ก

คำนำ
ชุ ดกิจกรรมชุ ดที่ 1 เรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง หน่วยการเรี ยนรู ้ ที่ 2 เรื่ องคลื่นเสี ยง
รหัสวิชา ว 32201 รายวิชาฟิ สิ กส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ทาความเข้าใจเรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง นอกจากนี้ ชุด
การสอนที่จดั ทาขึ้นนี้ยงั เป็ นเครื่ องมือช่วยบ่งชี้ให้ครู ทราบว่าผูใ้ ช้ชุดการเรี ยนการสอนมีความรู ้ความเข้าใจใน
บทเรี ย น และสามารถนาความรู ้ น้ ันไปใช้ได้ม ากน้อยเพี ย งใด และเป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ ครู ใ ช้ใ นการ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยน โดยใช้ชุดการสอนฟิ สิ กส์ เรื่ อง คลื่นเสี ยง มีท้ งั หมด 8
ชุ ด ซึ่ งในชุ ดที่ 1 เป็ นเรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง ได้นาเสนอเนื้ อหาสาระเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั
สาระการเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ใบคาสั่งการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ใบที่1 ใบคาสั่ง ใบที่ 2 ใบความรู้ ใบที่ 3 ใบแบบฝึ กหัด ซึ่ งภาคผนวกจะประกอบด้วยเฉลย
แบบทดสอบก่ อนเรี ยนละหลัง เรี ย นและใบแบบฝึ กหัด เพื่ อให้นัก เรี ย นได้ฝึกการหาค าตอบจากการทา
แบบทดสอบ ใบแบบฝึ กหัดและใบกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุ ดกิจกรรมชุ ดที่ 1 เรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่ นเสี ยง หน่วย
การเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ องคลื่ นเสี ยง รหัสวิชา ว 32201 รายวิชาฟิ สิ กส์ 3 ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5 เล่ ม นี้ จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนและเป็ นแนวทางหนึ่ ง
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองได้อย่างมีศกั ยภาพ

จัตุพงศ์ ศุภศรี
ผูจ้ ดั ทา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1

เรื่อง ธรรมชาติและ
อัตราเร็วของคลืน่ เสียง

ผลการเรียนรู้
ทดลองและอธิ บายความหมายธรรมชาติของเสี ยง อัตราเร็ วของเสี ยง การเคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยงสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและคานวณหาปริ มาณที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้ (K)
1. อธิ บายได้ว่าเสี ยงเกิ ดจากการสั่นของวัตถุ และจะถ่ ายโอนพลังงานการสั่นของแหล่ งกาเนิ ด
เสี ยงผ่านตัวกลาง
2. บอก ได้ว่า เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องตัว กลางคงตัว อัต ราเร็ ว เสี ย งในตัว กลางนั้น จะคงตัว ด้ว ยและ
อัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกันจะมีค่าต่างกันด้วย
3. อธิ บายและบอกได้ว่า คลื่ นเสี ยงเป็ นคลื่ นตามยาว จากการพิจารณาการเคลื่ อนที่ของอนุ ภาค
ของตัวกลางขณะมีพลังงานของคลื่นเสี ยง
4. อธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของการกระจัดของอนุ ภาคอากาศและความดันอากาศขณะที่มีคลื่ น
เสี ยงผ่าน
ทักษะ/กระบวนการ(P)
1. ยกตัวอย่างเพื่ อแสดงว่า เสี ยงเกิ ดจากการสั่ นของวัตถุ และจะถ่ ายโอนพลังงานการสั่ นของ
แหล่งกาเนิดเสี ยงผ่านตัวกลาง
2. คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆ
ที่อุณหภูมิต่างกัน
3. จาแนกคลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นตามยาวได้โดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลางขณะมี
พลังงานของคลื่นเสี ยง

4. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกระจัดของอนุภาคอากาศและความดันอากาศขณะที่มีคลื่นเสี ยงผ่าน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน ชอบศึกษาค้นคว้า
2. รับผิดชอบ เอาใจใส่ ทางานเสร็ จทันตามเวลาที่กาหนด
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีเหตุผลและใจกว้าง
สมรรถนะของผู้เรียน(C)
1. สามารถคานวณอัตราเร็ วของเสี ย งเมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงใน
ตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน
2. สามารถจาแนกคลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นตามยาวได้โดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลาง
ขณะมีพลังงานของคลื่นเสี ยง
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลและนาเสนอเพื่อให้มีความถูกต้องและน่าสนใจ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว8.1
ใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละจิ ตวิท ยา
ศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู ้ การแก้ปั ญหา
รู ้ ว่ า ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว น
ใหญ่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน สามารถอธิ บ ายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมื อที่ มีอยู่
ในช่ ว งเวลานั้น ๆ เข้า ใจว่ า วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี สั ง คม และสิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วาม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั

สาระการเรียนรู้
1. การเกิดเสี ยง
2. อัตราเร็ วของเสี ยง
3. การเคลื่อนที่ของเสี ยงผ่านตัวกลาง
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คู่มือการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง เป็ นเอกสาร
ชี้ แจงลักษณะของรู ปแบบของชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ วิธีการใช้ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีส่วนประกอบดังนี้
1. องค์ประกอบของเนื้อหา
ชุ ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง ตรงตามเนื้ อหาใน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาฟิ สิ กส์3 รหัสวิชา ว32201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่5
2. เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย
2.1 ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.2 มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
2.3 สาระการเรี ยนรู้
2.4 คู่มือการใช้
2.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
2.6 ใบคาสัง่
2.7 ใบความรู้
2.8 แบบฝึ กหัด
2.9 แบบทดสอบ
2.10 เฉลยแบบฝึ กหัด
2.11 เฉลยแบบทดสอบ
2.12 บรรณานุกรม
2.13 ภาคผนวก
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คู่มือการใช้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

3. สิ่ งที่ครู จะต้องเตรี ยม
ครู จะต้องเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ให้ครบตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
3.2 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน
4. การจัดชั้นเรี ยน
การจัดชั้นเรี ยนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในขณะจัดกิจกรรม จะแบ่งนักเรี ยนเป็ น
กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จะมีกี่กลุ่มขึ้นอยู่กบั จานวนนักเรี ยนแต่ละห้อง และเมื่อทากิจกรรมกลุ่ม
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว แต่ละกลุ่มจะแยกนัง่ เดี่ ยวเพื่อทาการวัดผลการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
5. การประเมินผลการเรี ยนรู้
5.1 ประเมินผลด้านความรู ้ ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้ จากแบบทดสอบ
- ตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
5.2 ประเมินด้านทักษะ/ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- ตรวจแบบฝึ กหัด
5.3 ประเมินด้านเจตคติ/คุณลักษณะฯ(A) สมรรถนะ(C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล
- บันทึกแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
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คาชี้แจงการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ก่อนนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ไปใช้ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนในการใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ ให้ถูกต้องตามลาดับ
2. ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยละเอียด และปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ครบ
ทุกขั้นตอน
3. ศึ ก ษาเนื้ อ หาวิธี ก ารจัดกิ จ กรรม การวัด และประเมิ นผลของชุ ดกิ จกรรมวิท ยาศาสตร์ โดย
ละเอียด
4. ควรเตรี ยมสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้
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ขั้นตอนการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ครู ผใู ้ ช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จะได้ศึกษาขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจ
ดังนี้
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 20 นาที
2. ครู อธิ บายวิธีการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
3. ครู ช้ ีแจงบทบาทของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนเข้าใจบทบาทของตนเองในการดาเนิ นกิจกรรมในแต่
ละชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
4. ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามเกี่ยวกับวิธี หรื อขั้นตอน หรื อบทบาทของนักเรี ยน ตลอดจน
ข้อสงสัยอื่น ๆ
5. ครู ดาเนิ นการจัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ด
ความสนใจในเนื้อหาที่กาลังเรี ยน
6. ครู ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยคานึ งถึงความสามารถ
ในการรับรู้ของนักเรี ยน และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิตามกิจกรรมที่กาหนด
ไว้ ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรปฏิบตั ิดงั นี้
- อธิ บ ายเรื่ องราวจากเรื่ องที่ ส อน โดยใช้วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การอธิ บ าย การซัก ถาม
การให้เด็กแสดงความคิดเห็น การสาธิตประกอบการทดลอง เป็ นต้น
7. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนมา โดยให้นกั เรี ยนอภิปรายและครู คอยชี้แนะ
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บทบาทครู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

สิ่ งที่ครู ควรปฏิบตั ิก่อนใช้ชุดกิจกรรม ขณะใช้ชุดกิจกรรม และหลังใช้ชุดกิจกรรม มีดงั นี้
1. ครู ควรศึกษาและทาความเข้าใจวิธีการใช้ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ข้ นั ตอนการดาเนิ นกิจกรรม
การใช้สื่อและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีวดั และประเมินผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้ชดั เจน
2. ครู ควรค้นคว้าและอ่านเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องเพิ่มเติม จากหนังสื อเรี ยน คู่มือครู และหนังสื อเสริ ม
ประสบการณ์ต่างๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อให้มีความรู ้ความแม่นยาใน
เนื้อหาให้มากยิง่ ขึ้น
3. ครู ควรเตรี ยมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้า และเตรี ยมสถานที่ ตลอดจนสื่ อต่าง ๆ ให้
พร้อมก่อนใช้ชุดการเรี ยนรู ้
4. ครู ควรเตรี ยมสื่ อต่างๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนและไม่อาจ บรรจุลงใน
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ได้
5. ครู ควรตรวจวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้เรี ยบร้อยทั้งก่อนและหลัง
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทุกครั้ง
6. การจัดชั้นเรี ยน จัดนักเรี ยนนัง่ เป็ นกลุ่ ม กลุ่ มละ 4-5 คน คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามความ
เหมาะสม เพื่อฝึ กทักษะการทางานกลุ่ม (ทักษะกระบวนการ) ร่ วมกับผูอ้ ื่น
7. ครู ควรชี้ แจงบทบาทของนักเรี ยน เวลาที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม หรื อแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้นกั เรี ยนทราบ
8. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ
9. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้ เดิมของนักเรี ยน ก่อนเริ่ มเรี ยนในแต่
ละชุด
10. แจกชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นักเรี ยนศึกษาและแนะนาวิธี ใช้ชุดกิ จกรรม วิทยาศาสตร์ เพื่อ
นักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
11. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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บทบาทครู(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

12. ในขณะที่ นัก เรี ย นปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรม ครู ค วรให้ ก ารดู แ ลอย่า งทัว่ ถึ ง และให้ค าแนะน ากรณี ที่
นักเรี ยนไม่เข้าใจในกิ จกรรมต่าง ๆ และต้องพยายามกระตุน้ ให้นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเองมากที่สุด
13. หากมี นักเรี ยนคนใดเรี ยนไม่ทนั ครู ควรให้คาแนะนาหรื ออาจมอบหมายงานหรื อเอกสารให้
ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง
14. ให้นัก เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ย น หลังจากที่ เรี ยนโดยใช้ชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เสร็ จ
เรี ยบร้อยในแต่ละชุด
15. เมื่อนักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ครู ควรตรวจคาตอบแล้วแจ้งคะแนนให้นกั เรี ยนทราบ
ทันที และเมื่ อเรี ยนจบเนื้ อหาให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ครู ตรวจคาตอบแล้วแจ้ง
คะแนนให้นกั เรี ยนทราบ เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง หากมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ครู ควรให้
นักเรี ยนรับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ไปศึกษาเองเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน
16. ครู ควรสรุ ปผลการใช้ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะ หลังจากใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ แต่ละครั้ง เพื่อนาไปปรับปรุ งในการใช้ครั้งต่อไป
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บทบาทนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

สิ่ งที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิก่อนใช้ชุดกิจกรรม ขณะใช้ชุดกิจกรรม และหลังใช้ชุดกิจกรรม มีดงั นี้
1. อ่านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และบทบาทของนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุ ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
2. นักเรี ยนรับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คนละ 1 ชุดที่ครู ผสู้ อน
3. ทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 20 นาที เพื่อประเมินความรู้
เดิมของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบคาสั่ง
5. หลัง จากท ากิ จกรรมเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ว ให้นัก เรี ยนเก็ บวัส ดุ อุปกรณ์ ประกอบ ชุ ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ให้เรี ยบร้อย
6. ในการทากิ จกรรมตามชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ทุกชุ ด ขอให้นักเรี ยนทาด้วยความตั้งใจ ให้
ความร่ วมมือ และมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่ สุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนทา กิ จกรรมและ
แบบทดสอบ
7. หากนักเรี ยนคนใดเรี ยนไม่ทนั หรื อเรี ยนยังไม่เข้าใจ ให้รับชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ไปศึกษา
เพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
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ใบคาสั่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน (20 นาที)
ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง ธรรมชาติและอัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง ด้วยความตั้งใจ (30 นาที)
ทาแบบฝึ กหัดที่ 1 (20 นาที)
ทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน (20 นาที)

เวลาทีใ่ ช้ 1 ชั่วโมง 30 นาที
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แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

คาชี้แจง : 1. ข้ อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน เวลา 20 นาที
2. จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด

1. เมื่อวัตถุหยุดการสัน่ สะเทือนเสี ยงจะเป็ นอย่างไร
ก. ดังมากขึ้น
ข. ดังค่อยลง
ค. เสี ยงสู งขึ้น
ง. เสี ยงจะหยุดดัง
2. คลื่ น เสี ย งเกิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง ท าให้ ต ัว กลางที่ ค ลื่ น เสี ย งผ่า น
สั่นสะเทือนจนถึงหู ผฟู ้ ั งและเป็ นคลื่ นตามยาว ลักษณะการสั่นสะเทือนของคลื่นเสี ยงเป็ นดังนี้
1.การสั่นสะเทือนอยูใ่ นแนวขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2.การสั่นสะเทือนอยูใ่ นแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
3.โมเลกุลของอากาศที่คลื่ นเสี ยงผ่านจะสั่นกลับไปกลับมาในแนวขนานกับการเคลื่ อนที่ของ
คลื่น
ข้อใดถูกต้ อง
ก. 1
ข. 2
ค. 1,3
ง. 2,3
3. ความเร็ วของเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส จะช้าหรื อเร็ วกว่าความเร็ วเสี ยงที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยสอยูก่ ี่เมตรต่ อวินาที (กาหนดให้ความเร็ วเสี ยงที่ 0 องศาเซลเซี ยสเป็ น
331 เมตรต่อวินาที)
ก. 4
ข. 6
ค. 8

ง.10
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แบบทดสอบ
ก่อนเรียน(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

4. จงหาอัตราเร็ วของเสี ยงในหน่วยเมตรต่ อวินาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ก. 346
ข. 375
ค. 412
ง. 546
5. ณ อุ ณ หภู มิ 35 องศาเซลเซี ย ส อัต ราเร็ ว เสี ย งในอากาศจะมากกว่า ณ อุ ณ หภู มิ 300 องศา
เซลเซี ยส อยูก่ ี่เมตรต่ อวินาที
ก. 1
ข. 3
ค. 9
ง. 12
6. คลื่นเสี ยงความถี่ 170 เฮิร ตซ์ มีอตั ราเร็ วในอากาศ 340 เมตรต่อวินาที จงหาระยะห่ างระหว่าง
ส่ วนอัดกับส่ วนขยายที่อยูใ่ กล้กนั ที่สุดมีค่าเท่ากับกี่เมตร
ก. 0.25
ข. 0.5
ค. 1.0
ง. 1.5
7. ส่ วนอัดกับส่ วนอัดที่ ติดกันของคลื่ นเสี ยงในอากาศวัดได้ 0.5 เมตร และแหล่ งกาเนิ ดเสี ยงมี
ความถี่ 680 เฮิ รตซ์ อยากทราบว่า อุ ณหภู มิ ของอากาศบริ เวณนั้นเป็ นเท่ า ใดในหน่ วยองศา
เซลเซียส
ก. 10
ข.15
ค. 20
ง. 25
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แบบทดสอบ
ก่อนเรียน(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

8. เรื อหาปลาลาหนึ่ งตรวจหาฝูงปลาด้วยโซนาร์ โดยส่ งคลื่นดลของเสี ยงความถี่สูงลงไปในน้ า
ทะเล ถ้าฝูงปลาอยูห่ ่างจากเครื่ องกาเนิดคลื่นไปทางหัวเรื อเป็ นระยะทาง 120 เมตร และอยูล่ ึก
จากผิวน้ าเป็ นระยะ 90 เมตร หลังจากส่ งคลื่ นดลจากโซนาร์ ไปเป็ นเวลากี่ วินาที จึงจะได้รับ
คลื่ น ที่ ส ะท้อ นกลับ มา ก าหนดให้ ค วามเร็ ว เสี ย งในน้ า ทะเลเท่ า กับ 1,500 เมตรต่ อ วิน าที
ก. 0.2
ข. 0.4
ค. 0.6
ง. 0.8

9. ถ้าอุ ณหภู มิของอากาศในขณะนั้นมี ค่าเท่ากับ 40 องศาเซลเซี ยส ชายคนหนึ่ งจะได้ยินเสี ย ง
สะท้อนเมื่อเขาส่ งเสี ยงตะโกนคาว่า “ก้อง” ห่างจากผนังตึกเป็ นระยะกี่เมตร
ก. 16.65
ข.15.55
ค.17.75
ง.18.75
10. เรื อลาหนึ่ งจอดนิ่ งอยูใ่ นทะเล ใช้เครื่ องโซนาร์ ตรวจพบวัตถุที่ทิ้งจากเรื อลงไปในน้ าโดยได้รับ
สั ญญาณสะท้อนกลับ จากวัตถุ น้ ันในเวลา 0.4 วินาที ในเวลา 30 วินาที ต่ อมาสัญญาณจะ
สะท้อนกลับจากวัตถุเดิมในเวลา 0.6 วินาที วัตถุน้ นั จมน้ าด้วยความเร็ วกี่เมตร/วินาที (อัตราเร็ ว
ของเสี ยงในน้ าทะเล = 1,531 เมตร/วินาที)
ก. 5.1
ข. 10.2
ค. 15.3
ง. 25.5
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ฟิ สิ กส์ 3 (ว32201)
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เวลาสอบ 20 นาที 10 ข้ อ 10 คะแนน

กระดาษคาตอบ

ชื่อ – นามสกุล ........................................................... ม. 5/.......... เลขที่ ................

ข้ อ
1
2
3
4
5

ก ข ค ง

ข้ อ
6
7
8
9
10

ก ข ค ง

คะแนนที่ได้

สาหรับทด
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ใบความรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

มนุ ษย์เราตั้งแต่ลืมตาดูโลกจะได้ยินเสี ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเสี ยงที่ทาให้
เกิดขึ้น เช่น เสี ยงพูดคุย เสี ยงเพลง เสี ยงร้องของสัตว์ เสี ยงเครื่ องจักรกลต่างๆ มนุษย์เรารู ้จกั การแบ่งแยก
สิ่ งต่างๆ โดยอาศัยเสี ยงที่ ได้ยิน เสี ยงยังเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญที่ ใช้ในการสื่ อสารระหว่างมนุ ษย์
ด้วยกันหรื อระหว่างมนุ ษย์กบั สัตว์บางชนิ ด นอกจากนี้ เสี ยงยังมีประโยชน์อีกหลายๆ ด้าน และก็มีโทษ
เช่นกันในบทเรี ยนจะเป็ นการศึกษาธรรมชาติของเสี ยง ปรากฏการณ์ต่างๆ ของเสี ยงในชีวติ ประจาวัน

ธรรมชาติของเสียง
เสี ยงเกิดขึ้นได้อย่างไร จากการศึกษาพบว่าเมื่อวัตถุเกิดการสั่นจะเกิดเสี ยงขึ้น เช่น การสั่นของ
เส้นเสี ยงในกล่องเสี ยง ขณะมีการเปล่งเสี ยงพบว่าเมื่อจับที่ลาคอจะรู ้ สึกว่ามีการสั่นภายในลาคอหรื อ
การสั่นของสายกี ตาร์ เมื่ อสายกี ตาร์ สั่นจะเกิ ดเสี ย ง แต่ เมื่ อสายกี ตาร์ หยุดสั่น เสี ย งก็ จะเงี ยบไปจาก
การศึกษา พบว่าการได้ยนิ เสี ยงต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

2.ตัวกลาง
เชือก

1.แหล่งกาเนิด

3.ผู้ฟัง

เด็กผูช้ าย

เด็กผูห้ ญิง

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงการเกิดคลื่นเสี ยง
ที่มา: http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70443
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

จากการถ่ายโอนพลังงานจากแหล่งกาเนิ ด ผ่านตัวกลางไปยังหู ผฟู ้ ั งทาให้ได้ยินเสี ยง แสดงว่า
เสี ยงมีการเคลื่ อนที่ จากแหล่ งกาเนิ ดไปยังผูฟ้ ั ง ปั ญหาก็คือ เสี ยงมีการเคลื่ อนที่อย่างไร จากการศึกษา
สมบัติของเสี ยงพบว่าเสี ยงมีสมบัติดงั นี้
การสะท้อนของเสี ยง
การตะโกนในถ้ า หรื อในห้องโถงขนาดใหญ่ที่
ปิ ดประตู ห น้ า ต่ า งหมดพบว่ า จะเกิ ด เสี ยง
สะท้อนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง แสดงว่าเสี ยงมี
การสะท้อนได้

การเลีย้ วเบนของเสี ยง
เช่ น การได้ยินเสี ย งจากภายนอกห้อง ที่ ผูฟ้ ั ง
มองไม่ เห็ นแหล่ ง ก าเนิ ดหรื อผูฟ้ ั ง ได้ยินเสี ย ง
จากแหล่งกาเนิ ดที่อยูค่ นละฝั่ งของกาแพง ซึ่ ง
จากตัว อย่ า งที่ ย กมานี้ แสดงว่ า เสี ยงมี ก าร
เลี้ยวเบนได้จริ ง

การหักเหของเสี ยง
เช่ น การเกิ ดฟ้ าแลบแล้วไม่ได้ยินเสี ยงฟ้ าร้ อง
เนื่ องจากมีเสี ยงมี การหักเหกลับไปในอากาศ
ชั้นบนอีกครั้งหนึ่ง แสดงว่าเสี ยงมีการหักเหได้

การแทรกสอดของเสี ยง
เมื่ อใช้ล าโพงตัวเดี ย วต่ อเข้า กับ เครื่ องก าเนิ ด
สัญญาณเสี ยงพบว่ารอบๆ ลาโพงจะได้ยนิ เสี ยง
สม่ า เสมอ แต่เมื่ อใช้ลาโพงสองตัวต่ อเข้า กับ
เครื่ องก าเนิ ดสั ญญาณเสี ย ง 2 เครื่ องซึ่ งให้
ความถี่เสี ยงเท่ากัน พบว่า ที่ตาแหน่งต่างกันจะ
ได้ยินเสี ยงดังและค่อย ถ้าเปรี ยบเทียบกับการ
แทรกสอดของคลื่นน้ า พบว่าตาแหน่งที่ได้ยิน
เสี ย งดัง และค่ อย เป็ นต าแหน่ ง ที่ มี ก ารแทรก
สอดกันแบบเสริ มและหักล้างแสดงว่าเสี ยงมี
การแทรกสอดได้
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

การเกิดคลื่นเสียงและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
คลื่นเสี ยงเกิดจากการสั่นของวัตถุ พลังงานจากการสั่นของวัตถุ จะถ่ายโอนให้กบั โมเลกุลของ
อากาศทาให้โมเลกุลของอากาศสั่น แล้วถ่ายโอนพลังงานที่ได้รับแก่โมเลกุลถัดไป มีผลให้คลื่นเสี ยงแผ่
กระจายออกไปในอากาศ โดยรอบแหล่งกาเนิ ดโดยโมเลกุลของอากาศไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น
หลังจากที่ คลื่ นเคลื่ อนที่ ผ่านไปแล้วโมเลกุลของอากาศแต่ละตาแหน่ งจะยังอยู่ที่เดิ ม ในการสั่นของ
โมเลกุลของอากาศขณะคลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น จะมีการสั่นแบบซิ มเปิ ลฮาร์ โมนิ ค ในแนวเดี ยวกับการ
เคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยง ดังนั้น คลื่นเสี ยงจึงเป็ นคลืน่ ตามยาว
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

เมื่อพิจารณาโมเลกุลของอากาศ ในแนวเส้นตรงที่มีทิศออกจากแหล่งกาเนิ ดเสี ยง ขณะที่ไม่มี
คลื่ นเสี ยงเคลื่ อนที่ผ่าน แต่ละโมเลกุลจะอยูห่ ่ างเท่าๆ กัน ดังรู ป 1.1 (ก) เมื่อมีคลื่ นเสี ยงเคลื่ อนที่ผ่าน
ระยะห่ า งระหว่า งโมเลกุ ล จะเปลี่ ย นไป ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ ง ระยะห่ า งระหว่า งโมเลกุ ล แต่ ล ะ
โมเลกุล จะมี ค่า ต่า งๆ กัน ส่ วนของโมเลกุล ที่ อยู่ชิ ดกว่าปกติ เรี ย กว่า ส่ วนอัด (compression) ส่ วน
โมเลกุลที่อยูห่ ่างกว่าปกติ เรี ยกว่า ส่ วนขยาย (rarefaction) ถ้าพิจารณาบริ เวณส่ วนอัดจะเห็นว่าโมเลกุล
ที่อยูต่ รงกลางไม่มีการเคลื่อนที่ เพราะถูกโมเลกุลส่ วนที่อยูท่ างซ้าย และส่ วนที่อยูท่ างขวาอัดเข้ามาการ
กระจัดของโมเลกุล ตรงกลางจึงเป็ นศูนย์ เมื่อพิจารณาบริ เวณส่ วนขยายจะเห็นว่า โมเลกุลที่อยูต่ รงกลาง
ก็ไม่มีการเคลื่อนที่เช่ นกัน การกระจัดจึงเป็ นศูนย์ ดังรู ป 1.1 (ข) เมื่อเขียนเป็ นกราฟ แสดงการกระจัด
เทียบกับตาแหน่งของ โมเลกุลของอากาศโดยกาหนดให้ทิศทางของการกระจัดไปทางขวาเป็ นบวก (+)
และทิศทางของการกระจัดไปทางซ้ายเป็ นลบ (-) จะได้กราฟดังรู ป 1.1 (ค) และกราฟแสดงความดัน
ของโมเลกุลของอากาศ กับตาแหน่งต่างๆ ตามแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยง ดังรู ป 1.1 (ง)

รู ปที่ 1.2 แสดงการสั่นของโมเลกุลขณะคลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น
ที่มา: นิรันดร์ สุ วรัตน์. (2551). กรุ งเทพฯ. พ.ศ.พัฒนา. น.2.
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

จากรู ป 1.1 (ง) ขณะที่คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นอากาศโมเลกุลของอากาศในบริ เวณที่เป็ นส่ วนอัด
จะอยู่กนั ชิ ดมากกว่าเดิ ม ทาให้ความดันบริ เวณที่เป็ นส่ วนอัดสู งกว่าปกติ ส่ วนโมเลกุลของอากาศใน
บริ เวณที่เป็ นส่ วนขยายจะอยูห่ ่ างกันมากกว่าเดิม ทาให้ความดันบริ เวณที่เป็ นส่ วนขยายต่ากว่าปกติโดย
บริ เวณตรงกลางของส่ วนอัดจะมีความดันเพิ่มขึ้นจากปกติ มากที่สุด ส่ วนบริ เวณตรงกลางของส่ วน
ขยายจะมีความดันลดลงจากปกติมากที่สุด จึ งเขี ยนเป็ นกราฟระหว่างความดันกับตาแหน่ งได้กราฟ
ดังรู ป (ง)
จากกราฟของการกระจัด และความดัน ณ ต าแหน่ ง ใดๆ พบว่ า จะมี เ ฟสแตกต่ า งกัน 90
ตลอดเวลา ดังรู ป 1.2

รู ป 1.3 ก. กราฟระหว่างความดันกับตาแน่งต่างๆ ตามแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยง
ข. กราฟระหว่างการกระจัดของอนุ ภาคกับตาแหน่งต่างๆ ตามแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยง
ที่มา: http://www.myfirstbrain.com
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

นอกจากนี้ อาจศึกษาการเกิดคลื่นตามยาวได้จากการเคลื่อนคลื่นตามยาวในขดลวดสปริ งดังรู ป
1.3 ซึ่ งมีส่วนอัดและส่ วนขยายเหมือนกับการเกิดคลื่นเสี ยงผ่านอากาศ ดังรู ป 1.1

รู ป 1.4 การเกิดคลื่นตามยาวในขดลวดสปริ ง
ที่มา: http://www.livingscience.co.uk
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ความถี่ ความยาวคลื่น และอั ตราเร็วของคลื่นเสียง
คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของวัตถุ และการสั่นนี้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน
ของอากาศด้วยความถี่ เท่า กับ ความถี่ ข องแหล่ ง ก าเนิ ดเสี ย ง ส่ วนความยาวคลื่ นเสี ย งอาจหาได้จาก
ระยะห่ างจากส่ วนอัดของคลื่ นถึ งส่ วนอัดที่ ติดกันหรื อระยะห่ างจากส่ วนขยายถึ งส่ วนขยายที่ ติดกัน
ดังรู ป 1.4

รู ป 1.5 แสดงความยาวของคลื่นเสี ยง (Wavelengh of sound: )
ที่มา: http://method-behind-the-music.com/
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

อั ตราเร็วของคลื่นเสียง
เนื่ องจากเสี ยงเป็ นคลื่ นตามยาว ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่ อนที่ ดังนั้นอัตราเร็ วของเสี ยงจึงไม่คงที่
ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของตัวกลาง และสมบัติของตัวกลางได้แก่ ความหนาแน่ น ความยืดหยุ่นของตัวกลาง
และ อุณหภูมิของตัวกลางนั้น เป็ นต้น
ตาราง 1.1 แสดงอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิ 25◦C
ตัวกลาง

อากาศ
ไฮโดรเจน
ปรอท
น้ า
น้ าทะเล
แก้ว
อะลูมิเนียม
เหล็ก

อัตราเร็ว (เมตร/วินาที)

346
1,339
1,450
1,498
1,531
4,540
5,000
5,200

การหาอัตราเร็วของเสี ยง ลักษณะต่ างๆ
1.เนื่องจากเสี ยงเป็ นคลืน่ ดังนั้นการหาอัตราเร็ วของเสี ยงจึงเหมือนคลื่น คือ
เมื่อ

คือ ความยาวคลื่นเสี ยง (m)
f

คือ ความถี่คลื่นเสี ยง (Hz)

V

คือ อัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง (m/s)

V=f𝝀
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

อั ตราเร็วของคลื่นเสียง
2.เนื่องจากเสี ยงเคลือ่ นที่เป็ นเส้ นตรง ถ้าในตัวกลางเดียวกัน ณ
อุณหภูมิเดียวกัน อัตราเร็ วของคลื่นเสี ยงคงที่ ดังนั้น
เมื่อ

s คือ ระยะทางที่คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ได้ (m)
t คือ เวลาที่เคลื่อนเสี ยงใช้ในการเคลื่อนที่ (s)

𝒔
𝝂=
𝒕

v คือ อัตราเร็ วของคลื่นเสี ยง (m/s)

3. อัตราเร็วของเสี ยงในตัวกลางต่ างๆ จะขึ้นอยูก่ บั สมบัติดา้ นความ
ยืดหยุน่ และความหนาแน่นของวัตถุที่เป็ นตัวกลางนั้น โดย
อัตราเร็วของเสี ยงในของแข็ง คือ
เมื่อ

v คือ อัตราเร็ วของเสี ยงในของแข็ง (m/s)

𝒀
𝝂=
𝝆

Y คือ มอดูลสั ความยืดหยุน่ ของวัตถุ (N/m )
 คือ ความหนาแน่นของวัตถุ (kg/m )
อัตราเร็วของเสี ยงในก๊าซ คือ
เมื่อ

v คือ อัตราเร็ วของเสี ยงในของก๊าซ (m/s)
B คือ มอดูลสั ความยืดหยุน่ ของก๊าซ (N/m )
 คือ ความหนาแน่นของก๊าซ (kg/m )

𝝂=

𝑩
𝝆
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ในบทเรี ยนนี้จะศึกษาเฉพาะตัวกลางอากาศซึ่ งเป็ นก๊าซ ในขณะที่คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นก๊าซจะ
ทาให้ก๊าซมีการอัดและขยายตัวอย่างรวดเร็ วจนถือได้วา่ ไม่มีการรับหรื อสู ญเสี ยพลังงานความร้อน หรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงแบบ abiabatic ซึ่ งได้ความสัมพันธ์วา่

pv

=

ค่าคงตัว

..... (1.1)

เมื่อ คือค่าคงตัวสาหรับก๊าซชนิดหนึ่ง เช่น อากาศจะมีค่า = 1.4
จากความหมายของมอดูลสั ความยืดหยุน่ ของก๊าซ (B) สามารถใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ข้ นั สู งพิสูจน์
ได้วา่
B =

..... (1.2)

นัน่ คือ อัตราเร็ วของเสี ยงในก๊าซ V =

..... (1.3)

จากการศึกษาสมบัติของก๊าซอุดมคติ พบว่า
PV = Nrt
เมื่อ n คือ จานวนโมลของก๊าซ ถ้า m เป็ นมวลของก๊าซทั้งหมดใน n โมล และ M เป็ นมวลของก๊าซ 1
โมล
จึงได้วา่
ดังนั้น

n

=

PV

=

P

=

P

=

…..(1.4)
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ใบความรู้(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

จากสมการ (2.3) และ (2.4) จะได้วา่
V
เมื่อ

=

…..(1.5)

𝝂=

R คือ ค่านิจของก๊าซ มีค่า 8.31 J/mol.K
T คือ อุณหภูมิในหน่วยองศาสัมบูรณ์ (K)
M คือ มวลของก๊าซใน 1 โมล
Y คือ ค่าคงตัวสาหรับก๊าซหนึ่ง
V คือ อัตราเร็ วของเสี ยงในก๊าซ

โดยทัว่ ไปแล้วถือว่าอากาศประพฤติตวั เช่นเดียวกับก๊าซอุดมคติ ดังนั้นอัตราเร็ วของเสี ยงใน
อากาศจึงเป็ นไปตามสมการ (1.5)
จากสมการ (1.5) พบว่าอัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศแปรผันโดยตรงกับรากที่สองของอุณหภูมิ
สัมบูรณ์ (T)
V
ซึ่ งอาจเขียนว่า :-

V

=

โดย k คือ ค่าคงที่ เท่ากับ
จากสมการ (1.5) เมื่ออุณหภูมิ 0◦C จะได้วา่ อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศมีค่าประมาณ 331 เมตร/
วินาที ถ้าต้องการหาอัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิ t◦ C อาจหาได้จาก
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ใบความรู้(ต่อ)
เมื่อ อุณหภูมิ

=

อุณหภูมิ

=
(2) ÷ (1)

,V
,

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

=

k

…..(1)

=

k

…..(2)

=
=
=

เมื่อ 𝑣0 , 𝑣𝑡 คือ อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่ O°C และ 𝑡 ° 𝑐 และ 𝑣0 = 331 m/s
=
จาก
จะได้ค่าประมาณ

เมื่อ X มีค่าน้อยๆ เมื่อใช้ Binomial Series กระจายค่า
มีค่า

ทานองเดียวกัน
ดังนั้น

เมื่อ t มีค่า ≤ 45°
(t แทนด้ วยอุณหภูมิในหน่วย °C)

𝝂𝒕 = 𝟑𝟑𝟏 + 𝟎. 𝟔𝒕
แต่ถา้ อุณหภูมิของอากาศมีค่าตั้งแต่ 45°C ขึ้นไป
ต้องใช้สมการเดิม คือ V = k จะได้วา่

𝑽𝟏
=
𝑽𝟐

𝑻𝟏
𝑻𝟐
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แบบฝึ กหัดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ชื่อ........................................................................................................เลขที่................................ห้ อง...........................

คาชี้แจง : จงแสดงวิธีทาเพือ่ หาคาตอบจากโจทย์ทกี่ าหนดให้
1. คลื่นเสี ยงเกิดขึ้นได้อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นตามยาวหรื อคลื่นตามขวาง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. คลื่นการกระจัดและคลื่นความดันมีความแตกต่างกันอย่างไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4. เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียส อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศจะเปลี่ยนไป
เท่าไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แบบฝึ กหัดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ชื่อ........................................................................................................เลขที่................................ห้ อง...........................

5. ส้อมเสี ยงอันหนึ่งสั่นด้วยความถี่ 100 เฮิรตซ์ ทาให้เกิดคลื่นความดันมีระยะห่างระหว่างสัน
คลื่น และท้องคลื่นความดันที่ติดกัน 1.7 เมตร จงหาอัตราเร็ วคลื่นเสี ยง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

6. ถ้าอุณหภูมิสัมบูรณ์ของอากาศเปลี่ยนไป 2 เท่า อยากทราบว่าอัตราเร็ วเสี ยงในอากาศจะ
เปลี่ยนไปเป็ นกี่เท่าของเดิม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7. ส้อมเสี ยงอันหนึ่งสั่นด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ ในอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส จงหาความ
ยาวคลื่นเสี ยงในอากาศ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แบบฝึ กหัดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

ชื่อ........................................................................................................เลขที่................................ห้ อง...........................

8. ถ้าความเร็ วเสี ยงในอากาศที่ 30°c เป็ น 𝑣1 ที่ 0°c เป็ น 𝑣2 และอัตราเร็ วเสี ยงในน้ าเป็ น 𝑣3 จง
เรี ยงลาดับความเร็ วของเสี ยงจากมากไปน้อย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

9. ในขณะหนึ่งอัตราเร็ วของสี ยงในอากาศเป็ น 346 เมตร/วินาที ในเวลาต่อมาอัตราเร็ วของเสี ยง
เปลี่ยนไป 349 เมตร/วินาที แสดงว่าเสี ยงเดินทางในอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันกี่องศาเซลเซี ยส
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

10. เรื อลาหนึ่งลอยอยูใ่ นทะเลลึก 300 เมตร ส่ งคลื่นดลเสี ยง (Sonic pulse) ออกและได้รับสัญญาณ
สะท้อนกลับจากก้นทะเลในเวลา 0.4 วินาที ความเร็ วคลื่นเสี ยงในน้ าเป็ นเท่าได
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบ
หลังเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

คาชี้แจง : 1. ข้ อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน เวลา 20 นาที
2. จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด

1. เมื่อวัตถุหยุดการสั่นสะเทือนเสี ยงจะเป็ นอย่างไร
ก.ดังมากขึ้น
ข.ดังค่อยลง
ค.เสี ยงสู งขึ้น
ง.เสี ยงจะหยุดดัง
2. คลื่ น เสี ย งเกิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง ท าให้ ต ัว กลางที่ ค ลื่ น เสี ย งผ่า น
สั่นสะเทือนจนถึงหู ผฟู ้ ั งและเป็ นคลื่ นตามยาว ลักษณะการสั่นสะเทือนของคลื่นเสี ยงเป็ นดังนี้
1.การสั่นสะเทือนอยูใ่ นแนวขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2.การสั่นสะเทือนอยูใ่ นแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
3.โมเลกุ ล ของอากาศที่ ค ลื่ น เสี ย งผ่า นจะสั่ น กลับ ไปกลับ มาในแนวขนานกับ การ
เคลื่อนที่ของคลื่น
ข้อที่ถูกต้ องคือ
ก.1
ข.2
ค.1,3
ง.2,3
3. ความเร็ วของเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส จะช้าหรื อเร็ วกว่าความเร็ วเสี ยงที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยสอยูก่ ี่เมตรต่ อวินาที (กาหนดให้ความเร็ วเสี ยงที่ 0 องศาเซลเซี ยส
เป็ น 331 เมตรต่อวินาที)
ก.6

ข.8

ค.10

ง.12
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แบบทดสอบ
หลังเรียน(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

4. จงหาอัตราเร็ วของเสี ยงในหน่วยเมตร/วินาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ก.346
ข. 375
ค.412

ง. 546

5. ณ อุ ณ หภู มิ 35 องศาเซลเซี ย ส อัต ราเร็ ว เสี ย งในอากาศจะมากกว่า ณ อุ ณ หภู มิ 300 องศา
เซลเซี ยส อยูก่ ี่เมตรต่ อวินาที
ก. 3

ข. 6

ค. 12

ง. 34

6. คลื่นเสี ยงความถี่ 170 เฮิรตซ์ มีอตั ราเร็ วในอากาศ 340 เมตรต่อวินาที จงหาระยะห่ างระหว่าง
ส่ วนอัดกับส่ วนขยายที่อยูใ่ กล้กนั ที่สุดมีค่าเท่ากับกี่เมตร
ก.1.0

ข.1.5

ค.2.2

ง.2.8

7. ส่ วนอัดกับส่ วนอัดที่ ติดกันของคลื่ นเสี ยงในอากาศวัดได้ 0.5 เมตร และแหล่ งกาเนิ ดเสี ยงมี
ความถี่ 680 เฮิ รตซ์ อยากทราบว่า อุ ณหภู มิ ของอากาศบริ เวณนั้นเป็ นเท่ า ใดในหน่ วยองศา
เซลเซียส
ก.10

ข.15

ค.20

ง.25
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แบบทดสอบ
หลังเรียน(ต่อ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

8. เรื อหาปลาลาหนึ่ งตรวจหาฝูงปลาด้วยโซนาร์ โดยส่ งคลื่นดลของเสี ยงความถี่สูงลงไปในน้ า
ทะเล ถ้าฝูงปลาอยูห่ ่างจากเครื่ องกาเนิดคลื่นไปทางหัวเรื อเป็ นระยะทาง 120 เมตร และอยูล่ ึก
จากผิวน้ าเป็ นระยะ 90 เมตร หลังจากส่ งคลื่ นดลจากโซนาร์ ไปเป็ นเวลากี่ วินาที จึงจะได้รับ
คลื่ น ที่ ส ะท้อ นกลับ มา ก าหนดให้ ค วามเร็ ว เสี ย งในน้ า ทะเลเท่ า กับ 1,500 เมตร/วิ น าที
ก. 0.1
ข. 0.
ค. 0.3
ง. 0.4

9. ถ้าอุณหภูมิของอากาศในขณะนั้นมีค่าเท่ากับ 40 องศาเซลเซี ยส ชายคนหนึ่งจะได้ยนิ เสี ยง
สะท้อนเมื่อเขาส่ งเสี ยงตะโกนคาว่า “ก้อง” ห่างจากผนังตึกเป็ นระยะกี่เมตร
ก. 16.65
ข.15.55
ค.17.75
ง.18.75
10. เรื อลาหนึ่งจอดนิ่งอยูใ่ นทะเล ใช้เครื่ องโซนาร์ ตรวจพบวัตถุที่ทิ้งจากเรื อลงไปในน้ าโดยได้รับ
สัญญาณสะท้อนกลับจากวัตถุน้ นั ในเวลา 0.4 วินาที ในเวลา 30 วินาที ต่อมา สัญญาณจะ
สะท้อนกลับจากวัตถุเดิมในเวลา 0.6 วินาที วัตถุน้ นั จมน้ าด้วยความเร็ วกี่เมตร/วินาที (อัตราเร็ ว
ของเสี ยงในน้ าทะเล = 1,531 เมตร/วินาที)
ก. 5.1
ข. 10.2
ค. 15.3
ง. 25.5
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กระดาษคาตอบ

ฟิ สิ กส์ 3 (ว32201)
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เวลาสอบ 20 นาที 10 ข้ อ 10 คะแนน

ชื่อ – นามสกุล ........................................................... ม. 5/.......... เลขที่ ................

ข้ อ
1
2
3
4
5

ก ข ค ง

ข้ อ
6
7
8
9
10

ก ข ค ง

คะแนนที่ได้

สาหรับทด
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เฉลย
แบบฝึ กหัดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

1. คลื่นเสี ยงเกิดขึ้นได้อย่างไร
คลื่ นเสี ย งเกิ ดจากการสั่ นของแหล่ งกาเนิ ดเสี ย งในอากาศ ทาให้โมเลกุลของอากาศเกิ ดการ
เคลื่ อนที่เรี ยงตัวใหม่เป็ นช่ วงอัดและช่ วงขยาย ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความดันขึ้นจึงเกิ ด
เป็ นเสี ยง
2. คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นตามยาวหรื อคลื่นตามขวาง
แหล่งกาเนิ ดเสี ยงเกิ ดการสั่น ทาให้โมเลกุลของอากาศเกิ ดการเคลื่อนที่ ปรากฏให้เราเห็นเป็ น
ช่วงอัดและช่วงขยาย และคลื่นของช่ วงอัดและช่วงขยายจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับการสั่น
ของโมเลกุลอากาศ คลื่นเสี ยงจึงเป็ นคลื่นตามยาว
3. คลื่นการกระจัดและคลื่นความดันมีความแตกต่างกันอย่างไร
คลื่ น การกระจัดเป็ นคลื่ น ที่ แ สดงการสั่ น ของโมเลกุ ล อากาศ ในการพิ จ ารณาการสั่ น ของ
โมเลกุลอากาศ เราจะพิจารณาจากคลื่นการกระจัด เช่น การสะท้อนของเสี ยงคลื่นความดันเป็ น
คลื่ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงความดันของอากาศอันเนื่ องจากการอัดตัวและขยายตัวของ
โมเลกุลอากาศ เราพบว่าที่บริ เวณที่โมเลกุลของอากาศอัดตัว และขยายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลง
ความดันมาก จึงได้สันคลื่นความดันแทนช่วงอัด และท้องคลื่นความดันแทนช่วงขยาย ในการ
พิจารณาพลังงานของเสี ยงเราจะพิจารณาจาก คลื่นความดัน เช่น การได้ยนิ ของเสี ยง
4. เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียส อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศจะเปลี่ยนไป
เท่าไร
จากสมการอัตราเร็ วเสี ยงในอากาศ v = 331 + 0.6 t
เมื่อ t = 0
อัตราเร็ วเสี ยงในอากาศที่ 0°C V = 331
m/s
เมื่อ t = 1°C อัตราเร็ วเสี ยงในอากาศที่ 1°C V = 331 .6
m/s
เมื่อ t = 2°C อัตราเร็ วเสี ยงในอากาศที่ 2°C V = 332.2
m/s
แสดงว่าถ้าอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนไป 1 องศา อัตราเร็ วเสี ยงอากาศเปลี่ยนไป 0.6 m/s
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เฉลย
แบบฝึ กหัดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

5. ส้อมเสี ยงอันหนึ่ งสั่นด้วยความถี่ 100 เฮิ รตซ์ ทาให้เกิ ดคลื่ นความดันมี ระยะห่ างระหว่างสัน
คลื่น และท้องคลื่นความดันที่ติดกัน 1.7 เมตร จงหาอัตราเร็ วคลื่นเสี ยง
จากโจทย์ความถี่คลื่น f = 100 Hz
𝜆

ระยะห่างระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยูต่ ิดกัน = = 1.7 m หรื อ 𝜆 = 3.4 m
2

หาอัตราเร็ วคลื่นจาก
แทนค่า

v = 𝜆f
v = 3.4 x 10
= 340 m/s
แสดงว่าอัตราเร็ วคลื่นเสี ยง = 340 m/s

6. ถ้า อุ ณ หภู มิ สั ม บู รณ์ ข องอากาศเปลี่ ย นไป 2 เท่ า อยากทราบว่า อัต ราเร็ วเสี ย งในอากาศจะ
เปลี่ยนไปเป็ นกี่เท่าของเดิม
จากสมการอัตราเร็ วเสี ยง
V =𝑘 𝑇
เมื่อ T = 𝑇1, V = 𝑉2 จะได้
𝑉1 = 𝑘 𝑇1
--------------(1)
เมื่อ T = 2𝑇1, V = 𝑉2 จะได้
𝑉1 = 𝑘 2𝑇1
--------------(2)
𝑉2

(2)/(1)

𝑉1

=

2

𝑉2 = 2 𝑉1 = 1.4 𝑉1

แสดงว่าอัตรเร็ วเสี ยงจะเปลี่ยนเป็ น 1.4 เท่าของเดิม
7. ส้อมเสี ยงอันหนึ่งสั่นด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ ในอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส จงหาความ
ยาวคลื่นเสี ยงในอากาศ
หาอัตราเร็ วเสี ยงในอากาศที่ 20°C จาก V = 331 + 0.6 t
เมื่อ t = 20°C จะได้ V = 331 + 0.6 x 20 = 343 m/s
หาความยาวคลื่นเสี ยงจาก
V = 𝜆f
แทนค่า
343 = 𝜆 x 50
𝜆

=

243
50

∴ อัตราเร็ วคลื่นเสี ยงในอากาศ = 6.86 เมตร

= 6.86 เมตร
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เฉลย
แบบฝึ กหัดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่ เสี ยง

8. ถ้าความเร็ วเสี ยงในอากาศที่ 30°c เป็ น 𝑣1 ที่ 0°c เป็ น 𝑣2 และอัตราเร็ วเสี ยงในน้ าเป็ น 𝑣3 จง
เรี ยงลาดับความเร็ วของเสี ยงจากมากไปน้อย
จาก
V = 331 + 0.6 t
ถ้า t = 30°C ;
𝑉1 = 331 + 0.6 x 30
= 349 เมตร/วินาที
ถ้า t = 0°C ;
𝑉2 = 331 เมตร/วินาที
อัตราเร็ วเสี ยงในน้ า
𝑉3 = 1,450 เมตร/วินาที
∴ 𝑉3 > 𝑉1 > 𝑉2
9. ในขณะหนึ่ งอัตราเร็ วของสี ยงในอากาศเป็ น 346 เมตร/วินาที ในเวลาต่อมาอัตราเร็ วของเสี ยง
เปลี่ยนไป 349 เมตร/วินาที แสดงว่าเสี ยงเดินทางในอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันกี่องศาเซลเซี ยส
จาก
V = 331 + 0.6 t
ถ้า
V = 346,
𝑡1 = ?
แทนค่า
346 = 331 + 0.6 x 𝑡1
𝑡1 = 25 องศาเซลเซี ยส
ถ้า
V = 349,
𝑡2 = ?
แทนค่า
349 = 331 + 0.6 x 𝑡2
𝑡2 = 30 องศาเซลเซี ยส
∴
𝑡2 -𝑡1 = 30-25
= 5 องศาเซลเซียส
10. เรื อลาหนึ่งลอยอยูใ่ นทะเลลึก 300 เมตร ส่ งคลื่นดลเสี ยง (Sonic pulse) ออกและได้รับสัญญาณ
สะท้อนกลับจากก้นทะเลในเวลา 0.4 วินาที ความเร็ วคลื่นเสี ยงในน้ าเป็ นเท่าได
เสี ยงเดินทางขาลงอย่างเดียวใช้เวลา =

0.4
2

= 0.2 วินาที

เรื่ องจากอัตราเร็ วเสี ยงคงที่ ดังนั้นหาอัตราเร็ วได้จาก V =
แทนค่าจะได้

V=

300
0.2

= 1,500 m/s

𝑠
𝑡
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ตารางแสดงการวิเคราะห์
ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่

1

อธิ บายเพื่อแสดงว่าเสี ยงเกิดจากการสัน่ ของวัตถุ
และจะถ่ายโอนพลังงานการสั่นของแหล่งกาเนิ ด
เสี ยงผ่านตัวกลาง

2

อธิ บายและบอกได้วา่ คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นตามยาว
จากการพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
ตัวกลางขณะมีพลังงานของคลื่นเสี ยง
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดของ
อนุภาคอากาศและความดันอากาศขณะที่มีคลื่นเสี ยง
ผ่าน

3

อธิ บายได้วา่ เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว
อัตราเร็ วเสี ยงในตัวกลางนั้นจะคงตัวด้วยและ
อัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน
จะมีค่าต่างกันด้วย
คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

การประเมินค่า

การสังเคราะห์

การวิเคราะห์

การนาไปใช้

จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

ความเข้าใจ

ข้อ

ความรู้

พฤติกรรมที่วดั
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ตารางแสดงการวิเคราะห์
ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่

อธิ บายได้วา่ เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว
อัตราเร็ วเสี ยงในตัวกลางนั้นจะคงตัวด้วยและ
อัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน
จะมีค่าต่างกันด้วย
คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

6

คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

การประเมินค่า

5

การสังเคราะห์

อธิ บายได้วา่ เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว
อัตราเร็ วเสี ยงในตัวกลางนั้นจะคงตัวด้วยและ
อัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน
จะมีค่าต่างกันด้วย
คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

การวิเคราะห์
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ตารางแสดงการวิเคราะห์
ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ธรรมชาติและอัตราเร็วของคลืน่

คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

9

อธิ บายได้วา่ เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว
อัตราเร็ วเสี ยงในตัวกลางนั้นจะคงตัวด้วยและ
อัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน
จะมีค่าต่างกันด้วย
คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

10

คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของตัวกลาง
คงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่
อุณหภูมิต่างกัน

การประเมินค่า

8

การสังเคราะห์

อธิ บายได้วา่ เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว
อัตราเร็ วเสี ยงในตัวกลางนั้นจะคงตัวด้วยและ
อัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน
จะมีค่าต่างกันด้วย
คานวณอัตราเร็ วของเสี ยงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวกลางคงตัวและอัตราเร็ วของเสี ยงในตัวกลาง
ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกัน

การวิเคราะห์
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