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ชุดการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องคลื่นกลและชนิดของคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เล่มนี้ จัดทําขึ้น เพื่อเป็ นสื่ อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ทําความ
เข้าใจ ฝึ กฝนจนเกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ ชุดการสอนที่ทาํ ขึ้นนี้ยงั เป็ นเครื่ องช่วยบ่งชี้ให้
ครู ทราบว่าผูใ้ ช้ชุดการสอนมีความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยน และสามารถนําความรู ้น้ นั ไป
ใช้ได้มากน้อยเพียงใด และเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ครู ใช้ในการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยน โดยใช้ชุดการสอนฟิ สิ กส์ เรื่ องคลื่นกล มีท้งั หมด 8 ชุด ซึ่ งใน
ชุดที่ 1 เป็ นเรื่ องคลื่นกลและชนิดของคลื่น ได้นาํ เสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ประกอบด้วย คําชี้แจงการใช้
ชุดการสอน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน บัตรที่ 1 บัตรคําสั่ง บัตรที่ 2 บัตรความรู ้ บัตรที่ 3 บัตร
กิจกรรม บัตรที่ 4 บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรที่ 5 บัตรคําถาม บัตรที่ 6 บัตรเฉลยคําถาม
แบบทดสอบหลังเรี ยน เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเมื่อ
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาชุดการสอนนี้จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น และจะเป็ นประโยชน์
ในการใช้เป็ นชุดการสอนต่อผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
ผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะที่ปรึ กษา และคณะครู กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ บุคคลากรในโรงเรี ยนจตุรภูมิพิทยาคาร ที่ให้ความช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนการจัดทําชุดการสอนเล่มนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี จนสามารถนําไปใช้ ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้แก่ครู ผสู ้ อนและเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ศึกษา

จํานงค์ ทองพูน
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คํานํา
สารบัญ
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
ส่ วนประกอบชุดการสอน
คําชี้แจงในการใช้ชุดการสอน
แบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
บัตรที่ 1 บัตรคําสั่งชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
บัตรที่ 2 บัตรความรู้ชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
บัตรที่ 3 บัตรกิจกรรมชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
บัตรที่ 4 บัตรเฉลยกิจกรรมชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
บัตรที่ 5 บัตรคําถามชุดการสอนที่ 1 เรื่ อง คลื่นกลและชนิดของคลื่น
บัตรที่ 6 บัตรเฉลยคําถามชุดการสอนที่ 1 เรื่ องคลื่นกลและชนิดของคลื่น
แบบทดสอบหลังเรี ยนชุดการสอนที่ 1 เรื่ องคลื่นกล และชนิดของคลื่น
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนชุดการสอนที่ 1 เรื่ องคลื่นกล และชนิดของคลื่น
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ก
ข
1
2
3
8
11
12
15
21
26
29
32
35
38
39
47

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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ผลการเรี
ผลการเรียยนรู
นรู้ท้ที่คี่คาดหวั
าดหวังง
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ชุชุดดการสอนที
การสอนที่ ่ 11 คลื
คลื่น่นกล
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และชนิดดของคลื
ของคลื่น่น
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
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1. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายความแตกต่างของการเคลื่อนที่ของอนุภาค กับการ
เคลื่อนที่ของคลื่น
2. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายลักษณะรู ปแบบของคลื่นตามยาว และคลื่นตามขวาง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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จุดประสงค์ปลายทาง
อธิบายการเกิดคลื่นกล ลักษณะของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวได้
จุดประสงค์นาทาง
เมื่อเรี ยนจบเรื่ องนี้แล้ว นักเรี ยนจะสามารถ
1. อธิบายการเกิดคลื่นกลได้
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกกับทิศการ
สัน่ สะเทือนของอนุภาคในเส้นเชือกได้
3. บอกความสัมพันธ์ระหว่างทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นนํ้ากับทิศการสัน่ สะเทือนของ
อนุภาคของนํ้าได้
4. อธิบายและยกตัวอย่างการเกิดคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวได้

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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ส่ วนประกอบของชุดการสอน
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ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการวิทยาสาสตร์ เรื่ องคลื่นกล
ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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1. คําชี้แจงในการใช้ชุดการสอน
2. สิ่ งที่ครู และนักเรี ยนต้องเตรี ยม
3. บทบาทของครู และนักเรี ยน
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
6. บัตรที่ 1 บัตรคําสั่ง (สําหรับประธาน) ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
7. บัตรที่ 2 บัตรความรู ้ ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
8. บัตรที่ 3 บัตรกิจกรรมการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง
9. บัตรที่ 4 บัตรเฉลยกิจกรรมการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง
10. บัตรที่ 5 บัตรคําถาม ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
11. บัตรที่ 6 เฉลยบัตรคําถาม ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
12. แบบทดสอบหลังเรี ยนชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
13. เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
14. กระดาษคําตอบก่อนเรี ยน ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
15. กระดาษคําตอบหลังเรี ยน ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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เมื่อครู ผสู ้ อนได้นาํ ชุดการสอน คลื่นกลและชนิดของคลื่นชุดนี้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนควร
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ครู ควรศึกษาวิธีการใช้ชุดการสอน วิธีสอน และวิธีวดั ผลประเมินผลในแต่ละชุดการ
สอนให้เข้าใจ
2. ครู ควรค้นคว้าและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติม
3. ครู ควรมีการเตรี ยมการสอนล่วงหน้า โดยเตรี ยมสถานที่ตลอดจนสื่อการสอนต่าง ๆ
ให้พร้อมก่อนที่จะใช้ชุดการสอน
4. ทําการทดสอบก่อนเรี ยนของนักเรี ยนเพือ่ วัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนแต่ละคน
5. ก่อนสอน ถ้าเป็ นเรี ยนครั้งแรกให้ครู ช้ ีแจงนักเรี ยนให้รู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนใน
การใช้ชุดการสอน
6. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาฟิ สิกส์ชุดนี้ควบคู่กบั แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ การสอนให้แบ่งออกเป็ น 5 ขั้น ดังนี้
6.1 ขั้นทดสอบก่อนเรี ยน
6.2 ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน
6.3 ขั้นกิจกรรมการเรี ยน
6.4 ขั้นสรุ ปบทเรี ยน
6.5 ขั้นประเมินผลการเรี ยน
7. ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมครู พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทนั ที และควรแนะนํานักเรี ยน
อย่างใกล้ชิด
8. เมื่อนักเรี ยนทําชุดการสอนเสร็จ ให้ช่วยกันตรวจคําตอบจากแบบเฉลย
9. ให้นกั เรี ยนซักถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ แล้วครู อธิบายเพิม่ เติม
10. ทดสอบความรู ้ของนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรี ยน
11. ใช้เป็ นชุดการสอนให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และซ่อมเสริ มความรู ้ดว้ ยตนเอง
12. ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนในแต่ละบัตรตามเวลาที่กาํ หนด
13. เวลาที่ใช้ในเรี ยนชุดการสอน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
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1. ชุดการสอนเรื่ องคลื่นกลและชนิดของคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีส่วนประกอบดังนี้
1.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของลื่น
1.2 บัตรที่ 1 บัตรคําสัง่ (สําหรับประธาน) ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของ
คลื่น
1.3 บัตรที่ 2 บัตรความรู ้ ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
1.4 บัตรที่ 3 บัตรกิจกรรม การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง
1.5 บัตรที่ 4 บัตรเฉลยกิจกรรมการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง
1.6 บัตรที่ 5 บัตรคําถาม ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
1.7 บัตรที่ 6 เฉลยบัตรคําถาม ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
1.8 กระดาษคําตอบก่อนเรี ยน ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
1.9 กระดาษคําตอบหลังเรี ยน ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
2. ชุดการสอนนี้เป็ นชุดที่ 1 เรื่ องคลื่นกลและชนิดของคลื่น
3. การทําชุดการสอนแต่ละชุดให้ปฏิบตั ิดงั นี้
3.
1 ศึกษาเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบให้เข้าใจหากไม่เข้าใจให้ไปขอคําแนะนําจากครู
ก่อนจะทําชุดการสอน
3.
2 ทําชุดการสอนทีละแบบฝึ กให้เสร็จ แล้วจึงเปิ ดดูเฉลยชุดการสอน หากกิจกรรมใด
นักเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 60 ควรกลับไปศึกษาเนื้อหานั้นซํ้าอีกรอบหากยังไม่เข้าใจให้ไปขอ
คําแนะนําจากครู

... เพื่อผลดีกับ
พวกเรา อ่านให้
เข้าใจ และทา
ตามขั้นตอนนะ
ครับ…

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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สิ่งที่ครูและนักเรียนต้ องเตรียม
สิ่ งที่ครูต้องเตรียม

1. ครู ตรวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในชุดการสอนให้เรี ยบร้อยก่อนใช้ชุดการสอน
ทุกครั้ง

สิ่งที่นักเรียนต้ องเตรียม
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1. สมุดบันทึกของนักเรี ยน
2. ปากกา ดินสอ
3. นาฬิกาจับเวลา
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2. ครู ควรเตรี ยมการสอนล่วงหน้า โดยเตรี ยมสถานที่ตลอดจนสื่ อการสอน
อุปกรณ์การทํากิจกรรมต่างๆ ให้พร้อม ก่อนใช้ชุดการสอน

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บทบาทของครูและนักเรียน

บทบาทของครู
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1. แจกแบบทดสอบก่อนเรี ยนและสัง่ ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครู แจกให้
2. ทํากิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการสังเกต ตั้งคําถามแล้วให้นกั เรี ยนตอบแสดง
ความคิดเห็น
3. แบ่งนักเรี ยนเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ 6 คน คละผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนี้ คือ เรี ยน
เก่ง 2 คน ปานกลาง 2 คน และเรี ยนอ่อน 2 คน และเป็ นกลุ่มตลอดการใช้ชุดการสอน
4. อธิบายให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมกลุ่มตามที่กาํ หนด
5. เมื่อนักเรี ยนทํากิจกรรมกลุ่มเรี ยบร้อยแล้ว ให้นกั เรี ยนร่ วมกันทํากิจกรรมสรุ ป
บทเรี ยน
6. แจกแบบทดสอบหลังเรี ยนให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
7. ตรวจกระดาษคําตอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
8. กรอกคะแนนในแต่ละชุดการสอน และคะแนนทดสอบหลังเรี ยนลงในแบบ
ประเมินประสิ ทธิภาพของชุดการสอน
9 แจ้งคะแนนในชุดการสอนให้นกั เรี ยนทราบทุกครั้ง เพื่อจะได้เป็ นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุ งและพัฒนาผลการเรี ยนรู ้
10. ครู ควรสรุ ปผลการใช้ชุดการสอนทุกครั้ง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะไว้
ด้วยหลังจากที่ได้ประเมินประสิ ทธิภาพของชุดการสอนแล้ว

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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ครู ตอ้ งชี้แจงให้นกั เรี ยนทราบถึงบทบาทดังต่อไปนี้
1. เมื่อแต่ละกลุ่มรับซองชุดการสอน ให้ตรวจสอบว่าสิ่ งที่อยูใ่ นซองชุดการสอน
ครบถ้วนหรื อไม่ โดยดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้ชุดการสอน
2. อ่านบัตรคําสั่งให้ละเอียด แล้วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เป็ นไปตาม
เวลาที่กาํ หนด
3. นักเรี ยนควรใช้ชุดการสอนอย่างระมัดระวัง ไม่ขีดเขียนสิ่ งใดๆ ลงในชุดการ
สอน
4. การปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกลุ่ม นักเรี ยนควรปฏิบตั ิกิจกรรมคําสั่งอย่างเคร่ งครัด
5. ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมหากมีขอ้ สงสัยให้ขอคําแนะนําจากครู
6. เมื่อหมดเวลา แต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์ใส่ ซองเดิมให้ถูกต้องและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อย ส่ งคืนครู

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

no

k.

คาชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน
(เวลา 10 นาที)
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท ()
ทับหน้าข้อ ก, ข, ค, หรื อ ง ลงในกระดาษคําตอบ

………………………………………………………………………………
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1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อเกิดคลื่นกล
ก. พลังงานถูกส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่น
ข. คลื่นกลไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอากาศและอวกาศ
ค. อนุภาคของตัวกลางไม่มีการเคลื่อนที่เลยขณะคลื่นเคลื่อนที่ผา่ น
ง. การสัน่ ของอนุภาคตัวกลาง ณ ตําแหน่งต่างๆ มีทิศทางเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ
2. การเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางขณะคลื่นเคลื่อนที่ผา่ นไปแล้วจะมีลกั ษณะตามข้อใด
ก. อนุภาคจะอยูต่ าํ แหน่งสมดุลเดิม
ข. อนุภาคจะสัน่ กลับไป กลับมาซํ้าทางเดิม และเคลื่อนที่ตามคลื่นไป
ค. อนุภาคจะสัน่ กลับไป กลับมาซํ้าทางเดิม แต่ไม่ได้เคลื่อนที่ตามคลื่นไป
ง. อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็ นวงกลมในแนวดิ่ง โดยไม่ยอมถ่ายโอนพลังงานให้กบั อนุภาคอื่นต่อไป
3. ตัวอย่างของคลื่นกล คือข้อใด
ก. คลื่นวิทยุ และคลื่นนํ้า
ข. คลื่นแสง และคลื่นในเส้นเชือก
ค. คลื่นเสียง และคลื่นแผ่นดินไหว
ง. คลื่นในสปริ ง และคลื่นความร้อน

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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4. นักเรี ยนสองคนถือปลายลวดสปริ ง แล้วยืนห่างกันเท่ากับความยาวของลวดสปริ ง และลวดสปริ ง
ถูกวางบนพื้นราบเกลี้ยง ให้นกั เรี ยนคนหนึ่งอัดปลายลวดสปริ ง เข้า - ออก ตําแหน่งที่ทาํ
เครื่ องหมายไว้บนลวดสปริ งกับคลื่นในลวดสปริ งจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ในทิศเดียวกัน
ข. ขนานกันไป
ค. ในทิศตั้งฉากกัน
ง. ในทิศตรงกันข้าม
5. นักเรี ยนสองคนถือปลายเชือก แล้วยืนห่างกันเท่ากับความยาวของเส้นเชือก เมื่อนักเรี ยนคนหนึ่ง
สะบัดปลายเส้นเชือก ขึ้น - ลง ตําแหน่งที่ทาํ เครื่ องหมายไว้บนเส้นเชือกกับคลื่นในเส้นเชือกเกิด
การเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ในทิศเดียวกัน
ข. ในทิศตั้งฉากกัน
ค. ในทิศตรงกันข้าม
ง. สรุ ปแน่นอนไม่ได้
6. ข้อใดเป็ นคลื่นตามขวางทั้งหมด
ก. คลื่นวิทยุ และคลื่นในนํ้าลึก
ข. คลื่นทุติยภูมิ และคลื่นแสง
ค. คลื่นเสียง และคลื่นแผ่นดินไหว
ง. คลื่นปฐมภูมิ และคลื่นในเส้นเชือก
7. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางแตกต่างกันอย่างไร
ก. ประเภทของแหล่งกําเนิดคลื่นต่างกัน
ข. ทิศทางการสัน่ ของตัวกลางต่างกัน
ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างกัน
ง. ประเภทของตัวกลางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่างกัน
8. แบ่งคลื่นโดยพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาคตัวกลางอย่างไร
ก. คลื่นดล และคลื่นต่อเนื่อง
ข. คลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ค. คลื่นตามยาว และคลื่นตามขวาง
ง. คลื่นตามยาว และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
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9. ข้อใดกล่าวถึงคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิได้ถูกต้อง
ก. เป็ นคลื่นตามยาวและตามขวางตามลําดับ
ข. เป็ นคลื่นดล และคลื่นต่อเนื่องตามลําดับ
ค. เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและคลื่นกลตามลําดับ
ง. เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลางและอาศัยตัวกลางตามลําดับ
10. คลื่นซึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 เกิดจากคลื่นชนิดใด
ก. คลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิ
ข. เกิดจากคลื่นนํ้าและการขยายตัวของนํ้า
ค. คลื่นนํ้าที่มีความเร็วมาก ความยางคลื่นน้อย
ง. เกิดจากคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
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คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง คลืน่ กลและชนิดของคลืน่

ตรวจคําตอบก่อน
นะจ๊ะ

บัตรที่ 1
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บัตรคําสัง่ สําหรับประธานกลุ่ม
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ให้ประธานกลุ่มอ่านบัตรคําสัง่ แล้วมอบหมายงานให้
สมาชิกปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาํ หนด และเริ่ มต้นศึกษาชุด
การสอนจากบัตรที่ 2 ถึงบัตรที่ 6
ให้เป็ นไปตามเวลาที่กาํ หนด ในแต่ละกิจกรรม
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คลื่นกลและชนิดของคลื่น

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บัตรคําสั่ง (สําหรับประธาน)
ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 10 นาที)
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1. ให้ประธานกลุ่มมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้
1.1 ผู้ควบคุมเวลา ทําหน้าที่รักษาเวลาในการทํากิจกรรรมเพือ่ ให้เสร็จทันเวลาทุกกิจกรรม
1.2 ผู้อ่าน ทําหน้าที่อ่านข้อความในบัตรความรู ้ บัตรกิจกรรมและบัตรคําถาม อ่านคําสัง่ ให้
สมาชิกในกลุ่มฟัง ประธานกกลุ่มชี้นาํ ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนเป็ นผูฟ้ ังและร่ วมอภิปราย
1.3 ผู้จดบันทึก ทําหน้าที่จดบันทึกผลการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
2. ประธานนําแบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น ให้สมาชิกใน
กลุ่มได้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นรายบุคคล (ใช้เวลา 10 นาที)
3. ประธานนําบัตรที่ 2 บัตรความรู ้ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น มอบให้สมาชิก
ที่ทาํ หน้าที่อ่าน อ่านข้อความในบัตรความรู ้ และชี้แจงให้สมาชิกที่เหลือฟัง ผูจ้ บั เวลาทําหน้าที่จบั
เวลาไปด้วย เพือ่ ให้การทํากิจกรรมเป็ นไปตามเวลาที่กาํ หนด สมาชิกที่ทาํ หน้าที่จดบันทึก จดเนื้อหา
ประเด็นสําคัญๆ ไว้เพือ่ อภิปรายเวลาทําบัตรกิจกรรม (ใช้เวลา 20 นาที)
4. ประธานกลุ่มมอบบัตรที่ 3 บัตรกิจกรรมชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้ นเชือกและลวดสปริง ให้ผอู ้ ่าน อ่านรายละเอียดของ
กิจกรรมที่กาํ หนดให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมและอภิปรายแล้วจดบันทึกผูเ้ ขียนสรุ ป
ความรู ้ลงในบัตรกิจกรรมตามความคิดเห็นและตามมติของกลุ่มในกิจกรรม การทดลองเรื่อง การ
เคลื่อนที่ของคลื่นในเส้ นเชือกและลวดสปริง (ใช้เวลา 20 นาที) เสร็จแล้วตรวจคําตอบจากบัตรที่ 4
บัตรเฉลยกิจกรรม (ใช้เวลา 5 นาที)
5. ประธานกลุ่มแจกบัตรที่ 5 บัตรคําถามชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น ให้สมาชิก
ในกลุ่มได้ทาํ แบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคล (ใช้เวลา 20 นาที) เสร็จแล้วตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําถาม
(ใช้เวลา 5 นาที)
6. ประธานนําแบบทดสอบหลังเรี ยนชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น ให้สมาชิกใน
กลุ่มได้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นรายบุคคล (ใช้เวลา 10 นาที) เสร็จแล้วตรวจคําตอบจาก
เฉลยแบบทดสอบ หลังเรี ยน (ใช้เวลา 5 นาที)
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7. ครู อธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับคลื่นกลและชนิดของคลื่น โดยให้นกั เรี ยนดูจากชุดการสอน คลื่น
กลและชนิดของคลื่น (ใช้เวลา 10 นาที)
8. เมื่อหมดเวลา เก็บอุปกรณ์ใส่คืนซองเดิมให้ถูกต้องเรี ยบร้อยส่งคืนครู (ใช้เวลา 5 นาที)

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บัตรที่ 2
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ประธานกลุ่มมอบหมายให้ผอู ้ ่าน อ่านข้อความตามบัตรความรู ้
สมาชิกที่เหลือตั้งใจฟัง ผูจ้ ดบันทึกจดบันทึกใจความสําคัญ
โดยสรุ ปย่อ ไว้สาํ หรับอภิปรายร่ วมกัน ผูจ้ บั เวลาจับเวลาให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนด แล้วเริ่ มเรี ยนบัตรที่ 3 ต่อไป

คลื่นกลและชนิดของคลื่น

16

บัตรความรู้

k.

คลืน่ กลและชนิดของคลืน่
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ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของค ลืน่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 30 นาที)
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คลื่น (wave) เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรบกวนแหล่งกําเนิดหรื อตัวกลางเกิดการ
สัน่ สะเทือนทําให้มีการแผ่หรื อการถ่ายโอนพลังงานจากการสัน่ สะเทือนไปยังจุดอื่นๆ โดยที่ตวั กลาง
นั้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น ซึ่งลักษณะของคลื่นทําตําแหน่งใดๆจะขึ้นกับระยะเวลา
จากการพิจารณาการเกิดคลื่น พบว่าคลื่นแต่ละชนิดจะมีสิ่งที่เคลื่อนที่ 2 อย่าง คือ
1. การแผ่หรื อการเคลื่อนที่ของคลื่น (Propagation or Traveling waves) ซึ่งเป็ นการถ่ายโอน
พลังงาน
2. การเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางที่คลื่นแผ่ไป เป็ นการเคลื่อนที่กลับไป - กลับมาซํ้าทาง
เดิม เรี ยกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)

w

w
w

.k

การจาแนกชนิดของคลื่น
1. จําแนกคลื่นตามลักษณะของตัวกลาง แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 คลื่นกล (Mechanical Waves) เป็ นคลื่นที่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
ได้แก่ คลื่นเสียง คลื่นนํ้า คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลวดสปริ ง คลื่นแผ่นดินไหว เป็ นต้น คลื่นเหล่านี้
สามารถถ่ายโอนพลังงานได้ โดยอาศัยความยืดหยุน่ ของตัวกลางและอัตราเร็วคลื่นในตัวกลางชนิด
เดียวกันจะมีค่าเท่ากัน
1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Waves) เป็ นคลื่นที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก โดยคลื่นที่แผ่ไปไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง ได้แก่
คลื่นแสง คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นความร้อน และรังสีต่างๆ
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ข้อควรจํา
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คลื่นกล อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
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2. จําแนกคลื่นตามลักษณะการสัน่ ของอนุภาคตัวกลางที่สมั พันธ์กบั ทิศทางการแผ่
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 คลื่นตามขวาง (Transverse Waves) เป็ นคลื่นที่เกิดขึ้นโดยอนุภาคของตัวกลางที่
คลื่นเคลื่อนที่ผา่ น สัน่ ในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ดังรู ปที่ 1 ได้แก่ คลื่นพื้นผิว
(นํ้าและดิน) คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลวดสปริ ง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิด

w
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ro

รู ปที่ 1 แสดงคลื่นตามขวาง
2.2 คลื่นตามยาว (Longitudinal Waves) เป็ นคลื่นที่เกิดขึ้นโดยอนุภาคของตัวกลาง
ที่คลื่นเคลื่อนที่ผา่ น สัน่ ในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ดังรู ปที่ 2 ได้แก่ คลื่นในนํ้าลึก คลื่น
ในลวดสปริ ง และคลื่นเสียง จะเห็นว่าคลื่นตามยาวทุกชนิดเป็ นคลื่นกล

รู ปที่ 2 แสดงคลื่นตามยาว

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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คลื่นตามขวางทิศการสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่
คลื่นตามยาวทิศการสั่นขนานกับทิศการเคลื่อนที่
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no
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3. จําแนกตามการรบกวนของตัวกลาง แบ่งได้ 2 ชนิดคือ คลื่นดล และคลื่นต่อเนื่อง
3.1 คลื่นดล(pulse waves) คือ คลื่นที่เกิดจากการรบกวนตัวกลางเพียงครั้งเดียว เช่น
การสัน่ ของเส้นเชือกเพียงครั้งเดียว เสียงจากการยิงปื น 1 นัด การขว้างก้อนหิน หนึ่งก้อนลงนํ้า แสง
จากไฟแฟลช เป็ นต้น จะเกิดคลื่นเพียง 1-2 ลูก
3.2 คลื่นต่อเนื่อง (continuous waves) คือคลื่นที่เกิดจากการรบกวนตัวกลางอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นการสัน่ ของเชือกตลอดเวลา เสียงประทัดจํานวนมาก คลื่นนํ้าที่เกิดจากแหล่งกําเนิดคลื่น
สัน่ ตลอดเวลา แสงไฟที่เปิ ดไว้ท้งั คืน เป็ นต้น จะเกิดคลื่นหลายขบวน
ข้อสังเกต
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คลื่นดลเกิดจากการรบกวนตัวกลางเพียงครั้งเดียว
คลื่นต่อเนื่องเกิดจากการรบกวนตัวกลางอย่างต่อเนื่อง
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คลืน่ แผ่นดินไหว
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มีคลื่นอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก กําเนิดขึ้นภายใต้พ้นื โลกของเรา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547
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หมู่เกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเป็ นชุดๆ การสัน่ สะเทือนที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวนี้ สามารถตรวจจากเครื่ องวัดความไหวสะเทือน ( seismograph) ซึ่งวัดมีความแรงของ
การสัน่ สะเทือนได้ 8.9 ริ กเตอร์ ทําให้คลื่นเดินทางจากตัวเกาะผ่านนํ้าที่อยูร่ อบๆ ในมหาสมุทรเปิ ด
คลื่นนํ้ามีความสูงประมาณ 1 เมตร แต่เมื่อคลื่นนี้เคลื่อนที่เข้าสู่บริ เวณนํ้าตื้นใกล้ชายฝั่ง คลื่นจะ
เคลื่อนที่ชา้ ลง ทําให้คลื่นที่มาจากทางด้านหลังมาถึงทันแล้วรวมตัวกัน ทําให้เกิดเป็ นคลื่นลูกใหญ่ข้ นึ
คลื่นลูกแรกก่อตัวเป็ นกําแพงมีความสูงถึง 30 เมตร คนที่อยูบ่ นเรื อไกลออกไปในท้องทะเลยังไม่
รู ้สึกตัวเลยว่าคลื่นนํ้าได้เคลื่อนที่ผา่ นไปแล้ว แต่ทว่าประชากรหลายหมื่นคนได้สูญเสียชีวติ เนื่องจาก
คลื่นยักษ์น้ ีได้พดั ขึ้นมาบนพื้นดินในพื้น
ชนิดของคลื่นแผ่ นดินไหว
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อหินไ
ต้พ้นื โลกมีการเคลื่อนตัว การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทํา
ให้เกิดความเครี ยดขึ้นในหิน เมื่อความเครี ยดในหินถูกสะสมมากขึ้น หินอาจแตกหรื อเปลี่ยนรู ปร่ าง
ทําให้มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ปของคลื่นหรื อการสัน่ คลื่นที่เกิดขึ้นมาจากแผ่นดินไหว
นั้น เรี ยกว่า คลื่นแผ่นดินไหว (seismic wave)
คลื่นแผ่นดินไหวจะเคลื่อนตัวออกจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวไปในทุกทิศทาง ซึ่งคลื่นจะพา
พลังงานไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านใต้โลก และสามารถเดินทางจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีก
ซีกโลกหนึ่งได้ คลื่นแผ่นดินไหว ประกอบด้วย
1. คลื่นปฐมภูมิ (
primary wave or P - wave) เป็ นคลื่นตามยาว คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ได้
เร็วกว่าคลื่นแผ่นดินไหวชนิดอื่นๆ ดังนี้คลื่นนี้จึงเดินทางไปถึงที่ไกลๆ ได้ก่อนคลื่นแผ่นดินไหวชนิด
อื่นๆ เมื่อคลื่นปฐมภูมิเคลื่อนที่จะทําให้เกิดส่วนอัดและส่วนขยายของหินภายใต้โลก
2. คลื่นทุติยภูมิ (
secondary wave or S - wave) เป็ นคลื่นตามขวาง คลื่นนี้ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ผา่ นของเหลวได้ (ส่วนหนึ่งของแกนโลกเป็ นของเหลว) ดังนั้นเราไม่สามารถทําการวัดคลื่น
ทุติยภูมิ จากอีก ซีกหนึ่งของโลกที่ตรงกันข้ามกับตําแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวได้
3. คลื่นพื้นผิว (
surface wave) เกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นตามยาวและคลื่นตาม
ขวาง
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เมื่อคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิเดินทางมาถึงพื้นผิวโลก บางส่วนจะเปลี่ยนเป็ นคลื่นพื้นผิว ถึงแม้วา่
คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ชา้ กว่าคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิมาก แต่ทว่าคลื่นพื้นผิวเป็ นต้นเหตุทาํ ให้
เกิดการไหวตัวของพื้นดินอย่างรุ นแรง
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นภายใต้น้ าํ สามารถทําให้เกิดคลื่นพืน้ ผิวขนาดยักษ์ในมหาสมุทรได้ หรื อ
ที่เรี ยกว่า คลื่นซึนามิ (tsunami) เมื่อคลื่นซึนามิเดินทางมาถึงชายฝั่ง สามารถทําให้เกิดความเสียหายได้
อย่างร้ายแรง ดังที่กล่าวในตอนต้น

เสร็จแล้วเริ่ มทํา
บัตรที่ 3 เลยนะครับ

บัตรที่ 3

no

k.

บัตรกิจกรรม
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ประธานกลุ่มนําสมาชิกปฏิบตั ิกิจกกรมตามคําชี้แจงในบัตร
กิจกรรม ทุกคนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่ วมกัน
สรุ ปความรู ้ตามมติของสมาชิกในกลุ่ม บันทึกลงในบัตร
กิจกรรมทุกกิจกรรม
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คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บัตรกิจกรรม
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ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของค ลืน่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 20 นาที)

no

k.

การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้ นเชือกและลวดสปริง
จุดประสงค์์ เพือ่ ศึกษาทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง และทิศการเคลื่อนที่
ของอนุภาค
วัสดุ - อุปกรณ์

ob

an

รายการ
1. เชือกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร 4 เส้น
2. ลวดสปริ ง (slinky spring) 4 อัน
3. เศษผ้าหรื อด้ายสีสด ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 4 เส้น

.k
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ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
วิธีการทากิจกรรม
1. ให้นกั เรี ยน 2 คนถือปลายเส้นเชือกคนละปลาย และยืนห่างกันตามความยาวของ
เชือกโดยให้เชือกพอดีตึงเป็ นเส้นตรงในแนวระดับ
2. ใช้เศษผ้าสีสดผูกติดกับเส้นเชือก ห่างจากปลายข้างหนึ่งของเส้นเชือกประมาณ 1 เมตร
3. ให้นกั เรี ยนที่ห่างจากเศษผ้า 1 เมตร เป็ นผูส้ ะบัดเชือกขึ้นลงในแนวดิ่ง สังเกตการเคลื่อนที่
ของคลื่นในเส้นเชือกและการเคลื่อนที่ของเศษผ้า
4. สะบัดเชือกเป็ นคลื่นต่อเนื่อง สังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นและการเคลื่อนที่ของเศษผ้า
5. สรุ ปผลการทํากิจกรรม

w
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w

จานวน / กลุ่ม
1
1
1
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ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
วิธีการทากิจกรรม 2.1
1. ให้นกั เรี ยน 2 คนถือปลายลวดสปริ งคนละด้าน แล้วดึงปลายอีกด้านให้ลวดสปริ งยืดออก
ประมาณ 1.5 เมตร
2. ให้ผกู เศษผ้าสีสด ติดกับลวดสปริ ง ห่างปลายข้างหนึ่งเป็ นระยะ 50 เซนติเมตร
3. ให้นกั เรี ยนที่ห่างจากเศษผ้า 1 เมตร เป็ นผูส้ ะบัดลวดสปริ งขึ้นลงตามแนวดิ่ง แล้ว
สังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ ง และการเคลื่อนที่ของเศษผ้า
4. บันทึกผล และสรุ ปผลการทํากิจกรรม
วิธีการทากิจกรรม2.2
1. ให้นกั เรี ยน 2 คนถือปลายลวดสปริ งคนละด้าน วางลวดสปริ งบนพื้นราบเกลี้ยงแล้วดึง
ปลายอีกด้านให้ลวดสปริ งยืดออก 1 เมตร
2. ให้ผกู เศษผ้าสีสด ติดกับลวดสปริ ง ห่างปลายข้างหนึ่งเป็ นระยะ 50 เซนติเมตร
3. ให้นกั เรี ยนคนหนึ่งอัดลวดสปริ งแล้วปล่อยเป็ นจังหวะช้าๆ และสังเกตการ
เคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ ง และการเคลื่อนที่ของเศษผ้า
4. บันทึกผล และสรุ ปผลการทํากิจกรรม

ช่วยกันทํากิจกรรมนะครับอย่า
เล่นกันเดี๋ยวไม่ทนั เวลา
ขั้นตอนนะครับ…
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บัตรกิจกรรม
ชุ ดการสอนที่ 1
------------------------------

k.

วันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ..............
กลุ่มที่ ............
เพือ่ ศึกษาทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง และทิศการเคลื่อนที่

no

จุดประสงค์์
ของอนุภาค

co
m

กิจกรรม การเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ ในเส้ นเชือกและลวดสปริง

ro
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สมาชิกในกลุ่ม
1. ................................................................. เลขที่ .............. ประธานกลุ่ม
2. ................................................................. เลขที่ .............. ผูท้ าํ หน้าที่อ่าน
3. ................................................................. เลขที่ .............. ผูจ้ ดบันทึก
4. ................................................................. เลขที่ .............. ผูจ้ บั เวลา
5. ................................................................. เลขที่ .............. สมาชิก
6. ................................................................. เลขที่ .............. สมาชิก

w

w
w

.k

บันทึกผลการทากิจกรรม
ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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อภิปรายหลังการทากิจกรรม
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1. เมื่อสะบัดปลายเชือก คลื่นในเส้นเชือกเคลื่อนที่อย่างไร และเศษผ้าเคลื่อนที่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. เมื่อสะบัดปลายข้างหนึ่งของลวดสปริ ง จงอธิบายว่า พลังงานจากการสะบัดจะถ่ายโอน ไปยังปลาย
อีกข้างหนึ่งของลวดสปริ งได้อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. จงเปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเส้นเชือก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. เมื่ออัดปลายลวดสปริ ง ลวดสปริ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเศษผ้าที่ผกู มีการเคลื่อนที่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิเคราะห์ และสรุปผลการทากิจกรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

บัตรที่ 4

no

k.

บัตรเฉลยกิจกรรม
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ประธานกลุ่มนําบัตรเฉลยกิจกรรมอ่านให้สมาชิกในกลุ่มทุก
คนฟังตรวจสอบผลการบันทึกกิจกรรมในกลุ่มตนเองว่าถูก
หรื อผิด ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบด้วยความซื่ อสัตย์

w
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บัตรเฉลยกิจกรรม

co
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ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของค ลืน่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 3 (เพิ่มเติม) รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 5 นาที)
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บันทึกผลการทากิจกรรม
ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
การสะบัดที่ปลายเชือก เป็ นการให้พลังงานกลกับปลายเชือก พลังงานกลนี้จะถ่ายโอนผ่าน
อนุภาคของเส้นเชือกไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง โดยที่อนุภาคของเส้นเชือกมีการเคลื่อนที่ข้ นึ ลง ซึ่งตั้ง
ฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
บันทึกการทากิจกรรม 2.1
การสะบัดที่ปลายสปริ ง เป็ นการให้พลังงานกลกับปลายสปริ ง พลังงานกลนี้จะถ่ายโอนผ่าน
อนุภาคของลวดสปริ งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง โดยที่อนุภาคของลวดสปริ ง(ผ้าสีสดหรื อด้ายสีสด) มี
การเคลื่อนที่ข้ นึ ลง ซึ่งตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลืน่
บันทึกการทากิจกรรม2.2
การอัดลวดสปริ ง เป็ นการให้พลังงานกลกับปลายลวดสปริ ง พลังงานกลนี้จะถ่ายโอนผ่าน
อนุภาคของลวดสปริ งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง โดยอนุภาคของลวดสปริ งมีการเคลื่อนที่อยูใ่ นแนว
เดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น (กลับไป-กลับมา) แต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น เราเรี ยกคลื่นที่
มีการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางว่า “ คลื่นกล “ เช่น คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลวดสปริ ง คลื่นผิว
นํ้า
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อภิปรายหลังการทากิจกรรม
1. เมื่อสะบัดปลายเชือก คลื่นในเส้นเชือกเคลื่อนที่อย่างไร และเศษผ้าเคลื่อนที่อย่างไร
อนุภาคของเส้นเชือกมีการเคลื่อนที่ข้ นึ ลง ซึ่งตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น

k.

2. เมื่อสะบัดปลายข้างหนึ่งของลวดสปริ ง จงอธิบายว่า พลังงานจากการสะบัดจะถ่ายโอน ไปยังปลาย
อีกข้างหนึ่งของลวดสปริ งได้อย่างไร
พลังงานจะถ่ายโอน ให้กบั อนุภาคของลวดสปริ งทําให้มีการเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง แล้วเคลื่อนที่ไป
ยังปลายของสปริ ง

an

no

3. จงเปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเส้นเชือก
อนุภาคของเส้นเชือกและลวดสปริ งมีการเคลื่อนที่ข้ นึ ลง ซึ่งตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของ
คลื่น

ro

ob

4. เมื่ออัดปลายลวดสปริ ง ลวดสปริ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเศษผ้าที่ผกู มีการเคลื่อนที่อย่างไร
.
การอัดลวดสปริ ง เป็ นการให้พลังงานกลกับปลายลวดสปริ ง พลังงานกลนี้จะถ่ายโอนผ่าน
อนุภาคของลวดสปริ งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง โดยอนุภาคของลวดสปริ งมีการเคลื่อนที่อยูใ่ นแนว
เดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น (กลับไป-กลับมา) แต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น เรี ยกคลื่นที่มี
การถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางว่า “ คลื่นกล”เช่น คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลวดสปริ ง คลื่นผิวนํ้า

w

w
w
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วิเคราะห์ และสรุปผลการทากิจกรรม
จากผลการทํากิจกรรมพบว่า การสะบัดเส้นเชือก การสะบัดสปริ ง และการอัดลวดสปริ ง เป็ น
การให้พลังงานกลกับเส้นเชือกและปลายลวดสปริ ง พลังงานกลนี้จะถ่ายโอนผ่านนุภาคเส้นเชือก
และลวดสปริ งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง แต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น เรี ยกคลื่นที่มีการถ่ายโอน
พลังงานผ่านตัวกลางว่า “ คลื่นกล” เช่น คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลวดสปริ ง คลื่นผิวนํ้า แบ่งคลื่น
โดยพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาคตัวกลาง แบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1. คลื่นตามขวาง ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาคตัวกลาง
2. คลื่นตามยาว ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอยูใ่ นแนวเดียวกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาค
ตัวกลาง
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บัตรคําถาม
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บัตรที่ 5

w
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ประธานกลุ่มแจกบัตรคําถามให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนทํา
แบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคลตามเวลาที่กาํ หนดให้ เสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วตรวจคําตอบกับบัตรเฉลยคําถาม

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บัตรคาถาม

co
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ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของค ลืน่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 20 นาที)

no

k.

กลุ่มที่ ............
ชื่อ.................................................................. ชั้น ม. 5/........ เลขที่ ............

คาชี้แจง จงเติมคําตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. คลื่นกล คืออะไร (1.5 คะแนน)

ob

an

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. คลื่นได้รับพลังงานมาจากไหน (1.5 คะแนน)

.k

ro

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

w

w
w

3. คลื่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร (1 คะแนน)

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. คลื่นปฐมภูมิต่างกับคลื่นทุติยภูมิ อย่างไร (1 คะแนน)

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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5. คลื่นซึมามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 เกิดขึ้นมาได้อย่างไร (ตามแนวความคิดของนักเรี ยน )
(2 คะแนน)

co
m

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. แบ่งคลื่นโดยพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาค
ตัวกลางอย่างไร (1 คะแนน)

k.

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

no

7. คลื่นตามยาว และคลื่นตามขวางมีลกั ษณะอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร (2 คะแนน)

w

w
w

.k

ro
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an

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
พวกเรารี บทําให้
เสร็จทันเวลา

บัตรที่ 6

no

k.

เฉลยบัตรคําถาม

w
w

.k

ro

ob

an

ประธานกลุ่มแจกบัตรคําถามให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนทํา
แบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคลตามเวลาที่กาํ หนดให้ เสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วตรวจคําตอบกับบัตรเฉลยคําถาม

w
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คลื่นกลและชนิดของคลื่น

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บัตรเฉลยคาถาม

k.

คาชี้แจง จงเติมคําตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

co
m

ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของค ลืน่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 5 นาที)

1. คลื่นกล คืออะไร



no

คือคลื่นที่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ได้แก่ คลื่นเสียง คลื่นนํ้า คลื่นในเส้นเชือก
คลื่นในลวดสปริ ง คลื่นแผ่นดินไหว
2. คลื่นได้รับพลังงานมาจากไหน

an

ได้รับพลังงานจากการรบกวนตัวกลาง อนุภาคที่ได้รับพลังงานจะขยับไป - มาแต่ไม่

ob

เคลื่อนที่ไปกับคลื่น
3. คลื่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

เกิดขึ้นเมื่อหินใต้พน้ื โลกมีการเคลื่อนตัว การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทําให้เกิด

ro

ความเครี ยดขึ้นในหิน เมื่อความเครี ยดในหินถูกสะสมมากขึ้น หินอาจแตกหรื อเปลี่ยนรู ปร่ าง ทําให้มี
การปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ปของคลื่นหรื อการสัน่
4. คลื่นปฐมภูมิต่างกับคลื่นทุติยภูมิ อย่างไร

.k

เป็ นคลื่นตามยาว คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า

คลื่นทุติยภูมิเป็ นคลื่นตามขวาง คลื่นนี้

w

w
w

ไม่สามารถเคลื่อนที่ผา่ นของเหลวได้
5. คลื่นซึมามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 เกิดขึ้นมาได้อย่างไร (ตามแนวความคิดของนักเรี ยน )

เขียนตามความคิดของนักเรียน
6. แบ่งคลื่นโดยพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาค
ตัวกลางอย่างไร

 แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ คลื่นตามขวาง กับคลื่นตามยาว

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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7. คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาวมีลกั ษณะอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร

คลื่นตามขวาง (Transverse Waves) เป็ นคลื่นที่เกิดขึ้นโดยอนุภาคของตัวกลางที่คลื่น

เกณฑ์ การประเมิน
6-10 คะแนน
ผ่าน

ต่ากว่ า 6 คะแนน
ไม่ผา่ น

an

no

ช่ วงคะแนน
ระดับคุณภาพ

k.

co
m

เคลื่อนที่ผา่ น สัน่ ในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
คลื่น
ตามยาว (Longitudinal Waves) เป็ นคลื่นที่เกิดขึ้นโดยอนุภาคของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผา่ น
สัน่ ในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น

60 ขึ้นไป

w

w
w

.k

ro

ob

เกณฑ์ การผ่ าน
ถือเกณฑ์ผา่ น สําหรับผูต้ อบคําถามได้ถูกต้อง ร้อยละ
(ได้คะแนน ตั้งแต่
6 คะแนนขึ้นไป)

รี บทํานะเด็ก ๆ
เดี๋ยวไม่ทนั เวลา

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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แบบทดสอบหลังเรี ยน
ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

no

k.

คาชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อๆละ 1 คะแนน
(เวลา 10 นาที)
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท ()
ทับหน้าข้อ ก, ข, ค, หรื อ ง ลงในกระดาษคําตอบ

…………………

w

w
w

.k

ro

ob

an

1. ตัวอย่างของคลื่นกล คือข้อใด
ก. คลื่นในสปริ ง และคลื่นความร้อน
ข. คลื่นแสง และคลื่นในเส้นเชือก
ค. คลื่นเสียง และคลื่นแผ่นดินไหว
ง. คลื่นวิทยุ และคลื่นนํ้า
2. การเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางขณะคลื่นเคลื่อนที่ผา่ นไปแล้วจะมีลกั ษณะตามข้อใด
ก. อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็ นวงกลในแนวดิ่ง โดยไม่ยอมถ่ายโอนพลังงานให้กบั อนุภาคอื่นต่อไป
ข. อนุภาคจะสัน่ กลับไป กลับมาซํ้าทางเดิม และเคลื่อนที่ตามคลื่นไป
ค. อนุภาคจะสัน่ กลับไป กลับมาซํ้าทางเดิม แต่ไม่ได้เคลื่อนที่ตามคลื่นไป
ง. อนุภาคจะอยูต่ าํ แหน่งสมดุลเดิม
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อเกิดคลื่นกล
ก. พลังงานถูกส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่น
ข. คลื่นกลไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอากาศและอวกาศ
ค. อนุภาคของตัวกลางไม่มีการเคลื่อนที่เลยขณะคลื่นเคลื่อนที่ผา่ น
ง. การสัน่ ของอนุภาคตัวกลาง ณ ตําแหน่งต่างๆ มีทิศทางเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
เสมอ

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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4. นักเรี ยนสองคนถือปลายเชือก แล้วยืนห่างกันเท่ากับความยาวของเส้นเชือก เมื่อนักเรี ยนคนหนึ่ง
สะบัดปลายเส้นเชือก ขึ้น - ลง ตําแหน่งที่ทาํ เครื่ องหมายไว้บนเส้นเชือกกับคลื่นในเส้นเชือกเกิด
การเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ในทิศเดียวกัน
ข. ในทิศตั้งฉากกัน
ค. ในทิศตรงกันข้าม
ง. สรุ ปแน่นอนไม่ได้
5. นักเรี ยนสองคนถือปลายลวดสปริ ง แล้วยืนห่างกันเท่ากับความยาวของลวดสปริ ง และลวดสปริ ง
ถูกวาง บนพื้นราบเกลี้ยง ให้นกั เรี ยนคนหนึ่งอัดปลายลวดสปริ ง เข้า - ออก ตําแหน่งที่ทาํ
เครื่ องหมายไว้บนลวดสปริ งกับคลื่นในลวดสปริ งจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ขนานกันไป
ข. ในทิศเดียวกัน
ค. ในทิศตั้งฉากกัน
ง. ในทิศตรงกันข้าม
6. ข้อใดเป็ นคลื่นตามขวางทั้งหมด
ก. คลื่นทุติยภูมิ และคลื่นแสง
ข. คลื่นวิทยุ และคลื่นในนํ้าลึก
ค. คลื่นเสียง และคลื่นแผ่นดินไหว
ง. คลื่นปฐมภูมิ และคลื่นในเส้นเชือก
7. ข้อใดกล่าวถึงคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิได้ถูกต้อง
ก. เป็ นคลื่นดล และคลื่นต่อเนื่องตามลําดับ
ข. เป็ นคลื่นตามยาวและตามขวางตามลําดับ
ค. เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและคลื่นกลตามลําดับ
ง. เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลางและอาศัยตัวกลางตามลําดับ
8. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางแตกต่างกันอย่างไร
ก. ประเภทของแหล่งกําเนิดคลื่นต่างกัน
ข. ทิศทางการสัน่ ของตัวกลางต่างกัน
ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างกัน
ง. ประเภทของตัวกลางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่างกัน

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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9. คลื่นซึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 เกิดจากคลื่นชนิดใด
ก. คลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิ
ข. คลื่นที่มีความเร็ว
ค. เกิดจากคลื่นการขยายตัวของนํ้า
ง. เกิดจากคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
10. แบ่งคลื่นโดยพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาคตัวกลาง
อย่างไร
ก. คลื่นดล และคลื่นต่อเนื่อง
ข. คลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ค. คลื่นตามยาว และคลื่นตามขวาง
ง. คลื่นตามยาว และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ไม่ยากอย่าง
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ที่คิดเลย

คลื่นกลและชนิดของคลื่น

38

no

k.

เฉลยคําตอบ
ค
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ข
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง คลืน่ กลและชนิดของคลืน่

เก่งจังเลย
กลุ่มเราทาถูก
ทุกข้ อเลย
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คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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ภาคผนวก

คลื่นกลและชนิดของคลื่น

k.

co
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แบบปฏิบัติกจิ กรรม (สาหรับนักเรียน)
ชุดการสอนทีเ่ น้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิชาฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
เรื่อง คลืน่ กล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของคลืน่

40

no

ชื่อ ........................................................ ชั้น ม. 5/ ........ เลขที่ ........

an

จัดทาโดย

w

w
w
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นายจานงค์ ทองพูน
ครูชานาญการ

โรงเรียนจตุรภูมพิ ทิ ยาคาร
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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บัตรกิจกรรม
ชุ ดการสอนที่ 1
------------------------------

k.

วันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ..............
กลุ่มที่ ............
เพือ่ ศึกษาทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและลวดสปริ ง และทิศการเคลื่อนที่

no

จุดประสงค์์
ของอนุภาค

co
m

การเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ ในเส้ นเชือกและลวดสปริง

ro

ob

an

สมาชิกในกลุ่ม
1. ................................................................. เลขที่ .............. ประธานกลุ่ม
2. ................................................................. เลขที่ .............. ผูท้ าํ หน้าที่อ่าน
3. ................................................................. เลขที่ .............. ผูจ้ ดบันทึก
4. ................................................................. เลขที่ .............. ผูจ้ บั เวลา
5. ................................................................. เลขที่ .............. สมาชิก
6. ................................................................. เลขที่ .............. สมาชิก

w

w
w

.k

บันทึกผลการทากิจกรรม
ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือกและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งและทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

คลื่นกลและชนิดของคลื่น

42

อภิปรายหลังการทากิจกรรม
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1. เมื่อสะบัดปลายเชือก คลื่นในเส้นเชือกเคลื่อนที่อย่างไร และเศษผ้าเคลื่อนที่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. เมื่อสะบัดปลายข้างหนึ่งของลวดสปริ ง จงอธิบายว่า พลังงานจากการสะบัดจะถ่ายโอน ไปยังปลาย
อีกข้างหนึ่งของลวดสปริ งได้อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. จงเปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ของคลื่นในลวดสปริ งกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเส้นเชือก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. เมื่ออัดปลายลวดสปริ ง ลวดสปริ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเศษผ้าที่ผกู มีการเคลื่อนที่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิเคราะห์ และสรุปผลการทากิจกรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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บัตรคาถาม

co
m

ชุดการสอนที่ 1 คลืน่ กลและชนิดของค ลืน่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
วิชา ฟิ สิ กส์ 2 รหัส ว30202
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ใช้เวลา 20 นาที)

no

k.

กลุ่มที่ ............
ชื่อ.................................................................. ชั้น ม. 5/........ เลขที่ ............

คาชี้แจง จงเติมคําตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. คลื่นกล คืออะไร (1.5 คะแนน)

ob

an

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. คลื่นได้รับพลังงานมาจากไหน (1.5 คะแนน)

.k

ro

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

w

w
w

3. คลื่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร (1 คะแนน)

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. คลื่นปฐมภูมิต่างกับคลื่นทุติยภูมิ อย่างไร (1 คะแนน)

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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5. คลื่นซึมามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 เกิดขึ้นมาได้อย่างไร (ตามแนวความคิดของนักเรี ยน )
(2 คะแนน)

co
m

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. แบ่งคลื่นโดยพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับทิศทางการสัน่ ของอนุภาค
ตัวกลางอย่างไร (1 คะแนน)

k.

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

no

7. คลื่นตามยาว และคลื่นตามขวางมีลกั ษณะอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร (2 คะแนน)

w

w
w

.k

ro

ob

an

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
พวกเรารี บทําให้
เสร็จทันเวลา
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แบบบันทึกคะแนนก่อนเรี ยน
ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่นสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ วิชาฟิ สิ กส์ 2 (ว30202)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

an

ง

คะแนนที่ได้

w

w
w

.k

ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ตัวเลือก
ข
ค

ob

ข้อ

no

k.

ชื่อ........................................................................... .........ชั้น..............เลขที่..................
วันที่ ......................เดือน..........................................................พ.ศ. .....................
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ถูกต้องตรงกับคําตอบ

รวมคะแนนที่ได้

ลงชื่อ............................ ..............ผูต้ รวจ
(............................................)
......../................/..........

คลื่นกลและชนิดของคลื่น
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แบบบันทึกคะแนนหลังเรี ยน
ชุดการสอนที่ 1 คลื่นกลและชนิดของคลื่นสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ วิชาฟิ สิ กส์ 2 (ว30202)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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w

w
w

.k

ro

ob

an

no

k.

ชื่อ........................................................................... .........ชั้น..............เลขที่..................
วันที่ ......................เดือน..........................................................พ.ศ. .....................
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ถูกต้องตรงกับคําตอบ
ตัวเลือก
ผลการประเมิน
ข้อ
คะแนนที่ได้
ก
ข
ค
ง
ผ่าน ไม่ผา่ น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมคะแนนที่ได้
ผลการทดสอบ
ทดสอบก่อนเรี ยนได้ ..............คะแนน
ทดสอบหลังเรี ยนได้..............คะแนน
ผลต่าง ..............คะแนน
ลงชื่อ............................ ..............ผูต้ รวจ
(............................................)
......../................/..........

คลื่นกลและชนิดของคลื่น

47

บรรณานุกรม

no

k.

co
m

สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.(2554). หนังสื อเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิ สิ กส์
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w
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w

.k

ro

ob
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