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สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
   ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น  ปรากฏการณ์ 

 ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
ม.5 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ 

ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวล
กับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน
และฟิวชัน 

 พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน หรือ ฟิว
ชันเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ โดยฟิชชันเป็น
ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลมากแยกออกเป็น
นิวเคลียสที่มีมวลน้อยกว่า ส่วนฟิวชันเป็น
ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อยรวมตัวกันเกิด
เป็นนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น พลังงานนิวเคลียร์
ที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชันมีค่า
เป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน 

2. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน 
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย 

 การน าพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่น 
การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และการเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์
สุริยะ    

 เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานเป็น
การน าความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาสร้างอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์   

มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวัด และสาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ  ที่ช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห 
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 

 เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง จะเกิดการ
สะท้อน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่าง
ตัวกลางที่ต่างกัน จะเกิดการหักเห เมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ไปพบขอบสิ่งกีดขวางจะเกิดการ
เลี้ยวเบน เมื่อคลื่นสองขบวนมาพบกันจะเกิดการ
รวมคลื่นเกิดรูปร่างของคลื่นรวม หลังจากคลื่นทั้ง
สองเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันแล้วจะแยกกัน โดยแต่ละ
คลื่นยังคงมีรูปร่างและทิศทางเดิม 

4. สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติ การสั่น
พ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง 

 เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วหยุดกระตุ้น วัตถุจะสั่น
ด้วยความถี่ที่เรียกว่า ความถ่ีธรรมชาติ ถ้ามีแรง
กระตุ้นวัตถุที่ก าลังสั่นด้วยความถ่ีของการออก
แรงตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้น จะท าให้
วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้น เรียกว่า การสั่น
พ้อง เช่น การสั่นพ้องของอาคารสูง การสั่นพ้อง
ของสะพาน การสั่นพ้องของเสียงในเครื่องดนตรี
ประเภทเป่า 

5. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห 
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง  

 เสียงมีการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและ
การรวมคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นอ่ืน ๆ 

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง และ ผล
ของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง  

 ความถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมาณท่ีใช้บอกเสียงสูง
เสียงต่ าโดยความถี่ท่ีคนได้ยินมีค่าอยู่ระหว่าง   
20-20,000 เฮิรตซ์ ระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้
บอกความดังของเสียงซึ่งข้ึนกับความเข้มเสียง 
โดยความเข้มเสียงเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉาก
บนพื้นที่หนึ่งหน่วยในหนึ่งหน่วยเวลาเสียงที่มี
ความดังมากเกินไปเป็นอันตรายต่อหู  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ 
บีต ปรากฏการณด์อปเพลอร์ และการสั่นพ้อง
ของเสียง 

 เมื่อเสียงจากแหล่งก าเนิดเดินทางไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนกลับมายังผู้ฟัง ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียงที่
ออกจากแหล่งก าเนิดและเสียงที่สะท้อนกลับมา
แยกจากกัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ  

 เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถ่ีใกล้เคียงกันมา
รวมกันจะเกิดบีต  

 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงเคลื่อนที่  ผู้ฟังเคลื่อนที่ 
หรือทั้งแหล่งก าเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่ ผู้ฟังจะได้
ยินเสียงที่มคีวามถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 

 ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มี
ความถี่เท่ากับความถ่ีธรรมชาติของอากาศในท่อ
นั้น จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง 

8. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าความรู้
เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   

 ความรู้เกี่ยวกับเสียงน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน              
ต่าง ๆ เช่น คลื่นเหนือเสียงหรืออัลตราซาวนด์ ใช้
ในทางการแพทย์  บีตของเสียงในการปรับเทียบ
เสียงของเครื่องดนตรี การสั่นพ้องของเสียงใช้ใน
การออกแบบเครื่องดนตรีและอธิบายการเปล่ง
เสียงของมนุษย์ 

9. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ
และความผิดปกติในการมองเห็นสี   

 เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบาง
สี โดยขึ้นกับสารสีบนผิววัตถุ และสะท้อนแสงสีที่
เหลือออกมา ท าให้มองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ 
ขึ้นกับแสงสีที่สะท้อนออกมา ความผิดปกติใน
การมองเห็นสีหรือตาบอดสีเกิดจากความ
บกพร่องของเซลล์รูปกรวยบนจอตา 

10. สังเกต และอธิบายการท างานของแผ่น
กรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีและ
การน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบางสีผ่านออกไปได้ 
และก้ันบางแสงสี 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 การผสมแสงสีท าให้ได้แสงสีที่หลากหลาย 
เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าน าแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วน
ที่เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว  

 การผสมสารสีท าให้ได้สารสีที่หลากหลาย 
เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าน าสารสีปฐมภูมิในปริมาณ
ที่เท่ากันมาผสมกันจะได้สารสีผสมเป็นสีด า  

 การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ ด้านการ
แสดง 

11. สืบค้นข้อมูล และอธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
และ หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่
อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการรบกวนประจุ
ไฟฟ้า ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสนาม
ทั้งสองมีทิศทางตั้งฉากกัน และตั้งฉากกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

 อุปกรณ์บางชนิดท างานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า เช่น เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่อง
ถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เครื่อง
ถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก 

12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการสื่อสารโดย
อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน
สารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วย
สัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

 ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือ
ส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ
ส าหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศท่ีเหมือนเดิม  

 สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีสองชนิดคือ  แอ
นะล็อกและดิจิทัล การส่งผ่านสารสนเทศด้วย
สัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้โดยมีความ
ผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก 

 


