิง่ตา่งๆลงในชดุกิจกรรม 

       3. อา่นผลการเรียนรู้และจดุประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

       4. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินฐานความรู้ 

       5. นกัเรียนร่วมมือกนักบัเพื่อนสมาชิกในกลุม่ ศกึษาเนือ้หาไปตามล าดบัทีละหน้าตอ่เน่ืองกนัไปเร่ือยๆจนจบ 

อยา่ข้ามหน้าใดหน้าหนึง่ ถ้านกัเรียนสงสยัหรือไม่เข้าใจเนือ้หาให้ศกึษาทบทวนเนือ้หาใหม ่ถ้ายงัไมเ่ข้าใจอีกให้

สอบถามครูผู้สอน 

      6. เม่ือพบค าชีแ้จงหรือค าถามในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนอา่นและร่วมอภิปราย ซกัถาม ท ากิจกรรมท่ี

ก าหนดให้อยา่งรอบคอบ และครบถ้วน  
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  03    ขัน้หลังใช้ชุดกิจกรรม  

     7. รวบรวมผลงานท่ีได้จากการปฏิบตัิกิจกรรมสง่ครู เพ่ือประเมนิผลการเรียนรู้ตอ่ไป 

      8. หลงัจากปฏิบตัิกิจกรรมแล้ว นกัเรียนจะต้องจดัเก็บอปุกรณ์ทกุชิน้ให้เรียบร้อย  

      9. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมทกุกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน   10 ข้อ        

ด้วยความตัง้ใจและซื่อสตัย์ 

     10. นกัเรียนน าคะแนนการทดสอบของสมาชิกในกลุม่มารวมเป็นคะแนนกลุม่ จดัเรียงล าดบัให้นกัเรียนรู้คะแนน

ของตนเองและคะแนนกลุม่ เพ่ือในการเรียนครัง้ตอ่ไปจะได้แก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการเรียนของตนเองและ    

ของกลุม่ให้ดีขึน้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

2 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 
ผังมโนทศัน์สำระกำรเรียนรู้  

 

 

                  2.1 การสะท้อนของแสง                                                  3.1 กฎการหกัเหของแสง 
                  2.2 ภาพในกระจกเงาราบ        3.2 มมุวิกฤต  
                  2.3 ภาพในกระจกเงาเว้า                                                 3.3 มมุวิกฤต  
                  2.4 ภาพในกระจกเงานนู                                                 3.4 ความลกึจริง ความลกึปรากฏ 

 

 

                  1.1 การเคลื่อนท่ีของแสง                                                 4.1 เลนส์เว้า 
                  1.2 อตัราเร็วแสง                     4.2 เลนส์นนู 
                  1.3 การเกิดเงา                                                               4.3 การหกัเหของแสงผ่านเลนส์ 
                                                                                                       4.4 ภาพท่ีเกิดจากเลนส์ 
 

 

 

                   8.1 สว่นประกอบท่ีส าคญัของตา                                    5.1 การกระจายของแสง 
                   8.2 การมองเห็นส ี                    5.2 รุ้ง 
                   8.3 การผสมสารส ี                                                        5.3 การทรงกลด  
                   8.4 การผสมแสงส ี                                                        5.4 มิราจ 

 

                    7.1 ความสว่าง                                                              6.1 เคร่ืองฉายภาพน่ิง 

                7.2 การดวูตัถท่ีุมีความสวา่งมาก        6.2 กล้องถ่ายรูป 

                 7.3 การดวูตัถท่ีุมีความสวา่งน้อย                                    6.3 กล้องจลุทรรศน์ 

                    7.4 การดผูา่นทศันอปุกรณ์                                            6.4 กล้องโทรทรรศน์ 

2. การสะท้อนของแสง 3. การหกัเหของแสง 

1. การเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงา 4. เลนส์บาง 

8. ตาและการมองเห็นส ี 5. ปรากฏการณ์เก่ียวกบัแสง 

7. ความสวา่ง 6. ทศันอปุกรณ์ 

แสงและทศันอปุกรณ์ 
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รำยกำรส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 
ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรเคล่ือนที่ของแสงและกำรเกดิเงำ 

 

รำยกำรส่ือ  

 

จ ำนวน 

(ต่อกลุ่ม) 

 

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ 

 

จ ำนวน 

(ต่อกลุ่ม) 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1              

กำรเคล่ือนที่ของแสงและกำรเกิดเงำ  

1. บัตรกิจกรรม 

   - กลอ่งปริศนา 

   - การเคลื่อนท่ีของแสง 

   - ดลูะครเงา  

   - การเกิดเงา  

   - เกม X-O 

2. บัตรเนือ้หำ  

  - การเคลื่อนท่ีของแสง  

  - การเกิดเงา 

3. บัตรแบบฝึกหดั 

  - การเคลื่อนท่ีของแสง 

  - การเกิดเงา 

4. บัตรค ำถำม  

   - เกมบงิโก แสงเงาพิฆาต 

5. แบบทดสอบ 

   - แบบทดสอบก่อนเรียน 

   - แบบทดสอบหลงัเรียน 

6. แบบบันทกึคะแนน 

 

 

   1 ชดุ  

 

 

 

 

 

4 ชดุ 

 

 

4 ชดุ 

 

1 ชดุ 

 

4 ชดุ 

 

 

1 ชดุ 

1. เทียนไข หรือไฟฉาย 

2. กระดาษเจาะรู 

3. ผงแปง้ หรือควนัธูป 

4. ตวักลางแสง (ตวักลางโปร่งใส 

ตวักลางโปร่งแสง ตวักลางทบึแสง) 

5. วตัถกุัน้แสง  

6. กลอ่งแสง  

7. ฉากรับแสง 

8. ไม้บรรทดั 

9. ดินสอ 

10. ยางลบ 

11. กระดาษพสัด ุ

12. ปากกาสีเมจิก 

1 อนั 

3 แผ่น 

1 ชดุ 

1 ชดุ 

 

1 อนั 

1 อนั 

1 อนั  

1 อนั  

1 แท่ง 

1 อนั 

1 แผ่น  

1 กลอ่ง 
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แหล่งเรียนรู้เพิ่มเตมิ  

            1. ห้องสมดุโรงเรียน 

               2. แหลง่เรียนรู้ ICT เช่น  

                 2.1 www.google.com 

                 2.2 http://www.thaigoodview.com/library 

                 2.3 http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/ligh_1.htm 

                 2.4 http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=75995 

                 2.5 https://www.youtube.com/watch?v=dA93YNZWzw0 (เว็บไซด์เร่ือง แสง โดยสาขาเทคโนโลยี

ทางการศกึษา สสวท) 

                 2.6 https://www.school.net.th/library/snet3/.  (เว็บไซด์วิชาฟิสกิส์ บทความ โจทย์ปัญหา และ

กิจกรรมการทดลอง) 
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http://www.google.com/
http://www.thaigoodview.com/library
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/ligh_1.htm
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=75995
https://www.youtube.com/watch?v=dA93YNZWzw0


 

ผลกำรเรียนรู้และจุดประสงค์กำรเรียนรู้                                             

ผลกำรเรียนรู้ 

             อธิบายการเคลือ่นท่ีของแสง อตัราเร็วแสง การสะท้อนของแสงท่ีผวิวตัถลุกัษณะตา่ง ๆ    การหา

ต าแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพ ท่ีเกิดจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาโค้ง ทัง้โดยการเขียนภาพและการค านวณ 

ด้ำนควำมรู้ (K) : นักเรียนสำมำรถ  

            1. อธิบายการเคลื่อนท่ีของแสงจากแหลง่ก าเนิดแสงได้ 

                 2. บอกอตัราเร็วของแสงและแสดงวิธีการค านวณได้ 

                 3. ตอบค าถามเก่ียวกบัการเคลือ่นท่ีของแสงและการเกิดเงาได้ 

                 4. อธิบายการเกิดเงา รวมทัง้ค านวณเพื่ออธิบายลกัษณะตา่งๆ ของเงาได้  

ด้ำนทกัษะ/กระบวนกำร (P) : นักเรียนสำมำรถ  

            1. ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงาได้ 

                 2. ทดลอง วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลู เพื่อสร้างค าอธิบายเก่ียวกบัการเคลือ่นท่ีของแสงและการเกิดเงาได้ 

                 3. เขียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงาได้  

                 4. ค านวณการเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงาได้ 

                 5. เขียนแผนผงัความคิดหลกั (concept map) สรุปเก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงาได้  

                 6.น าเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงาได้ 

                 7. แก้ปัญหาสถานการณ์เก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีของแสง และการเกิดเงาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้  

ด้ำนคุณลักษณะ ( A) : นักเรียนมี  

            1. ความรับผิดชอบและตรงตอ่เวลา  

                 2. ความละเอียดรอบคอบและความคดิสร้างสรรค์ 

 

 

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

6 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  

ชุดที่ 1  

กำรเคล่ือนที่ของแสงและกำรเกิดเงำ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5  

วิชำ ฟิสิกส์ 3 รหสัวิชำ ว32203 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูต้องที่สดุเพียงข้อเดียวแล้วกาเคร่ืองหมาย X ลงใน

กระดาษค าตอบ 

1. พิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ 

     1. แสงเป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้ เคลื่อนท่ีโดยไม่อาศยัตวักลาง 

     2. แสงเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรงในตวักลางชนิดเดียวกนัเท่านัน้ 

     3. แสงเคลื่อนท่ีรอบแหลง่ก าเนิดเป็นวงกลมจงึสามารถให้แสงสวา่งได้ทกุทิศทาง 

     4. แสงขาว ประกอบด้วย แสงสี 7 สี คือ สีมว่ง สีคราม สีน า้เงิน สีเขียว สีเหลือง สแีสด และสีแดง  

    ค าตอบท่ีถกูคือ 

    ก. 1, 2 และ 4  

    ข. 2, 3 และ 4 

    ค. 1, 3 และ 4 

    ง. 1, 2, 3 และ 4  

2. นกัวิทยาศาสตร์คนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราเร็วของแสง 

     ก. ฟิโซ 

     ข. เอดิสนั  

     ค. โรเมอร์ 

     ง. กาลเิลโอ 

3. พิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดถกูต้อง 

     ก. หน่วยดาราศาสตร์ (A.U.) หมายถึง ระยะทางท่ีเปรียบเทียบกบัระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์  

     ข. หนว่ยดาราศาสตร์ (A.U.) หมายถึง ระยะทางท่ีเปรียบเทียบกบัระยะทางจากโลกถึงดวงจนัทร์ 

     ค. ปีแสง หมายถงึ หน่วยวดัระยะทางท่ีแสงเดินทางได้ในเวลา 1 ปี เทา่กบั 9 x 1012 เมตร  

     ง. ปีแสง หมายถึง หน่วยวดัเวลาท่ีแสงเดินทางในอวกาศ  
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4. ดาวฤกษ์ดวงหนึง่อยูห่่างจากโลก 1.5 x 1011 เมตร แสงจากดาวฤกษ์ดวงนีใ้ช้เวลานานเท่าไร จงึมาถึงโลก 

    ก. 40 นาที 20 วินาที  

    ข. 40 นาที 40 วินาที  

    ค. 41 นาที 20 วินาที  

    ง. 41 นาที 40 วินาที  

5. พรอกซมิา  เซนเทอรี  เป็นดาวฤกษ์ท่ีอยูใ่กล้โลกมากท่ีสดุ  อยูห่่างจากโลก  4.3  ปีแสง  ถ้ายานอวกาศเคลื่อนท่ี

ไปยงัดาวฤกษ์ดวงนี ้ ด้วยอตัราเร็ว  30  กิโลเมตร/วินาที   ยานอวกาศนัน้จะต้องใช้เวลาเดนิทางก่ีปี  

    ก.   4.3 x 104  ปี  

    ข.   4.3 x 105  ปี  

    ค.   5.3 x 104  ปี  

    ง.   5.3 x 105  ปี 

6. ถ้าน าลกูวอลเลย์บอลไปวางไว้ระหวา่งหลอดไฟดวงเลก็ ๆ กบัฉาก เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากจะเป็นไปตามข้อใด 

    ก. เกิดเงามวัอยา่งเดียว  

    ข. เกิดเงามืดอยา่งเดียว 

    ค. เกิดเงามวัล้อมรอบเงามืด 

    ง. เกิดเงามืดล้อมรอบเงามวั  

7. ปรากฏการณ์ในข้อใด  ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดเงาของวตัถ ุ

     ก. รุ้งกินน า้ 

     ข. จนัทรุปราคา  

     ค. มิราจหรือภาพลวงตา 

     ง.  พระอาทิตย์ทรงกลด   
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8. ในปัจจบุนั  อตัราเร็วของแสงในอากาศหรือสญุญากาศมีคา่ประมาณเท่าใด  

    ก. 9.5 x 1015  เมตร/วินาที  

    ข. 9.5 x 108   เมตร/วินาที  

    ค. 3.0 x 1015  เมตร/วินาที  

    ง.  3.0 x 108   เมตร/วินาที 

9. เด็กคนหนึง่สงู 1 เมตร ยืนห่างจากเสาไฟ ซึง่ก าลงัมีไฟเปิดอยูใ่นเวลากลางคืน ถ้าเสาไฟสงู 5 เมตร เม่ือเขายืน

ห่างจากเสาไฟ 4 เมตร ความยาวของเงาบนพืน้จะมีคา่เท่าใด 

    ก. 25 เซนตเิมตร 

    ข. 50 เซนตเิมตร 

    ค. 75 เซนตเิมตร  

    ง. 100 เซนตเิมตร  

10. การแสดงในข้อใด  ท่ีใช้ประโยชน์โดยตรงจากการเกิดเงาของวตัถ ุ 

    ก. โขน  

    ข. หนงัตะลงุ  

    ค. ละครเวที  

    ง. หุ่นกระบอก 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ช่ือ…………………….……………………………………...……..ชัน้………………….เลขที่……………………. 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวแล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงใน   

 

ข้อ ก ข ค ง  

 

                              ผลกำรประเมิน  

                                         ดีมาก 

                                          ดี 

                                         พอใช้ 

                                         ปรับปรุง 

 

                   ลงช่ือ……………………………………………ผู้ประเมิน 

                        (………………………………………………) 

                   วนัท่ี……….เดอืน…………………….พ.ศ………….. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 บตัร    ภำระงำน กำรเคล่ือนที่ของแสงและกำรเกดิเงำ 
     1. ทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงา  
กำรเคล่ือนที่ของแสง  
      2. นกัเรียนศกึษาบตัรกิจกรรมท่ี 1 การเคลื่อนท่ีของแสง ร่วมมือกนัท ากิจกรรมและบนัทกึในแบบบนัทกึกิจกรรม

ท่ี 1 จากนัน้น าแบบบนัทกึกิจกรรมแลกเปลี่ยนกนัตรวจกบักลุม่อ่ืนดงันี ้ 

                กลุม่ 1 เปลี่ยนกบั กลุม่ 7                                               กลุม่ 4 เปลี่ยนกบั กลุม่ 10 

                กลุม่ 2 เปลี่ยนกบั กลุม่ 8                                               กลุม่ 5 เปลี่ยนกบั กลุม่ 11 

                กลุม่ 3 เปลี่ยนกบั กลุม่ 9                                               กลุม่ 6 เปลี่ยนกบั กลุม่ 12 

    3. ร่วมกนัพจิารณาผลงานของเพื่อนและเขียนเคร่ืองหมายดงันี ้ 

             - เขียนเคร่ืองหมาย หน้าข้อความท่ีเห็นด้วย 

             - เขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่เห็นด้วย และเขียนค าแนะน า  

             - เขียนเคร่ืองหมาย ? หน้าข้อความท่ีไม่แน่ใจ และเขียนแสดงความคิดเห็น 

   4. คืนผลงานเพื่อน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเตรียมน าเสนอผลงาน  

   5. น าเสนอผลงานและร่วมอภิปรายจนได้ข้อสรุป 

   6. ศกึษาความรู้จากบตัรเนือ้หาท่ี 1 ร่วมอภิปรายกบัครูฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และท าแบบฝึกหดั บตัร

แบบฝึกหดัท่ี 1  การเคลื่อนท่ีของแสง และตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 

กำรเกิดเงำ 

    7. นกัเรียนศกึษาบตัรกิจกรรมท่ี 2 การเกิดเงา ร่วมมือกนัท ากิจกรรมและบนัทกึในแบบบนัทกึกิจกรรมท่ี 2 

จากนัน้น าแบบบนัทกึกิจกรรมแลกเปลี่ยนกบักลุม่อ่ืนดงันี ้

                กลุม่ 1 เปลี่ยนกบั กลุม่ 5                                               กลุม่ 4 เปลี่ยนกบั กลุม่ 8 

                กลุม่ 2 เปลี่ยนกบั กลุม่ 7                                               กลุม่ 9 เปลี่ยนกบั กลุม่ 11 

                กลุม่ 3 เปลี่ยนกบั กลุม่ 6                                               กลุม่ 10 เปลี่ยนกบั กลุม่ 12 
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12 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

     

    8. ร่วมกนัพจิารณาผลงานของเพื่อนและเขียนเคร่ืองหมายดงันี ้ 

             - เขียนเคร่ืองหมาย หน้าข้อความท่ีเห็นด้วย 

             - เขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่เห็นด้วย และเขียนค าแนะน า  

             - เขียนเคร่ืองหมาย ? หน้าข้อความท่ีไม่แน่ใจ และเขียนแสดงความคิดเห็น 

    9. คืนผลงานเพื่อน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเตรียมน าเสนอผลงาน  

   10. น าเสนอผลงานและร่วมอภิปรายจนได้ข้อสรุป 

   11. ศกึษาความรู้จากบตัรเนือ้หาท่ี 2 ร่วมอภิปรายกบัครูฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  

   12. ศกึษาบตัรแบบฝึกหดัท่ี 2 เร่ือง การเกิดเงา ซึง่มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดยให้นกัเรียนแบง่หน้าท่ีกนัปฏิบตัิ

ดงันี ้ 

        คนท่ี 1 มีหน้าท่ี อา่นค าถาม ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ระบสุิง่ท่ีโจทย์ก าหนด และสิง่ท่ีโจทย์ต้องการหา  

        คนท่ี 2 มีหน้าท่ี วางแผนแก้ปัญหา เขียนรูปตามโจทย์และเลือกใช้สมการค านวณ 

        คนท่ี 3 มีหน้าท่ี ด าเนินการแก้ปัญหา แทนคา่สิง่ท่ีโจทย์ก าหนดในสมการ และแก้สมการ 

        คนท่ี 4 มีหน้าท่ี ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาถกูต้องหรือไม่  

   13. นกัเรียนในกลุม่เร่ิมท าแบบฝึกหดัโดยคนท่ี 1 เร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีอา่นค าถาม แยกประเดน็ท่ีส าคญั ระบสุิง่ท่ี

โจทย์ก าหนดและสิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา(กรณีเป็นข้อค านวณ) เม่ือถึงค าถามข้อท่ี 2 ให้สมาชิกคนท่ี 2 เลื่อนขึน้มาท า

หน้าท่ีแทนคนท่ี 1 คนท่ี 3 เลื่อนขึน้มาท าหน้าท่ีแทนคนท่ี 2 คนท่ี 4 เลื่อนขึน้มาท าหน้าท่ีแทนคนท่ี 3 และคนท่ี 1 

กลบัมาท าหน้าท่ีแทนคนท่ี 4 โดยหมนุเวียนเปลี่ยนหน้าท่ีกนัไปเร่ือยๆจนครบค าถาม ซึง่รวมแล้วทกุคนจะได้ท า

หน้าท่ีครบทกุบทบาท 

 เกมทบทวนบทเรียน 

    14. นกัเรียนทัง้ห้องแบง่ออกเป็นสองทีม เลน่เกมบงิโก แสงเงาพิฆาต โดยมีค าถามเร่ืองการเคลือ่นท่ีของแสงและ

การเกิดเงา ศกึษากติกาการเลน่เกมจากบตัรกิจกรรมท่ี 3 และด าเนินการเลน่เกมจนจบ  

    15. หลงัเลน่เกมให้เขียนแผนผงัความคิด(concept map)สรุปบทเรียนเร่ือง การเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงา  

    16. ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงา 

    17. น าคะแนนของสมาชิกในกลุม่มารวมกนัแล้วหาคา่เฉลี่ยเป็นคะแนนกลุม่ บนัทกึคะแนนของตนเอง และ

คะแนนของกลุม่สง่ครูผู้สอน   ประกาศรับรองผลงานกลุม่ท่ีท าคะแนนได้มากท่ีสดุหน้าชัน้เรียน 
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บตัร    กิจกรรมที่ 1  กำรเคล่ือนที่ของแสง 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมมือกนัท าการทดลอง ศกึษาการเคลื่อนท่ีของแสงจากแหลง่ก าเนิดแสง ร่วม

วางแผนการทดลอง ออกแบบการทดลอง สงัเกตแนวการเคลื่อนท่ี บนัทกึผล อภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง
ร่วมกนั  
วัสดุอุปกรณ์ 

รำยกำรวัสด ุ จ ำนวนต่อกลุ่ม 

1. กลอ่งแสงหรือไฟฉาย 1 อนั 

2. กระดาษเทาขาวเจาะรูตรงกลาง 3 แผ่น 

3. ฉากรับแสง 1 แผ่น 

4. แปง้ฝุ่ นหรือควนัธูป 1 ชดุ 

 

วิธีท ำกิจกรรม  

      1. น ากระดาษเจาะรู 1 แผ่น กัน้ระหวา่งแหลง่ก าเนิดแสงและตา โดยให้แหลง่ก าเนิดแสง รูบนแผน่กระดาษ 

และตา อยูใ่นแนวเส้นตรงเดยีวกนั จากนัน้มองดแูสงผ่านรูบนกระดาษ มองเห็นแสงจากแหลง่ก าเนิดแสงหรือไม่ 

อยา่งไร บนัทกึผล  
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    2. น ากระดาษท่ีเจาะรูแผน่ท่ี 2 วางระหวา่งแผน่แรกกบัตาดงัรูป โดยให้แหลง่ก าเนิดแสง รูบนกระดาษ และตา 

อยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั จากนัน้มองดแูสงผ่านรูบนกระดาษ โดยให้ผู้สงัเกตมองท่ีแผ่นกระดาษแผน่ท่ี 2 สงัเกต 

และบนัทกึผล 

 

 

 

 

   3. น าฉากมารับแสงท่ีต าแหนง่ตาดงัรูป แล้วสงัเกตว่ามีแสงท่ีฉากรับแสงหรือไม่ บนัทกึผล 

 

 

 

 

  4. น าแปง้ฝุ่ นโรย (หรือปลอ่ยควนัธูป) ระหวา่งกระดาษแผ่นแรกและแผ่นท่ี 2 ดงัรูป สงัเกตวา่มองเห็นล าแสง

หรือไม่ อยา่งไร บนัทกึผล  
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 5. น ากระดาษท่ีเจาะรูแผ่นท่ี 3 วางไว้ระหวา่งแผน่แรกกบัแผ่นท่ี 2 ให้รูบนกระดาษทัง้ 3 แผ่น ตรงกัน ปฏิบตัิ

เหมือนข้อ 2-4 (มองผา่นรูบนกระดาษแผน่ท่ี 3 ใช้ฉากรับแสง และโรยผงแปง้) สงัเกตและบนัทกึผล  

 

 

 

 

6. น ากระดาษท่ีเจาะรูแผ่นท่ี 3 วางไว้ระหวา่งแผน่แรกกบัแผ่นท่ี 2 ให้รูบนกระดาษทัง้ 3 แผ่น ไม่ตรงกัน ปฏิบตัิ

เหมือนข้อ 5 (มองผา่นรูบนกระดาษแผน่ท่ี 3 ใช้ฉากรับแสง และโรยผงแปง้) สงัเกตและบนัทกึผล 

 

 

 

 

ค ำถำมหลังกิจกรรม 

 1. ถ้ำให้รูบนแผ่นกระดำษ ตรงกัน สังเกตเหน็ล ำแสงอย่ำงไร 

     - ใช้ตามอง 

     - ใช้ฉากรับแสง 

     - โรยผงแปง้หรือปลอ่ยควนัธูป 

 2. ถ้ำให้รูบนแผ่นกระดำษ ไม่ตรงกัน สังเกตเหน็ล ำแสงอย่ำงไร  

     - ใช้ตามอง 

      - ใช้ฉากรับแสง 

      - โรยผงแปง้หรือปลอ่ยควนัธูป 

  3. จำกกำรทดลองนีนั้กเรียนได้ข้อสรุปอย่ำงไร    
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    บัตรบนัทกึ          กจิกรรมที่ 1 กำรเคล่ือนที่ของแสง  
กลุ่มที่ ………………….  สมำชิก 1. ………………………………………………………เลขที่…………… 

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

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

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

จุดประสงค์กำรในกำรทดลอง 

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

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

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

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

ผลกำรทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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อภปิรำยผลกำรทดลอง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลกำรทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำถำมหลังกำรท ำกิจกรรม 

      1. ถ้าให้รูบนแผน่กระดาษ ตรงกนั สงัเกตเห็นล าแสงอยา่งไร 

      - ใช้ตามอง 

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

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

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

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

        - ฉากรับแสง 

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

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

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

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

     - โรยผงแปง้หรือปลอ่ยควนัธูป 

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

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

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

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

 2. ถ้าให้รูบนแผน่กระดาษ ไม่ตรงกนั สงัเกตเห็นล าแสงอย่างไร  

     - ใช้ตามอง 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      - ใช้ฉากรับแสง 

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

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

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

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

      - โรยผงแปง้หรือปลอ่ยควนัธูป 

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

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

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

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

  3. จากการทดลองนีน้กัเรียนได้ข้อสรุปอยา่งไร  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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 บตัร    เนือ้หำที่ 1  กำรเคล่ือนที่ของแสง 

แหล่งก ำเนิดแสง 

             แสง (Light) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตของมนษุย์ เป็น

อยา่งมาก การท่ีมนษุย์หรือสตัว์สามารถมองเห็นสิง่ตา่ง ๆ ได้ เพราะแสง  แสงเป็นพลงังานรูปหนึง่สามารถท าให้เกิด

พลงังานรูปอ่ืน ๆ ได้  เช่น  แสงสามารถเปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟา้ได้โดยการให้แสงตกกระทบกบัโลหะบางชนิด  

จะท าให้อิเลก็ตรอนหลดุออกมาจากโลหะนัน้ ท าให้เกิดกระแสไฟฟา้ แสงช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการสงัเคราะห์

แสงของพืช 

เราสามารถแบง่แหลง่ก าเนิดแสงเป็น 2 แหลง่ คือ 

1.แหล่งก ำเนิดแสงตำมธรรมชำติ ได้แก่ แสงดวงอาทิตย์  แสงดาวฤกษ์  แสงหิ่งห้อย ปลาบางชนิด เป็น

ต้น      

 

 

 

           

 

            ดาวฤกษ์                                 ฟา้ผ่า                                    กองไฟ                                   หิง้ห้อย 

                                                               รูป 1 แหล่งก ำเนิดแสงตำมธรรมชำต ิ
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     2. แหล่งก ำเนิดแสงประดษิฐ์ เป็นแหลง่ก าเนิดแสงท่ีถกูสร้างขึน้โดยมนษุย์  ได้แก่ แสงหลอดไฟฟา้          

เทียนไข  ตะเกียง  กองไฟ เป็นต้น 

 

 

 

 

              ตะเกียง                            เทียนไข                                    หลอดไฟ                                     ไฟฉาย 

                                                          รูป 2 แหล่งก ำเนิดแสงประดษิฐ์ 

สมบัตขิองแสง         

                   แสง คือ พลงังานท่ีกระจายออกจากแหลง่ก าเนิดในลกัษณะของกลุม่อนภุาคเคลื่อนท่ีตอ่เน่ืองกนัเป็น

ล าแสง กลุม่อนภุาคนี ้เรียกว่า โฟตอน (photons)  หรือ ควอนตา (quanta) แสงอาทิตย์หรือแสงขาว เป็นคลื่น

แม่เหลก็ไฟฟา้ชนิดหนึง่ ประกอบด้วยแสงสีตา่ง ๆ หลายสี   ได้แก่  แสงสีม่วง คราม น า้เงิน  เขียว  เหลือง แสด แดง 

ดงัรูป 3 ซึง่เราจะเห็นวา่แสงเป็นคลื่นแมเ่หล็กชนิดหนึง่ 

 

                               รูป 3 แสดงสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำและแสง    
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กำรเคล่ือนที่ของแสง       

 

 

 

 

  

 

  

           ลกัษณะของรังสีแสง มี 3 ลกัษณะ คือ    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

            แสง (Light)  เป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้ สามารถเคลื่อนท่ีได้โดย  

ไม่ต้องอาศยัตวักลาง มีลกัษณะการเคลื่อนท่ีออกจากแหลง่ก าเนิดแสง    

ทกุทิศทกุทาง และมีแนวการเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรง  ถ้าเราสงัเกตรอบตวั

เราในแตล่ะวนั  จะเห็นการเดินทางของแสง เช่น แสงอาทิตย์สอ่งผา่นเมฆ 

แสงท่ีสอ่งผา่นหน้าตา่งล าแสงเลก็ ๆ เรียกแนวของแสงวา่  รังสีของแสง 

การเขียนรังสีของแสงจะใช้ลกูศรก ากบับนเส้นตรงเพื่อบอกทิศทาง  

รูป 4 แสดงแนวกำรเคล่ือนที่ของแสง 

1. รังสีขนาน (parallel beam) เกิด

จากแหลง่ก าเนิดแสงท่ีอยูไ่กลมาก  

เช่น ดวงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. รังสีถ่าง (diverging beam) เกิด

จากแหลง่ก าเนิดแสงท่ีเป็นจดุ เช่น 

ดวงไฟขนาดเลก็ ๆ 

3.รังสีตีบ (converging beam) เกิด

จากล าแสงขนานสะท้อนท่ีกระจกเว้า 

หรือหกัเหผา่นเลนส์นนูท าให้ล าแสง

เบนเข้าหากนั 
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อัตรำเร็วของแสง       

              มีผู้พยายามท าการวดัอตัราเร็วของแสงไว้หลายท่านดงันี ้   

                                                                                  1.  กำลิเลโอ (เป็นนกัฟิสกิส์ นกัคณิตศาสตร์ นกัดารา               

                                                                                  ศาสตร์ และนกัปรัชญา ชาวอิตาลี) พยายามวดัอตัราเร็ว  

                                                                                  ของแสง  โดยยืนบนยอดเขาคนละยอดกบัอีกคนหนึง่  แล้ว 

                                                                                  นดัหมายเวลา ในการสอ่งไฟ  ดงัรูป 6  เชน่ ให้คนท่ี  A   

                                                                                  เร่ิมสอ่งไฟในเวลา  23.00  นาฬิกา  ทนัทีท่ี  B  เห็นแสง ไฟ 

                                                                                 จาก  A  ให้ B  สอ่งไฟกลบัไปยงั  A  คนท่ี  A  จะจบัเวลา 

                                                                                 ตัง้แตท่ี่เขาเร่ิมสอ่งไฟจนเห็นแสงไฟสอ่ง กลบัมาจาก  B   

                                                                                อีกครัง้  ผลปรากฏวา่คนท่ี  A ไม่สามารถจบัเวลานัน้ได้ 

                                                                                เน่ืองจากเวลานัน้ได้เน่ืองจาก เวลานัน้สัน้มากเกินไป   

                                                                                จงึสรุปวา่  อัตรำเร็วของแสงสูงมำก  

 

  

  

  

  

 

           รูป 5 กำลิเลโอ 

รูป 6 แสดงกำรวัดอัตรำเร็วของแสงของกำลิเลโอ 
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                                                                                    2.  โรเมอร์ (เป็นนกัดาราศาสตร์ ชาวเดนมาร์ก)             

                                                                                    เป็นคนแรกท่ีพบวา่แสงมีอตัราเร็วจ ากดั  คือ ประมาณ  

                                                                                     2.2 x 108  เมตรตอ่วินาที ซึง่มีคา่ใกล้เคยีงกบัความเร็ว  

                                                                                     แสงท่ีใช้ในปัจจบุนัและความเร็วแสงนีไ้ด้จากการสงัเกต 

                                                                                     การเกิดจนัทรุปราคาของดวงจนัทร์ของดาวพฤหสั  

                                                                                     ขณะท่ีโลกอยูค่นละด้านของวงโคจรรอบดวงอาทิตย์  

                                                                                     พบว่าใช้เวลาตา่งกนั 22 นาที  เวลาท่ีตา่งกนัเกิดจาก 

                                                                                     แสงเคลือ่นท่ีผา่นเส้นผา่ศนูย์กลางวงโคจรโลกรอบ 

                                                                                     ดวงอาทิตย์  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

รูป 7 โรเมอร์ 

                                 รูป 8 แสดงกำรวัดอัตรำเร็วของแสงของโรเมอร์ 

          (ท่ีมา: http://phchitchai.wbvschool.net/wp-content/uploads/2011/02/clip_image0024.jpg)  
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                                                                 3.  ฟิโซ (นกัวิทยาศาสตร์ ชาวฝร่ังเศส) เป็นผู้ ท่ีท าการทดลองและได้                

                                                                  ความเร็วแสงมาใช้กนัในปัจจบุนัซึง่มีคา่ 3.14 x108 เมตร/วินาที 

                                                                  การทดลองของฟิโซคือ ให้แสงจากแหลง่ก าเนิดแสงเดนิทางตกกระทบ 

                                                                  กระจกเงาราบ M1 แสงสะท้อนจากกระจก M1 เดินทางผา่นช่องวา่ง 

                                                                  ของเฟืองซึง่ก าลงัหมนุออกไป ตกกระทบกบักระจกเงา M2  ซึง่หา่ง 

                                                                  ออกไป  8.63 กิโลเมตร  แล้วสะท้อนกลบัมาในแนวเดมิ และเดนิ   

                                                                  ผา่นกระจก M1  ผา่นไปสูต่าได้ เพราะ M1 เป็นกระจกเงาท่ีฉาบ 

                                                                  สารสะท้อนแสงไว้เพียงคร่ึงเดียว  ถ้าเฟืองหมนุด้วยความเร็ว 

                                                                 พอเหมาะ ตาจะไม่สามารถมองเห็นแสงท่ีสะท้อนกลบัมาจาก M2 เลย      

  

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

รูป 9 ฟิโซ 

                                            รูป 10 แสดงกำรวัดอัตรำเร็วของแสงของฟิโซ 

              (ท่ีมา: http://202.143.132.14/el14/sc/sc40_021/e-%20light/Light/Light01_clip_image002_0002.jpg) 
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                  อตัราเร็วของแสงในตวักลางตา่ง ๆ ขึน้อยูก่บัดรรชนีหกัเหของตวักลาง  ตวักลางท่ีมีดรรชนีหกัเหน้อย

อตัราเร็วแสงมีคา่มาก และตวักลางท่ีมีดรรชนีหกัเหมากอตัราเร็วแสงมีคา่น้อย  ดรรชนีหกัเหของตวักลางเขียนแทน

ด้วย  n  (ไม่มีหนว่ย) ดงัตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

                    จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้วา่อตัราเร็วของแสงในตวักลางก๊าซจะมีคา่มากท่ีสดุมากกวา่ในของเหลว 

และในของแข็งตามล าดบั และอตัราเร็วของแสงมีคา่มากท่ีสดุเม่ือแสงเคลื่อนท่ีในสญุญากาศ ดงันัน้ถ้าแสงเคลื่อนท่ี

แบบคลื่นก็เป็นคลื่นท่ีไม่ต้องอาศยัตวักลาง เรียกวา่ คลื่นแม่เหลก็ไฟฟา้  

หน่วยวัดระยะทำงในอำกำศ       

                  เน่ืองจากระยะทางในอวกาศมีระยะไกลมากเม่ือเทียบกบัระยะทางบนโลก  ดงันัน้การจะใช้หน่วยบอก

ระยะทางเป็นเมตร จะไมส่ะดวก จงึมีการสร้างหน่วยบอกระยะทางท่ีเหมาะสม คือ       

                  1.  หนว่ยดาราศาสตร์ (A.U.) คือระยะทางซึง่เปรียบเทียบกบัระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์    

(1.5 x 1011 เมตร)  โดย  1 A.U. =  1.5 x 1011 เมตร       

                   2.  หน่วยปีแสง  คือระยะทางท่ีเปรียบเทียบกบัระยะทางท่ีแสงเดินทางได้ใน 1 ปี ซึง่สามารถ ค านวณ

ได้ดงันี ้          

                              เวลา 1 ปี                         =  1 x 365 x 24 x 60 x 60                                    

                                                                     = 3.1536 x 107 วินาที            

                             

ตารางที่ 1 แสดงดรรชนีของตัวกลางบางชนิดและอตัราเร็วแสงใน

ตัวกลาง 
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                           ระยะทาง 1 ปีแสง             =  อตัราเร็วแสง x เวลาท่ีแสงเดินทาง 1 ปี                                     

                                                                  =  2.9979 x 108 x 3.1536 x 107                                    

                                                                  =  9.4541 x 1015 เมตร                                     

                                                                  =  9.5 x 1012  กิโลเมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กำรเคลื่อนที่ของแสง 

     1. แสงเป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้ เดนิทางโดยไม่อาศยัตวักลาง 

      2. แสงเดนิทางได้เร็วท่ีสดุในสญุญากาศ ด้วยอตัราเร็วเท่ากบั 299,792,458 เมตร/วินาที หรือประมาณ                 

3 x 108 เมตร/วินาที  

      3. หน่วยวดัระยะทางท่ีแสงเดนิทางได้ในทางดาราศาสตร์นิยมใช้หน่วยปีแสง โดย 1 ปีแสง คือ ระยะทางท่ีแสง

เดินทางได้ใน 1 ปี เท่ากบั 9.5 x 1012 กิโลเมตร หรือเท่ากบั 9.5 x 1015 เมตร  
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สมกำรในกำรแก้ปัญหำโจทย์ฟิสิกส์ เพื่อหำอัตรำเร็วแสง  
     1. อัตรำเร็ว เม่ือรู้ระยะทำงกับเวลำ   

    

 

 

 

    2. อัตรำเร็ว เม่ือรู้ควำมถ่ีและควำมยำวคล่ืน 

 

 

 

 

   3. อัตรำเร็ว เม่ือรู้ดรรชนีหกัเหของตวักลำง 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทศันอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

29 
ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



  

  

กำรแก้ปัญหำโจทย์ฟิสิกส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ขัน้ท าความเข้าใจ 

          โจทย์ปัญหา 

อา่นสถานการณ์ให้เข้าใจ เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานัน้ ๆ 

แล้วจ าแนกออกเป็น ประเดน็ดงันี ้ 

1. สิง่ท่ีสถานการณ์ให้มา 

2. สิง่ท่ีต้องการให้หา 

3. สถานการณ์มีการซอ่นเง่ือนไขในการแก้ไขไว้หรือไม่ 

 

ขัน้วางแผน 

แก้ปัญหา 
เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคตา่งๆตามความเหมาะสม เช่น     

การเขียนภาพตามโจทย์ แล้วก าหนดสมการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์

และก าหนดสมการค านวณ 

ขัน้ด าเนินการ 

แก้ปัญหา 

เป็นการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ และต้องตรวจสอบแตล่ะขัน้ตอนท่ีปฏิบตัิ

วา่ ถกูต้องหรือไม่ 

ขัน้ตรวจสอบผล ตรวจสอบโดยมองย้อนกลบัหรือตรวจสอบแตล่ะขัน้ตอนหรืออาจตรวจสอบ

โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีอ่ืนๆ แล้วตรวจสอบวา่ตรงกนัหรือไม่ 
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 ตัวอย่ำงกำรแก้ปัญหำโจทย์ฟิสิกส์  
1. ในกำรทดลองวัดอัตรำเร็วแสงของกำลิเลโอ โดยให้แสงเดนิทำงจำกเขำลูกหน่ึง ไปยงัเขำลูกที่สอง 

ซึ่งอยู่ห่ำงกัน  30 กิโลเมตร สมมตจิบัเวลำกำรเคล่ือนที่แสงได้ 10-4 วินำท ีอตัรำเร็วแสงที่วัดได้จำก 

กำรทดลองนีมี้ค่ำเท่ำใด   

ตอบ อตัราเร็วของแสงท่ีได้จากการทดลองนีมี้คา่เทา่กบั 3 x 108 เมตร/วินาที 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา อตัราเร็วแสง(v) 

โจทย์ก าหนด ระยะทางระหวา่งเขาทัง้สองลกู S = 30 km = 30 x 103 m 

จบัเวลาในการเคลื่อนท่ีของแสงได้ t = 10-4 s 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

 

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  

  m/s 
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2. ถ้ำรัศมีวงโคจรของโลกรอบดวงอำทติย์เท่ำกับ 1.47 x 1011 เมตร จงหำว่ำแสงจำกดวงอำทติย์ต้องใช้
เวลำนำนเท่ำไรจึงจะเคล่ือนที่ถึงโลก 

ตอบ เวลาท่ีแสงเดนิทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกมีคา่เทา่กบั 490 วินาที หรือ 8 นาที 10 วินาที 

 
 

 

 

 

  

     

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา เวลา(t)แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก 

โจทย์ก าหนด ระยะทางระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย์ S = 1.47 x 1011 m 

 อตัราเร็วแสง c = 3 x108 m/s 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

         และ       

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

 

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ t = 490 วินาที หรือ 8 นาที 10 วินาที  
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3. ดำวฤกษ์ดวงหน่ึงอยู่ห่ำงจำกโลก 2.7 ปีแสง จงหำระยะทำงระหว่ำงโลกกับดำวฤกษ์ดวงนีมี้ค่ำเท่ำใดใน

หน่วยเมตร และกิโลเมตร  

ตอบ ระยะทาง 2.7 ปีแสง เท่ากบั 2.55 x 1016 เมตร และมีคา่เท่ากบั 2.55 x 1013 กิโลเมตร  

  

 

 

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา ระยะทางระหวา่งโลกกบัดาวฤกษ์ 

โจทย์ก าหนด อตัราเร็วแสง c = 3 x108 m/s 

เวลา  1  ปี  = 1x 365 x 24 x 60 x 60 = 3.1536 x 107 s 

เวลา 2.5 ปี = 2.7 x 3.1536 x 107 = 8.515 x 107 s 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

         และ       

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  
 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ s = 2.5545 x 1016  m 

s = 2.5545 x 1013 km 
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   บัตร        แบบฝึกหดัที่ 1  กำรเคล่ือนที่ของแสง 

 ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมอภิปราย ตอบค าถามและแก้ปัญหาตอ่ไปนี ้ 
 ค ำถำม 
        1. แนวทางการเคลือ่นท่ีของแสงจากแหลง่ก าเนิดมีลกัษณะอยา่งไร 
           2. แนวการการเคลือ่นท่ีของแสงออกจากแหลง่ก าเนิดแสงมีทิศทางอยา่งไร 
           3. กาลิเลโอ วดัอตัราเร็วแสงได้เท่าไร  
           4. โรเมอร์ วดัอตัราเร็วแสงได้เท่าไร  
           5. ฟิโซ วดัอตัราเร็วแสงได้เท่าไร 
           6. ปัจจบุนัอตัราเร็วของแสง ท่ีวดัได้มีคา่เทา่ไร  
           7. แสงขาว คือ อะไร  
           8. รังสีของแสง คืออะไร  
           9. จงยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ท่ีสนบัสนนุ แนวการเคล่ือนท่ีของแสงออกจากแหลง่ก าเนิดแสง 
          10. หนว่ย ปีแสง คืออะไร 
   ปัญหำ 
         1. ถ้ายานอวกาศอยูห่่างจากโลก 2,340,000 ไมล์ และมีแสงสอ่งมาถึงโลกจะใช้เวลาเทา่ใด ก าหนดให้        
1 ไมล์ = 1.609 กิโลเมตร  
           2. ดวงอาทิตย์อยูห่่างจากดาวเคราะห์ดวงหนึง่เป็นระยะทาง 4.5 x 1011 เมตร แสงจากดวงอาทิตย์จะต้องใช้
เวลานานก่ีนาที จงึจะเดนิทางถงึดาวเคราะห์ดวงนัน้ 
           3. ดาวฤกษ์ดวงหนึง่อยูไ่กลจากโลก 3 ปีแสง ถ้ายานอวกาศใช้อตัราเร็ว 5 x 104 เมตร/วินาที จะใช้เวลา
เดินทางจากโลกถึงดาวฤกษ์ดวงนีก่ี้ปี  
          4. ถ้าต้องการยิงจรวดให้ชนดวงอาทิตย์ ในเวลา 1.6 ปี จะต้องท าให้จรวดมีอตัราเร็วเทา่ใด(ก าหนดให้
ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ เท่ากบั 1.5 x 1011 เมตร ) 
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   บัตรบันทกึ          แบบฝึกหดัที่ 1 กำรเคล่ือนที่ของแสง 

 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมอภิปราย ตอบค าถามและแก้โจทย์ปัญหาตอ่ไปนี ้

ค ำถำม 

1.   แนวทางการเคลื่อนท่ีของแสงจากแหลง่ก าเนิดมีลกัษณะอยา่งไร 

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

2.    แนวการการเคลื่อนท่ีของแสงออกจากแหลง่ก าเนิดแสงมีทิศทางอยา่งไร 

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

3.    กาลเิลโอ วดัอตัราเร็วแสงได้เท่าไร 

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

4.    โรเมอร์ วดัอตัราเร็วแสงได้เท่าไร 

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

5.    ฟิโซ วดัอตัราเร็วแสงได้เท่าไร 

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

6.    ปัจจบุนัอตัราเร็วของแสง ท่ีวดัได้มีคา่เท่าไร 

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

7.    แสงขาว คือ อะไร 

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

8.    รังสีแสงคืออะไร 

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

9.    จงยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ท่ีสนบัสนนุ แนวการเคล่ือนท่ีของแสงออกจากแหลง่ก าเนิดแสง 

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

10.  หนว่ย ปีแสง คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหำ 

1. ถ้ายานอวกาศอยูห่่างจากโลก 2,340,000 ไมล์ และมีแสงสอ่งมาถงึโลกจะใช้เวลาเท่าใด ก าหนดให้                   

1 ไมล์ = 1.609 กิโลเมตร  

ตอบ 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ  

   ใช้สมการ 

 

 

 

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ  

 

แทนคา่ในสมการ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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2. ดวงอาทิตย์อยูห่่างจากดาวเคราะห์ดวงหนึง่เป็นระยะทาง 4.5 x 1011 เมตร แสงจากดวงอาทิตย์จะต้องใช้

เวลานานก่ีนาที จงึจะเดนิทางถงึดาวเคราะห์ดวงนัน้ 

ตอบ 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ  

   ใช้สมการ 

 

 

 

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ  

 

แทนคา่ในสมการ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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3. ดาวฤกษ์ดวงหนึง่อยูไ่กลจากโลก 3 ปีแสง ถ้ายานอวกาศใช้อตัราเร็ว 5 x 104 เมตร/วินาที จะใช้เวลาเดนิทางจาก

โลกถึงดาวฤกษ์ดวงนีก่ี้ปี  

ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ  

   ใช้สมการ 

 

 

 

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ  

 

แทนคา่ในสมการ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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4. ถ้าต้องการยิงจรวดให้ชนดวงอาทิตย์ ในเวลา 1.6 ปี จะต้องท าให้จรวดมีอตัราเร็วเท่าใด (ก าหนดให้ระยะทาง

จากโลกถึงดวงอาทิตย์ เท่ากบั 1.5 x 1011 เมตร) 

ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ  

   ใช้สมการ 

 

 

 

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ  

 

แทนคา่ในสมการ 

 

 

 

 

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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 บัตร            กจิกรรมที่ 2 กำรเกดิเงำ 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมมือกนั ท าการทดลองศกึษาการเกิดเงา ร่วมวางแผนการทดลอง ออกแบบการ

ทดลอง สงัเกตการณ์เกิดเงา บนัทกึผล อภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง  

วัสดุอุปกรณ์  

 

วิธีกำรท ำกิจกรรม 

       1. จดัไฟฉาย (แหลง่ก าเนิดแสง) แผน่กระดาษเจาะรู วตัถทุบึแสง และฉากรับแสงให้อยูใ่นเส้นตรงเดียวกนั วดั

ระยะระหว่างวตัถทุบึแสงกบัฉากรับแสง ดงัรูป  

 

 

 

 

รำยกำรวัสด ุ จ ำนวนต่อกลุ่ม 

1. ไฟฉาย 1 อัน 

2. แผ่นกระดาษเจาะรูขนาดเลก็ 1 แผ่น 

3. แผ่นกระดาษเจาะรูขนาดกลาง 1 แผ่น 

4. แผ่นกระดาษเจาะดขูนาดใหญ่  1 แผ่น 

5. วตัถทุบึแสง เชน่ กระดาษแข็ง 1 อัน 

6.ฉากรับแสง 1 อัน 
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2. ให้นกัเรียนฉายไฟฉายโดยล าแสงมีขนาดเล็ก ไปตกกระทบกบัวตัถทุบึแสง สงัเกตเงาของแสงไฟท่ีตกกระทบบน

ฉากวา่เป็นอยา่งไร จากนัน้เลื่อนฉากให้ห่างจากวตัถทุบึแสงท่ีระยะตา่ง ๆ กนั ประมาณ 3 ระยะ สงัเกตและ

เปรียบเทียบเงาของแสงไฟท่ีกระทบบนฉาก บนัทกึผล  

3. ท าการทดลองซ า้เหมือนข้อ 2 แตเ่ปลี่ยนให้ล าแสงมีขนาดโตขึน้ (แตไ่ม่โตกวา่วตัถทุบึแสง) สงัเกตและบนัทกึผล  

 

 

 

 

 

 4. ท าการทดลองซ า้เหมือนข้อ 2 แตเ่ปลี่ยนล าแสงให้มีขนาดโตขึน้ (โตกวา่วตัถทุบึแสง) สงัเกตและบนัทกึผล 

 

 

 

 

 

  5. ร่วมอภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง   
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ค ำถำมหลังกำรท ำกิจกรรม  

         1. เม่ือแหลง่ก าเนิดแสงเลก็กว่าตวักลางทบึแสง เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว มีลกัษณะอยา่งไร  

           2. เม่ือแหลง่ก าเนิดแสงเทา่กบัตวักลางทบึแสง เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว มีลกัษณะอยา่งไร 

           3. เม่ือแหลง่ก าเนิดแสงโตกวา่ตวักลางทบึแสง เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว มีลกัษณะอยา่งไร 

           4. เม่ือฉายไฟฉายผ่านวตัถกุัน้แสงท่ีมีขนาดเลก็กว่าแหลง่ก าเนิดแสง เท่ากบัแหลง่ก าเนิดแสง และโตกวา่

แหลง่ก าเนิดแสง ผลท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว ทัง้สองกรณี มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร  

           5. นกัเรียนจะสรุปการเกิดเงา วา่อยา่งไร  
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    บัตรบันทกึ          กจิกรรมที่ 2 กำรเกดิเงำ   
กลุ่มที่ ………………….  สมำชิก 1. ………………………………………………………เลขที่…………… 

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

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

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

จุดประสงค์กำรในกำรทดลอง 

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

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

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

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

ผลกำรทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 44 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

อภปิรำยผลกำรทดลอง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลกำรทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำถำมหลังกำรท ำกิจกรรม 

      1. เม่ือแหลง่ก าเนิดแสงเลก็กว่าตวักลางทบึแสง เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว มีลกัษณะอยา่งไร    

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

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

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

        2. เม่ือแหลง่ก าเนิดแสงเทา่กบัตวักลางทบึแสง เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว มีลกัษณะอยา่งไร 

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

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

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

        3. เม่ือแหลง่ก าเนิดแสงโตกวา่ตวักลางทบึแสง เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว มีลกัษณะอยา่งไร 

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

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

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

      4. เม่ือฉายไฟฉายผา่นวตัถกุัน้แสงท่ีมีขนาดเล็กกวา่แหลง่ก าเนิดแสง เท่ากบัแหลง่ก าเนิดแสง และโตกวา่

แหลง่ก าเนิดแสง ผลท่ีเกิดขึน้บนฉากสีขาว ทัง้สองกรณี มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

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

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

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

       5. นกัเรียนจะสรุปการเกิดเงา วา่อยา่งไร 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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บตัร    เนือ้หำที่ 2  กำรเกดิเงำ 

              แสงเดินทางเป็นเส้นตรง เราจึงไม่สามารถมองเห็นโดยการมองอ้อมสิง่กีดขวางได้ กลา่วคือ เม่ือมีวตัถุ
ทบึแสงมากัน้ทางเดินแสง แสงจะไมส่ามารถผ่านไปได้ ท าให้เกิดเป็นเงาของวตัถนุัน้ทางด้านหลงั  

 

  

 

 

 

ตัวกลำงแสง คือ วตัถท่ีุใช้กัน้การเดินทางของแสง แบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 

                                                          1. ตัวกลำงโปร่งใส หรือวัตถุโปร่งใส หมายถึง วตัถท่ีุแสงผา่น 

                                                           ได้หมดหรือเกือบหมดอยา่งเป็น ระเบยีบ ยอมให้แสงเคลื่อนท่ี 

                                                           ผา่นเป็นเส้นตรงไปได้ จงึมองเห็นวตัถไุด้อยา่งชดัเจน เช่น  

                                                            อากาศ กระจก ใส แก้วใสน่ า้  แผ่นพลาสตกิใส เป็นต้น  

 

 

        

       - เม่ือใช้วัตถุโปร่งใสหรือตัวกลำงโปร่งใสกัน้ทำงเดนิของแสง แสงจะผ่ำนได้หมดไม่มีเงำเกิดขึน้ทำง

ด้ำนหลังเลย  

  

  

     

ถ้าเปลี่ยนตวักลางกัน้แสงจากวตัถทุบึแสงเป็นวตัถโุปร่งแสง และวตัถโุปรงใส นกัเรียน

คิดว่าจะเกิดเงาทางด้านหลงัวตัถหุรือไม่อยา่งไร นกัเรียนทราบหรือไม่ตวักลางแสงมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัอยา่งไร  

รูป 11 ภำพที่เกิดจำกตัวกลำงโปร่งใส 
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    2. ตัวกลำงโปร่งแสง หรือวัตถุโปร่งแสง หมายถึง วตัถท่ีุแสงผ่าน 

    ได้อยา่งไม่เป็นระเบียบ ท าให้แสงเคลื่อนท่ีไม่เป็นเส้นตรง จงึมองเห็น 

    วตัถอีุกด้านหนึง่ไมช่ดัเจน เชน่ กระดาษชบุน า้มนั กระจกฝา้  

    กระดาษไขหรอกระดาษลอกลาย เป็นต้น  

 

          - เม่ือใช้วัตถุโปร่งแสงหรือตวักลำงโปร่งแสงกัน้ทำงเดนิของแสง แสงจะผ่ำนได้บำงส่วนไม่เกิดเงำ

ทำงด้ำนหลังวัตถุ 

 

                                                                     3. ตัวกลำงทบึแสง หรือวัตถุทบึแสง หมายถึง วตัถท่ีุแสงผา่น 

                                                                     ไปไมไ่ด้ จงึมองไมเ่ห็นวตัถ ุ เชน่ ผนงั คอนกรีต แผ่นไม้  

                                                                     แผ่นอะลมูิเนียม แผ่นสงักะสี กระดาษหนา เหลก็ และทองแดง  

                                                                     เป็นต้น วตัถทุบึแสง จะสะท้อนแสงบางสว่นและดดูกลืนแสง 

                                                                     บางสว่นไว้ท าให้เกิดเงาขึน้   

 

 

                 

          - เม่ือใช้วัตถุทบึแสงหรือตัวกลำงทบึแสงกัน้ทำงเดนิของแสง แสงจะไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ท ำให้

เกิดเงำทำงด้ำนหลังวัตถุ 

 

 

 

 

 

รูป 12 ภำพที่เกิดจำกตัวกลำงโปร่งแสง 

 

รูป 13 ภำพที่เกิดจำกตัวกลำงทบึแสง 

เงาท่ีเกิดทางด้านหลงัวตัถทุบึแสงมีก่ีลกัษณะ               

แตล่ะลกัษณะเกิดขึน้ได้อยา่งไร และแตกตา่งกนัอยา่งไร  
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  กำรเกดิเงำ  

        เงำ (Shadow) คือ อาณาเขตหลงัวตัถ ุซึง่แสงท่ีฉายไปกระทบวตัถนุัน้ ไม่สามารถเดนิทางไปถึง หรือไปถงึ

เพียงบางสว่น แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

                                                                                                 1. เงำมืด เป็นอาณาเขตหลงัวตัถ ุซึง่แสง 

                                                                                                 เม่ือกระทบวตัถแุล้วจะไปไม่ถึงบริเวณนัน้เลย  

                                                                                                 เป็นเงาท่ีมีความคมชดั เกิดในกรณีท่ี 

                                                                                                 แหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุ   

                                                                                                  2. เงำมัว เป็นอาณาเขตหลงัวตัถ ุซึง่แสงเมื่อ 

                                                                                                  กระทบวตัถแุล้วจะไปถึงเพียงบางสว่นท่ี 

                                                                                                  บริเวณนัน้ เป็นเงาท่ีไม่มีความคมชดั เกิดใน 

                                                                                                  กรณีท่ีแหลง่ก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่   

 

 

       จากรูป 14  เม่ือแสงตกกระทบวตัถทุบึแสง จะเกิดเงาขึน้ทางด้านหลงัของวตัถทุบึแสงนัน้   โดยเงาท่ีเกิดขึน้ จะ

มีขนาดใหญ่ เล็กเพียงใด เป็นเงามืด หรือ เงามวั ขึน้อยูก่บั  

                       1. ขนาดของแหลง่ก าเนิดแสง  

                       2. ขนาดของวตัถทุบึแสง  

                       3. ระยะห่างระหวา่งวตัถทุบึแสงกบัฉาก 

 

 

          

       

                 รูป 14 แสดงกำรเกิดเงำ 

  ( ท่ีมา : http://album.sanook.com/files/2460220 ) 
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http://album.sanook.com/files/2460220


 

 

 กรณีกำรเกดิเงำ  
      1. แหล่งก ำเนิดแสงเป็นจุดเล็ก  

  

    

 

 

 

 

 

            จากรูป 15 เม่ือให้แหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุสอ่งไปท่ีวตัถทุบึแสงท่ีมีขนาดใหญ่กวา่แหลง่ก าเนิดแสง      

ปรากฏเงาขึน้ทางด้านหลงัของวตัถมีุลกัษณะ ดงันี ้ 

            1. เกิดเงามืดเพียงอยา่งเดยีว ไม่วา่จะวางฉากห่างจากวตัถมุากน้อยเพียงใดก็ตาม 

            2. การเขียนแนวทางเดนิของแสงลากรังสีแสงเพียง 2 เส้น คอื ลากรังสีของแสงจากแหลง่ก าเนิดแสง(จดุ A) 

ผา่นผวิวตัถ ุ(จดุ B และจดุ C) ไปท่ีฉากรับแสง ดงัรูป 16  

            3. การค านวณเพื่อบอกขนาดของเงาใช้หลกัการรูปสามเหลี่ยมคล้ายดงันี ้

 

 

 

 

             

 

 

 

 

รูป 15 กำรเกิดเงำจำกแหล่งก ำเนิดแสงเป็นจุด

เล็ก 

รูป 16 แสดงรูปสำมเหล่ียมคล้ำยจำกกำรเกิดเงำเพื่อกำรค ำนวณ 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 50 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

 จากรูป 16  ก าหนดรูปสามเหลี่ยมท่ีคล้ายกนั คือ  ABC คล้ายกบั  ADE  

                  จากหลกัการ  คล้าย จะได้วา่   

                                                               

  เม่ือ   AC คือ ระยะระหวา่งแหลง่ก าเนิดแสงกบัวตัถ ุ

           AE คือ ระยะระหวา่งแหลง่ก าเนิดแสงกบัฉากรับแสง 

           BC คือ ขนาดของวตัถ ุ

           DE คือ ขนาดของเงาท่ีปรากฏบนฉากรับแสง 

           

          2. แสงมีขนำดใหญ่ (แตไ่ม่ใหญ่กวา่วตัถ)ุ 

                                 

  

 

 

 

 

            จากรูป 17 เม่ือให้แหลง่ก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ (แตไ่ม่ใหญ่กวา่วตัถ)ุ สอ่งไปท่ีวตัถทุบึแสง จะปรากฏเงาขึน้

ทางด้านหลงัของวตัถมีุลกัษณะ ดงันี ้ 

            1. เกิดเงามวัล้อมเงามืด ไม่วา่จะวางฉากห่างจากวตัถมุากน้อยเพียงใดก็ตาม 

            2. การเขียนแนวทางเดนิของแสงลากรังสีแสงเพียง 4 เส้น คอื ลากรังสีของแสงจาก จดุ A  2 เส้น ผา่นผวิ

วตัถทุัง้สองด้าน (จดุ C และจดุ D) ไปท่ีฉากรับแสง และลากรังสีของแสงจากจดุ B 2 เส้น ผ่านผิววตัถทุัง้สองด้าน

(จดุ C และจดุ D) ไปท่ีฉากรับแสง ดงัรูป 18 

            3. การค านวณเพื่อบอกขนาดของเงาใช้หลกัการรูปสามเหลี่ยมคล้ายดงันี ้

รูป 17 กำรเกิดเงำจำกแหล่งก ำเนิดแสงมีขนำดใหญ่ 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 51 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

  

 

 

  

 

จากรูป 18  ก าหนดรูปสามเหลี่ยมท่ีคล้ายกนั คือ  ABC คล้ายกบั EFC  

                  จากหลกัการ  คล้าย จะได้วา่   

                                                               

                                                                     
 

 เม่ือ    AC คือ ระยะระหวา่งแหลง่ก าเนิดแสงกบัวตัถ ุ

           CE คือ ระยะระหวา่งแหลง่ก าเนิดแสงกบัฉากรับแสง 

           EF คือ ขนาดของเงามวั 

           AB คือ ขนาดของแหลง่ก าเนิดแสง 

  3. แหล่งก ำเนิดแสงมีขนำดใหญ่ (ใหญ่กวา่วตัถ)ุ 

 

 

รูป 18 รูปสำมเหล่ียมคล้ำยของเงำที่เกดิจำกแหล่งก ำเนิดแสงขนำดใหญ่ 

ก.เม่ือฉากอยูห่่างจากวตัถเุป็นระยะ x เกิดเงามวัล้อมเงามืด 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 52 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

ข. เม่ือฉากอยูห่่างจากวตัถเุป็นระยะ y เกิดเงามวัอยา่งเดียว 

       ค. เม่ือฉากอยูห่่างจากวตัถเุป็นระยะ y เกิดเงามวัล้อมรอบเงามืด 

รูป 19 กำรเกิดเงำจำกแหล่งที่มีขนำดใหญ่กว่ำวัตถุที่ต ำแหน่งต่ำงๆ 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 53 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

     ประโยชน์จำกเงำ  เราน าประโยชน์จากเงามาใช้ในกิจกรรมตา่งๆ เช่น 
      - ให้ความบนัเทิง เช่น การเลน่หนงัตะลงุ การเลน่หนงัใหญ่ 
         
      
 
 
 
 
        
  
                                                     
    - ให้ความร่มร่ืน เชน่ การปลกูต้นไม้เพื่อช่วยให้เกิดร่มเงา 
              
       
 
 
 
 
  
    - ให้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น การบอกเวลาโดยใช้นาฬกิาแดด 
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การเลน่หนงัตะลงุ การเลน่หนงัใหญ่ 

      รูป 20 ประโยชน์ของเงำให้ควำมบันเทงิ 

รูป 21 ประโยชน์ของเงำให้ควำมร่มร่ืน 

(ท่ีมา https://www.lh.co.th/th/lh-living-concept/tips) 

 

รูป 22 ประโยชน์ของเงำใช้บอกเวลำ 

(ท่ีมา http://padupacamp.blogspot.com/2012/05/blog-post_03.html) 

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

                 นอกจากนีเ้รายงัสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิบางอยา่งได้ เช่น การเกิดจนัทรุปราคา 

และสริุยปุราคา 

                การเกิดจนัทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากเงาของโลกทอดไปยงัดวงจนัทร์  จงึท าให้ดวง

จนัทร์มืดไปชัว่ขณะหนึง่  แตเ่ม่ือโลกและดวงจนัทร์เคลื่อนท่ีเปลีย่นต าแหน่งไป  เงามืดก็จะหายไป  ดวงจนัทร์ก็จะ

กลบัมาสว่างเหมือนเดมิ  

 

 

 

 

 

  

   การเกิดสริุยปุราคา เกิดจากดวงจนัทร์โคจรมาอยูต่รงกลางระหวา่งดวงอาทิตย์และโลกในแนวเดียวกนัเงา

ของดวงจนัทร์ทอดไปยงัโลกท าให้โลกมืดลง  มองเห็นดวงอาทิตย์มืดชัว่ขณะหนึง่ 
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รูป 23 กำรเกิดจันทรุปรำคำ 

(ท่ีมาhttp://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/200703tle.html) 

 

รูป 24 กำรเกิดจันทรุปรำคำ 

(ท่ีมา http://toon10642.blogspot.com/) 

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

ตัวอย่ำงกำรแก้โจทย์ปัญหำฟิสิกส์  

1.จากรูปท่ีก าหนด จงหาความกว้างของเงามืดท่ีเกิดขึน้บนฉาก(ก าหนด ระยะ AE = 5 cm , CE = 2 cm และ  

BC = 1 cm ) 

 

 

 

ตอบ  ความกว้างของเงามืดเท่ากบั 1.67 เซนตเิมตร  

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา ความกว้างของเงามืดท่ีปรากฏบนฉาก = ความยาวด้าน DE 

โจทย์ก าหนด  ABC คล้ายกบั  ADE 

โดย   AE = 5 cm , AC = 5-2 = 3 cm  BC = 1 cm 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  คล้าย จะได้วา่  

                                   

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ 
 

 

 

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  

แหลง่ก าเนิดแสง A 
B 

C 

D 

E 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 56 
ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

2. แหลง่ก าเนิดแสงเป็นดวงไฟกลมรัศมี 2 เซนตเิมตร อยูห่่างจากวตัถทุรงกลมรัศมี 1.5 เซนตเิมตร เป็นระยะ  

1.2 เซนตเิมตร จงหาวา่ต าแหนง่ท่ีวางจอแล้วพอดีเกิดแตเ่งามวัอยา่งเดยีวหา่งจากวตัถก่ีุเซนตเิมตร  

 

  

 

 

ตอบ ต าแหน่งท่ีวางจอเท่ากบั 3.6 เซนตเิมตร จะท าให้เงามวัเพียงอยา่งเดียว 

 

   

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา ต าแหน่งท่ีเกิดเงามวัอยา่งเดยีว(X) 

โจทย์ก าหนด ECD คล้ายกบั EAB 

โดย  ฐาน ECD  = 1.5 cm  ฐาน EAB  = 2 cm  

        สงู ECD = X  cm  สงู EAB = 1.2+X cm 

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  คล้าย จะได้วา่  

                                               

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ 
 

     

     

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  

         แหลง่ก าเนิดแสง 
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                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

บตัร    แบบฝึกหดัที่ 2  กำรเกดิเงำ 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนร่วมอภิปรายตอบค าถาม และแก้ปัญหาโจทย์ตอ่ไปนี ้ 

1. ให้นกัเรียนวาดภาพแสดงลกัษณะของเงาท่ีเกิดขึน้บนฉากตอ่ไปนี ้ 

     1.1. กรณีแหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุ 

     1.2 กรณีแหลง่ก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ (แตไ่ม่ใหญ่กวา่วตัถ)ุ 

     1.3 กรณีแหลง่ก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่กวา่วตัถ ุ

2. จากภาพกรณีแหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุ ถ้าวตัถมีุเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 cm วางห่างจากแหลง่ก าเนิดแสง 3 cm    

จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้ 

     2.1 ถ้าให้ฉากหา่งจากวตัถ ุ4 cm จงหาความกว้างของเงาท่ีเกิดบนฉากมีคา่เท่าใด  

     2.2 ถ้าให้ฉากหา่งจากวตัถ ุ5 cm จงหาความกว้างของเงาท่ีเกิดบนฉากมีคา่เท่าใด 

     2.3 นกัเรียนคิดวา่ ถ้าเลือ่นฉากให้ห่างจากวตัถมุากขึน้ขนาดของเงาท่ีปรากฏบนฉาก จะเปลีย่นแปลงอย่างไร 

3. จดุก าเนิดแสงวางทางด้านซ้ายของวตัถทุรงกลมทบึแสงเป็นระยะ 42 cm วตัถทุรงกลมมีรัศมี 1.5 cm ทางด้าน

ขวามือห่างจากวตัถทุรงกลมออกไปเป็นฉากซึง่มีระนาบกบัแผ่นนี ้จงหารัศมีของเงาท่ีเกิดขึน้บนฉาก  

    3.1 เม่ือให้ฉากหา่งวตัถทุรงกลม 126 cm  

    3.2  เม่ือให้ฉากหา่งวตัถทุรงกลม 98 cm 

4. แหลง่ก าเนิดแสงเป็นดวงไฟกลมรัศมี 5 เซนตเิมตร อยูห่่างจากวตัถทุบึแสงทรงกลมรัศมี 3 เซนตเิมตร เป็นระยะ  

2 เซนตเิมตร จงหาเส้นผา่นศนูย์กลางของเงามืดและเงามวัท่ีปรากฏบนฉาก ท่ีอยูห่่างจากวตัถไุป 1 เมตร 

5. ชายคนหนึง่สงู 2 เมตร ยืนหา่งจากเสาไฟฟา้ซึง่มีไฟเปิดอยูใ่นเวลากลางคนื ถ้าเสาธงสงู 6 m จงหาความยาวของ

เงาบนพืน้ดินของชายคนนี ้ถ้า  

     5.1 เขายืนห่างเสาไฟฟา้ 4 cm  

     5.2 เขายืนห่างเสาไฟฟา้ 8 cm  

 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 58 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

     บัตรบันทกึ      แบบฝึกหัดที่ 2 กำรเกดิเงำ 

 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนร่วมอภิปรายตอบค าถาม และแก้ปัญหาโจทย์ตอ่ไปนี ้ 

1. ให้นกัเรียนวาดภาพแสดงลกัษณะของเงาท่ีเกิดขึน้บนฉากตอ่ไปนี ้

              1.1. กรณีแหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุ  

 
 

 

 

 

 

 

              นกัเรียนคดิวา่ถ้าเลื่อนฉากให้ห่างจากวตัถมุากขึน้ ลกัษณะเงาบนฉากจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

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

              1.2 กรณีแหลง่ก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่ (แตไ่ม่ใหญ่กวา่วตัถ)ุ 

 

  

 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

 

แหล่งก าเนิดแสง วัตถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

แหลง่ก าเนิดแสง วตัถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 
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              นกัเรียนคดิวา่ถ้าเลื่อนฉากให้ห่างจากวตัถมุากขึน้ ลกัษณะเงาบนฉากจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

              1.3 กรณีแหลง่ก าเนิดแสงมีขนาดใหญ่กวา่วตัถ ุ

 

 

 

 

 

              นกัเรียนคดิวา่ถ้าเลื่อนฉากให้ห่างจากวตัถมุากขึน้ ลกัษณะเงาบนฉากจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

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

2. จากภาพกรณีแหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุ ถ้าวตัถมีุเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 cm วางห่างจากแหลง่ก าเนิดแสง 3 cm    

จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้ 

             

 

 

 

 

 

 

แหล่งก าเนิดแสง วัตถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 

 

 

แหล่งก าเนิดแสง วัตถ ุ

ฉาก เงาบนฉาก 
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              2.1 ถ้าให้ฉากห่างจากวตัถ ุ4 cm จงหาความกว้างของเงาท่ีเกิดบนฉากมีคา่เทา่ใด 

ตอบ  

              2.2 ถ้าให้ฉากห่างจากวตัถ ุ5 cm จงหาความกว้างของเงาท่ีเกิดบนฉากมีคา่เทา่ใด 

ตอบ 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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              2.3 นกัเรียนคิดวา่ ถ้าเลื่อนฉากให้ห่างจากวตัถมุากขึน้ขนาดของเงาท่ีปรากฏบนฉาก จะเปลี่ยนแปลง

อยา่งไร 

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

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

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

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

3. จดุก าเนิดแสงวางทางด้านซ้ายของวตัถทุรงกลมทบึแสงเป็นระยะ 42 cm วตัถทุรงกลมมีรัศมี 1.5 cm ทางด้าน

ขวามือห่างจากวตัถทุรงกลมออกไปเป็นฉากซึง่มีระนาบกบัแผ่นนี ้จงหารัศมีของเงาท่ีเกิดขึน้บนฉาก  

              3.1 เม่ือให้ฉากหา่งวตัถทุรงกลม 126 cm 

ตอบ  

 

 

 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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              3.2 เม่ือให้ฉากหา่งวตัถทุรงกลม 98 cm 

ตอบ 

4. แหลง่ก าเนิดแสงเป็นดวงไฟกลมรัศมี 5 เซนตเิมตร อยูห่่างจากวตัถทุบึแสงทรงกลมรัศมี 3 เซนตเิมตร เป็นระยะ  

2 เซนตเิมตร จงหาเส้นผา่นศนูย์กลางของเงามืดและเงามวัท่ีปรากฏบนฉาก ท่ีอยูห่่างจากวตัถไุป 1 เมตร 

ตอบ 

 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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5. ชายคนหนึง่สงู 2 เมตร ยืนหา่งจากเสาไฟฟา้ซึง่มีไฟเปิดอยูใ่นเวลากลางคนื ถ้าเสาธงสงู 6 m จงหาความยาวของ

เงาบนพืน้ดนิของชายคนนี ้ถ้า  

              5.1 เขายืนห่างเสาไฟฟา้ 4 cm  

ตอบ 

              5.2 เขายืนห่างเสาไฟฟา้ 8 cm 

ตอบ 

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  

ขัน้ท ำควำมเข้ำใจโจทย์

ปัญหำ 

โจทย์ต้องการหา  

โจทย์ก าหนด  

ขัน้วำงแผนแก้ปัญหำ ใช้สมการ  

ขัน้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ แทนคา่ในสมการ  

ขัน้ตรวจสอบผล ค าตอบ  
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บตัร     กิจกรรมที่ 3  เกมบงิโก แสงเงำพฆิำต 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ออกเป็น 2 ทีม ทีมละเท่ากนัคละความสามารถ ร่วมอภิปรายทบทวนความรู้ท่ีเรียน

ผา่นมา เร่ือง การเคลื่อนท่ีของแสงและการเกิดเงา และเลน่เกม บงิโก แสงเงาพิฆาต  

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

 

วิธีเล่น 

         1. ติดตารางเกมบงิโก แสงเงาพิฆาต ไว้หน้าชัน้เรียน 

         2. แบง่นกัเรียนออกเป็น 2 ทีม คือทีม L และทีม S 

         3. แตล่ะทีมสง่นกัเรียนมานัง่ท่ีโต๊ะหน้าห้อง ทีมละ 1 คน และจบัสลากล าดบัการเลน่ 

         4. ทีมท่ีเลน่ทีมแรก เลอืกหมายเลขชอ่งบนแผน่เกมบงิโก แสงเงาพิฆาต ผู้ด าเนินรายการอา่นค าถาม ตาม

หมายเลขท่ีตวัแทนผู้ เลน่เลือกและให้ผู้ เลน่ตอบค าถาม 

                   - ถ้าตอบถกูให้ติดตวัอกัษร L หรือตวั S ตามช่ือทีม ลงในช่องท่ีเลือก และจบัค าถามข้อตอ่ไปเร่ือย ๆ  

                   - ถ้าตอบผิดให้เปลี่ยนทีมเลน่ และให้เลือกหมายเลขช่องใหมห่รืออาจเลือกหมายเลขช่องเลขเดิมแต่

เปลี่ยนค าถามจนกวา่จะตอบค าถามได้ถกู 

          5. ตวัแทนอีกทีมเป็นผู้ เลน่ เลน่ท านองเดียวกนั 

 

รายการ จ านวน 

1. แผ่นเกมบงิโก แสงเงาพิฆาต 1 แผ่น 

2. ตวัอกัษร L และ S อยา่งละ 9 ตวั 

3. กระดาษกาว 1 ม้วน 

4. ค าถาม  1 ชดุ 

                                                                     ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือวิชำฟิสิกส์ 3  

                                 เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 65 ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 



 

 

กตกิำ 

         ผู้ เลน่ท่ีสามารถตดิอกัษร L หรือ S ตอ่กนัจนครบทกุช่องตามแนวตัง้ แนวนอน หรือแนวทแยงได้ 

จ านวน 1 แนวก่อนเป็นผู้ชนะ 

 

         X           X          X                              X                         X                          X             X           X 

           X           X            X                                         X                                        X             X           X 

 

          X            X           X                            X                           X                         X             X            X   

            แนวนอนมี 3 แนว                               แนวทแยงมี 2 แนว                               แนวตัง้มี 3 แนว 

กิจกรรมหลังเล่นเกม 

         1. สะท้อนความคิดเก่ียวกบัสิง่ท่ีได้เรียนรู้จากการเลน่เกม บงิโก แสงเงาพิฆาต 

         2. สรุปความรู้เขียนแผนผงัความคดิหลกั (Concept map) 
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                                      ค ำถำม เกมบิงโก แสงเงำพฆิำต 

ค ำชีแ้จง ให้ผู้ด าเนินรายการอา่นค าถาม ตามล าดบัข้อท่ีผู้ เลน่เลือก 

ข้อที่ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

1. ค ากลา่วท่ีวา่ แสงประพฤตตินเป็นได้ทัง้คลื่นและอนภุาค ถามวา่ แสงเป็นคลื่นชนิดใด  

2. แสงเคลื่อนท่ีออกจากแหลง่ก าเนิดแสงตา่ง ๆ อยา่งไร  

3. แสงท่ีมนษุย์สามารถมองเห็นได้ เช่น แสงอาทิตย์เรียกวา่อะไร  

4. แสงท่ีมนษุย์สามารถมองเห็นได้ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ ประกอบด้วยแสงสีตา่ง ๆ หลายส ี

ได้แก่สีอะไรบ้าง 

 

5. จงเรียงล าดบัอตัราเร็วของแสงในตวักลางตา่ง ๆ เช่น ก๊าซ ของแข็ง และของเหลว จากมากไป

หาน้อย  

 

6. รังสีของแสงมี 3 ลกัษณะคืออะไรบ้าง  

7. การเคลื่อนท่ีในจกัรวาล ระยะทาง 1 ปีแสง มีคา่เป็นก่ีเมตร  

8. เม่ือแสงเดินทางจากอากาศ(n=1) ไปยงัแก้ว (n=1.5) อตัราเร็วของแสงจะเปลีย่นแปลงอยา่งไร  

9. เม่ือแสงเดินทางจากแก้ว(n=1.5) ไปยงัน า้ (n=1.3) อตัราเร็วของแสงจะเปลี่ยนแปลงอยา่งไร  

10. แสงเดินทางจากดาวฤกษ์ดวงหนึง่ท่ีห่างออกไป 6 x 1011 เมตร ต้องใช้เวลานานเท่าใด จงึจะ

เดินทางมาถงึโลก 

 

11. ถ้าแสงเดนิทางจากดาวฤกษ์ดวงหนึง่ใช้เวลา 6 x 104 วินาที ดาวฤกษ์ดวงนีห้่างจากโลกก่ีเมตร   
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ข้อที่ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

12. ถ้าต้องการยงิจรวดให้ชนดวงอาทิตย์ในเวลา 1 ปี ต้องท าให้จรวดมีอตัราเร็วเฉลี่ยเทา่ใด         

(1 A.U.=1.5 x 1011 m) 

 

13. ดาวฤกษ์ดวงหนึง่อยูห่่างจากโลก 6 A.U. แสงจากดาวฤกษ์ดวงนีจ้ะใช้เวลานานเท่าใด 

จงึจะมาถึงโลก(1 A.U.=1.5 x 1011 m) 

 

14. ดาวฤกษ์ดวงหนึง่อยูห่่างจากโลก 2.5 ปีแสง ถ้ายานอวกาศใช้อตัราเร็ว 3 x 108 m/s จะต้องใช้

เวลาเดนิทางจากโลกถึงดาวฤกษ์ดวงนีใ้นเวลาก่ีปี 

 

15. ตวักลางแสงมีก่ีประเภทอะไรบ้าง  

16. ตวักลางของแสงชนิดใดท่ีท าให้เกิดเงา   

17. ลกัษณะแหลง่ก าเนิดแสงแบบใดเม่ือสอ่งไปยงัวตัถทุบึแสงจะเกิดเงามืดเพียงอย่างเดียว  

18. แหลง่ก าเนิดแสงท่ีมีขนาดใหญ่กวา่วตัถ ุเม่ือระยะห่างจากฉากกบัวตัถตุา่งกนัจะเกิดเงาชนิดใด

ได้บ้าง 

 

19. แหลง่ก าเนิดแสงมีเส้นผา่นศนูย์กลาง 4 cm วางห่างจากวตัถท่ีุมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 cm    

เป็นระยะ 3 cm ระยะเงามืดยาวเท่าใด  

 

20. ทรงกลมลกูหนึง่มีเส้นผา่นศนูย์กลาง 10 cm วางหน้าแหลง่ก าเนิดแสงเป็นจดุ 12 cm ถ้าเลื่อน

ฉากท่ีกัน้อยูด้่านหลงัให้ห่างออกไปเร่ือยๆขนาดของเงาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยา่งไร 
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กระดานเกมบงิโก 

แสงเงาพฆิาต 



 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดที่ 1  

กำรเคล่ือนที่ของแสงและกำรเกิดเงำ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 5  

วิชำ ฟิสิกส์ 3 รหสัวิชำ ว32203 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูต้องที่สดุเพียงข้อเดียวแล้วกาเคร่ืองหมาย X ลงใน

กระดาษค าตอบ 

1. พิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ 

     1. แสงเป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้ เคลื่อนท่ีโดยไม่อาศยัตวักลาง 

     2. แสงเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรงในตวักลางชนิดเดียวกนัเท่านัน้ 

     3. แสงเคลื่อนท่ีรอบแหลง่ก าเนิดเป็นวงกลมจงึสามารถให้แสงสวา่งได้ทกุทิศทาง 

     4. แสงขาว ประกอบด้วย แสงสี 7 สี คือ สีมว่ง สีคราม สีน า้เงิน สีเขียว สีเหลือง สแีสด และสีแดง  

    ค าตอบท่ีถกูคือ 

    ก. 1, 2 และ 4  

    ข. 2, 3 และ 4 

    ค. 1, 3 และ 4 

    ง. 1, 2, 3 และ 4  

2. นกัวิทยาศาสตร์คนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการวดัอตัราเร็วของแสง 

     ก. ฟิโซ 

     ข. เอดิสนั  

     ค. โรเมอร์ 

     ง. กาลเิลโอ 

3. พิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดถกูต้อง 

     ก. หน่วยดาราศาสตร์ (A.U.) หมายถึง ระยะทางท่ีเปรียบเทียบกบัระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์  

     ข. หนว่ยดาราศาสตร์ (A.U.) หมายถึง ระยะทางท่ีเปรียบเทียบกบัระยะทางจากโลกถึงดวงจนัทร์ 

     ค. ปีแสง หมายถงึ หน่วยวดัระยะทางท่ีแสงเดินทางได้ในเวลา 1 ปี เทา่กบั 9 x 1012 เมตร  

     ง. ปีแสง หมายถึง หน่วยวดัเวลาท่ีแสงเดินทางในอวกาศ  
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4. ดาวฤกษ์ดวงหนึง่อยูห่่างจากโลก 1.5 x 1011 เมตร แสงจากดาวฤกษ์ดวงนีใ้ช้เวลานานเท่าไร จงึมาถึงโลก 

    ก. 40 นาที 20 วินาที  

    ข. 40 นาที 40 วินาที  

    ค. 41 นาที 20 วินาที  

    ง. 41 นาที 40 วินาที  

5. พรอกซมิา  เซนเทอรี  เป็นดาวฤกษ์ท่ีอยูใ่กล้โลกมากท่ีสดุ  อยูห่่างจากโลก  4.3  ปีแสง  ถ้ายานอวกาศเคลื่อนท่ี

ไปยงัดาวฤกษ์ดวงนี ้ ด้วยอตัราเร็ว  30  กิโลเมตร/วินาที   ยานอวกาศนัน้จะต้องใช้เวลาเดนิทางก่ีปี  

    ก.   4.3 x 104  ปี  

    ข.   4.3 x 105  ปี  

    ค.   5.3 x 104  ปี  

    ง.   5.3 x 105  ปี 

6. ถ้าน าลกูวอลเลย์บอลไปวางไว้ระหวา่งหลอดไฟดวงเลก็ ๆ กบัฉาก เงาท่ีเกิดขึน้บนฉากจะเป็นไปตามข้อใด 

    ก. เกิดเงามวัอยา่งเดียว  

    ข. เกิดเงามืดอยา่งเดียว 

    ค. เกิดเงามวัล้อมรอบเงามืด 

    ง. เกิดเงามืดล้อมรอบเงามวั  

7. ปรากฏการณ์ในข้อใด  ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดเงาของวตัถ ุ

     ก. รุ้งกินน า้ 

     ข. จนัทรุปราคา  

     ค. มิราจหรือภาพลวงตา 

     ง.  พระอาทิตย์ทรงกลด   
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8. ในปัจจบุนั  อตัราเร็วของแสงในอากาศหรือสญุญากาศมีคา่ประมาณเท่าใด  

    ก. 9.5 x 1015  เมตร/วินาที  

    ข. 9.5 x 108   เมตร/วินาที  

    ค. 3.0 x 1015  เมตร/วินาที  

    ง.  3.0 x 108   เมตร/วินาที 

9. เด็กคนหนึง่สงู 1 เมตร ยืนห่างจากเสาไฟ ซึง่ก าลงัมีไฟเปิดอยูใ่นเวลากลางคืน ถ้าเสาไฟสงู 5 เมตร เม่ือเขายืน

ห่างจากเสาไฟ 4 เมตร ความยาวของเงาบนพืน้จะมีคา่เท่าใด 

    ก. 25 เซนตเิมตร 

    ข. 50 เซนตเิมตร 

    ค. 75 เซนตเิมตร  

    ง. 100 เซนตเิมตร  

10. การแสดงในข้อใด  ท่ีใช้ประโยชน์โดยตรงจากการเกิดเงาของวตัถ ุ 

    ก. โขน  

    ข. หนงัตะลงุ  

    ค. ละครเวที  

    ง. หุ่นกระบอก 
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                                       กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ช่ือ…………………….………………………………………..ชัน้…………..………….เลขที่……………………. 

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวแล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงใน   

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง  

 

                              ผลกำรประเมิน  

                                         ดีมาก 

                                          ดี 

                                         พอใช้ 

                                         ปรับปรุง 

 

                   ลงช่ือ……………………………………………ผู้ประเมิน 

                        (………………………………………………) 

                   วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 ค ำชีแ้จง ให้ใสค่ะแนนลงในช่องตามการตรวจผลงานของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

   กลุม่ท่ี…………….ช่ือกลุม่………………………………………………………………………………………… 
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