
การท่ีเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยแสง เมื่อแสงเคล่ือนที่จากแหล่ง

ก�าเนิดในลักษณะแนวเส้นตรงและทุกทิศทาง มากระทบวัตถุ เกิดการสะท้อน

ของแสงเข้าตาของเราท�าให้เรามองเห็น แม้บางครั้งแสงอาจจะผ่านตัวกลางท่ี

ท�าให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ผิดเพี้ยนไป นั้นก็เพราะว่า แสงเกิดการหักเหนั่นเอง

หน่วยที่ 4 แสงและการมองเห็น
สาระที่ 5 พลังงาน

...ผมอยากได้คำาวิจารณ์ท่ีเสียดแทงท่ีสุด
ของคนท่ีฉลาด ดีกว่าคำาชมเชยของ

มวลชนท่ีไม่มีหัวคิดเลย...

-- โยฮันเนส เคปเลอร์

I much prefer the sharpest criticism 
of a single intelligent man to the 
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การเคลื่อนที่
ของแสง

ทิศทางของแสง
จากแหล่งก�าเนิด

ตัวชี้วัด
ว 5.1.1   ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�าเนิด
ว 5.1.2   ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
ว 5.1.3   ทดลองและจ�าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งก�าเนิด
ว 5.1.4   ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใส่ 2 ชนิด
8.1.1-7   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหา

MindMap แผนผังสาระการเรียนรู้

Keywords
1.  luminous object =  วัตถุมีแสงในตัวเอง

2.  non-Luminous  =  วัตถุไม่มีแสงในตัวเอง

3.  Refraction  =  การหักเห

4.  Reflection  =  การสะท้อน

5.  Shadow   =  เงา

6.  Translucent  =  ตัวกลางโปร่งแสง

7.  Transparent =  ตัวกลางโปร่งใส

8.  Opaque  =  ตัวกลางทึบแสง

9.  Convex lens =  เลนส์นูน

10. Concave lens =  เลนส์เว้า

ตัวกลาง
ของแสง

ตัวกลาง
โปร่งใส

 ตัวกลาง
โปร่งแสง

ผิวขรุขระ

ผิวเรียบ

ผ่านเลนส์
นูน

หนาแน่น
มากไปน้อย

การหักเห
ของแสง

แสงและการ
มองเห็น

แส
ง

 ตัวกลาง
ทึบแสง

การสะท้อน
ของแสง

ผ่านเลนส์
เว้า

หนาแน่น
น้อยไปมาก
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1. ทดลอง ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�าเนิด

2. ทดลองเรื่องตัวกลางของแสง

3. ทดลองเรื่องมองเห็นและการสะท้อนของแสง

4. ทดลอง การหักเหของแสงผ่านตัวกลางต่างๆ 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น 

แหล่งก�าเนิด และการสะท้อนแสง การน�า

แสงมาใช้ประโยชน์ การใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีเพื่อการส�ารวจและเก็บข้อมูล

ว 5.1.1 ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก�าเนิด
ว 5.1.2 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ

ว 5.1.3 ทดลองและจ�าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งก�าเนิด
ว 5.1.4 ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใส่ 2 ชนิด
ว 8.1.1-7   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ

สืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหา

ทดลอง ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของแสง

ทดลอง
ตัวกลางของแสง

STEM Challenge
Stained Glass Art

ละครหุ่นเงา

142

ประดิษฐ์ DIY 
แหล่งก�าเนิดแสง

หน่วยที่ 4 
แสงและการมองเห็น

     ในหน่วยนี้นักเรียนจะได้ทดลองการเคล่ือนที่
ของแสงจากแหล่งก�าเนิด การทดลองเร่ือง
ตัวกลางของแสง การสะท้อนของแสง และ

ง 3.1.1 บอกช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ง 3.1.3 บอกประโยชน์และโทษจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์

ง 3.1.4 ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือการท�างาน 
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1. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด  
ความยาว  น้ำาหนัก  ปริมาตร หรือ 

ความจุและเวลา
2. เขียนบันทึกรายรับ  รายจ่าย
3. บอกได้ว่ารูปเลขาคณิตสองมิติ

รูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร 
และบอกจำานวนแกนสมมาตร

4. นำารูปเลขาคณิตมาประดิษฐ์เป็น
ลวดลายต่างๆ

5. รวบรวมและจำาแนกข้อมูล
6. กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
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กระบวนการทางวิศวกรรม 
Engineering Design Process

Indentify Problem - Ask - Plan-

Design-Building-Testing-Evaluation-

Reflection - Presentation

Career Link

ประดิษฐ์แหล่งก�าเนิดแสง
กล้องปริทรรศน์

STEM Challenge 
ละครหุ่นเงา กล่องมายากล

กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค 2.1.1, ค 2.2.2, ค 3.1.5,
ค 3.2.1, ค 5.1.1, ค 6.1

กระบวนการทางทัศนศิลป์
 ศ 1.1.1-6, ศ 1.2.2

ทดลอง การมองเหน็และ
การสะท้อนของแสง

160

STEM Challenge
กล่องมายากล

ประดิษฐ์ DIY 
กล้องปริทรรศน์

ทดลอง
การหักเหของแสง

การมองเห็น ทดลองเรื่องการหักเหของ
แสงผ่านตัวกลางโปร่งใส แบบต่างๆ น�า
ความรู้มาประดิษฐ์ แหล่งก�าเนิดแสงด้วย
ตนเอง ท�าละครหุ่นชักเงา กล่องมายากล 
และ กล้องปริทรรศน์ หรือกล้องสลับลาย 
เพื่อบูรณาการและพัฒนาทักษะการคิด
พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ

150

162

166

1. อธิบายถึงสี  รูปร่าง  รูปทรง  
พื้นผิว  ของวัสดุแต่ละชนิด

2. การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ 

3. บอกความรู้สึกในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
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Primary 4

PBL : ตอน...กระปุกแสนกล

หากโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่ง

ให้พลังงานแสง แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้

หรือไม่นะ

เข้าใจแล้วคะ 

เป็นแบบนี้นี ่เอง

อ้าว ลิปดา
ท�าอะไรอยู่น่ะ

นี่ลิปดาจะแคะกระปุก
ใช่ไหมไหนสัญญากับคุณน้าว่า

ถ้าไม่เต็มจะไม่แคะไง

ปะ เปล่า
ไม่ได้ท�าอะไรสักหน่อย

อื่ม ถ้าปล่อยไว้แบบนี้
ลิปดาจะต้องแคะกระปุกอีกแน่

เลยจะท�ายังไงดีน้า

อ้อถ้าอย่างนั้นเรามาท�า
กระปุกที่ไม่มีวันเต็มไป

ให้ลิปดาใช้สิ

ท�าได้ด้วยหรือครับ
ท�าได้ยังไงล่ะครับ

กระปุกที่
ไม่มีวันเต็ม

ใช้ “หลักการสะท้อนแสง” ไงล่ะ 
โพล่ารู้ใช่ไหมละว่าเราเห็นภาพสิ่งต่างๆ ได้ 

เพราะแสงสะท้อนเข้าตาเราถ้าเราใช้กระจกเงา
ที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงที่ท�าให้เห็นภาพ

ที่สะท้อนบนกระจกเงาได้

อ้อ งั้นถ้าเรา
ใช้กระจกเงา

ใส่เอียงๆ ในกล่อง
ก็จะเห็นภาพพื้นกล่อง

แทนใช่ไหมครับ

โฮ---- ท�าไม
กระปุกถึงไม่เต็มสักทีนะ
ลิปดาจะได้แคะกระปุก

ฮิ ฮิ
แคะกระปุก

ดีกว่า

ว่าแล้วเชียว
ลิปดาจอมซน
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หน่วยที่ 4 แสงและการมองเห็น

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนน�าค�าต่อไปน้ีไปจ�าแนกว่าเป็นตัวกลางชนิดใดให้ถูกต้อง

อากาศ     หนังสือ     กระจกใส     ผ้าเช็ดหน้า     แผ่นฟิล์มกรอง     ผนังปูน  

กระจกฝ้า  ก้อนหิน    ขวดแก้วใส   กระดาษขาว    แผ่นพลาสติกใส   แสงไฟ

ตัวเรา      น�้าใส       ไม้กระดาน   ช้อนพลาสติก    กระดาษลัง        น�้าขุ่น

  ตัวกลางโปร่งแสง   ตัวกลางโปร่งใส   ตัวกลางทึบแสง

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนบอกว่าส่ิงต ่อไปนี้ เป ็นแหล่งก�าเนิดแสงตาม

ธรรมชาติหรือประดิษฐ์ขึ้น โดยท�าเครื่องหมาย       ให้ถูกต้อง

เกิดเองธรรมชาติ เกิดเองธรรมชาติ

มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์สร้างขึ้น

เกิดเองธรรมชาติ เกิดเองธรรมชาติ

มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์สร้างขึ้น

เกิดเองธรรมชาติ เกิดเองธรรมชาติ

มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์สร้างขึ้น
ใช้ PDF ลูกค้า
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2. แหล่งก�าเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artificial light)

 มนุษย์สามารถสร้างแหล่งก�าเนิดแสงเอง ได้เช่นกัน โดยสามารถแยกได้เป็น

 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิง การจุดเทียนไข การก่อกองไฟจากไม้ ตะเกียงน�้ามันก๊าด

หรือก๊าซ จุดพลุ เป็นต้น

 2. จากแหล่งพลังงานแบตเตอรี่ หรือ ปลั๊กไฟ เช่น ไฟฉายหรือโคมไฟต่างๆ

 โดยการใช้แสงที่เกิดจากหลอดไฟ ยังมีหลายรูปแบบเช่น จากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาก  

เช่น หลอดไฟฟ้าแบบไส้สีใส  เกิดจากวัตถุท่ีมีสารเรืองแสง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ

เกิดจากหลอดบรรจุก๊าซบางชนิด เช่นหลอดไฟฟ้านีออนให้สีส้มท่ีใช้ท�าป้ายโฆษณา

  

1. แหล่งก�าเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Light)

 แหล่งก�าเนิดแสงท่ีเกิดขึ้นเองในธรรมชาตินั้น จะเกิดจากวัตถุมีแสงในตัวเอง เช่น 

แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากดาวฤกษ์ หรือแม้แต่ แหล่งก�าเนิดแสงจากก้นของแมลงหิ่งห้อย 

ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า เป็นต้น

พลังงานแสง (Light Energy)

  แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญของโลก โลกได้รับประโยชน์จากแสง

มากมายไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพื่อสร้างอาหาร แสงจาก

ดวงอาทิตย์ท�าให้เกิดวัฏจักรของน�้า เกิดการหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก 

โดย แหล่งก�าเนิดแสง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อย่างคือ

       ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า            หิ่งห้อย                             ดวงอาทิตย์

           จุดเทียน        ไฟฉาย โคมไฟ                    หลอดไฟชนิดต่างๆ
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1. แสง (light) เป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถรับ

รู้ได้ด้วยการมองเห็น แสงมีลักษณะเป็นคลื่น เป็นรังสี 

แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) 

2. แสงที่เราเห็นนี้เป็นบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 

ค�านีป้กตหิมายถงึ แสงทีม่องเหน็ได้ (Visible Light) ซึง่ตา

มนุษย์สามารถมองเห็นได้และท�าให้เกิดสัมผัสรับรู้ภาพ 

แสงที่มองเห็นได้ปกตินิยามว่ามีความยาวคลื่นอยู ่ใน 

ช่วง 400 - 700 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างอินฟราเรด 

(Infrared radiation) (ท่ีมีความยาวคลื่นยาวกว่านี้) 

และอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) (ที่มีความยาวคลื่น

น ้อยกว ่านี้ )  ความยาวคลื่นนี้หมายถึงความถี่ช ่วง

ประมาณ 430–750 เทระเฮิรตซ์

3. สัตว ์บางชนิดสามารถเห็นแสงบางชนิดที่มนุษย์ไม ่

สามารถมองเห็นได้ เช่นแมลงสามารถมองเห็นแสง

อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet หรือ UV Light) ซึ่งแสง

นี้ใช้ในการสอบสวนสืบสวน (Forensic Scientists) 

4. เซอร์ ไอแซค นิวตัน เป็นผู้สังเกตเห็นว่า ถ้าเราน�าปริซึม 

มาวางระหว่างแสงในมุมที่เหมาะสมจะท�าให้สามารถ

แยกสีของแสงออกได้เป็น สีของรุ้ง (ROYGBIV) red, 

orange yellow green blue indigo and violet หรือ

ท่ีเรียกว่า สเปกตรัมของแสง 

5. แสงเคลื่อนที่ได ้เร็วมาก โดยแสงสามารถเดินทาง

ได้ท่ีความเร็ว 3 แสนกิโลเมตรต่อวินาทีในตัวกลาง

ที่เป็นสุญญากาศ หรือ แสงจากดวงอาทิตย์สามารถ 

เดินทางมาถึงโลกได้ภายใน 8 นาที

แสงคืออะไร
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Investigate Idea

Plan & Design

Ask

ประดิษฐ์แหล่งก�าเนิดแสง

1. แกนกระดาษ 2. แก้วกระดาษ  3. สวิตช์ไฟ  4. แผงถ่านแบบ

1.5 โวลต์ 2 ก้อน   5. หลอดแอลอีดี  6. สายไฟ 

7. เทปพันสายไฟ  8. ปืนกาว  9. สก๊อตช์เทป 10. อุปกรณ์ตกแต่ง

ให้นักเรียนประดิษฐ์แหล่งก�าเนิดแสงจากพลังงาน 

แบตเตอรี่ จากวัสดุที่มีให้ 

นักเรียนคิดว่าแหล่งก�าเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้มี

อะไรบ้าง ที่เราสามารถสร้างได้ (ICT)

จากอุปกรณ์ที่มีให้วางแผนออกแบบให้สวยงาม

(Engineering & Art)

วันนี้เกิดไฟดับลิปดามองไม่เห็นอะไรเลย โพล่า

จึงแนะน�าว่า เรามาประดิษฐ์แหล่งก�าเนิดแสง

จากพลังงานแบตเตอรี่กันดีกว่า นั้นก็คือไฟฉาย 

ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไปและไม่ต้อง

ซื้ออีกด้วย

ว  5.1.1 

ค  3.2.1, 

    5.1.1

แหล่ง

ก�าเนิดแสง

Materials :

Missions: 

Primary 4
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Building & Testing

Evaluation & Redesign

135

Mission 2 : ให้พัฒนาไฟฉายของเราให้มีความสวยงามใช้งานได้สะดวก

นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาได้ตามต้องการหรือไม่

1. นักเรียนสามารถท�าภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่

2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร

3. แนวความคิดที่ได้จากสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไร

Primary 4
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Primary 4

ว 5.1.1

ง 3.1.1 

  ค 2.1.1-2

ทิศทางและ
การเคลื่อนที่
ของแสงจาก
แหล่งก�าเนิด

180
min.

ถ้าทศิทางการเคลือ่นทีข่องแสงออกจากแหล่งก�าเนดิทกุทศิทาง

แล้วเราจะสามารถเหน็แสงได้ทกุทศิทาง

ตัวแปรต้น คือ ฝาครอบควบคมุทศิทางการเคลือ่นท่ีของแสง
ตัวแปรควบคุม คือ แสงจากแหล่งก�าเนดิแสงไฟฉาย
ตัวแปรตาม     คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง
จากจุดก�าเนิด

Inspiration & Engagement

Hypothesis

Hands-On Activity

Problem & Question

01

02

03

04
1. ให้เตรียมไฟฉาย 1 กระบอก จากนั้นน�าฝาครอบกระดาษ

มาวางบนไฟฉาย
2. ให้เจาะรูฝาครอบครั้งละ 4 จุด  10 ครั้งด้วยเข็มหมุด
3. เปิดไฟฉาย จุดธูป และสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของ

แสงจากแหล่งก�าเนิด พร้อมวาดรูปทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง

วันนี้คุณแม่ใช้ลิปดากับโพล่าไปหาของเก่าในห้องเก็บของ
ซึ่งมืดมากแต่ลิปดาสังเกตเห็นรูที่ผนังมีแสงรอดผ่านมาได้ 
ลิปดาจึงสงสัยว่าแสงเดินทาง (เคลื่อนที่) มาได้อย่างไร มี
ทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร ท�าไมถึงมาห้องเก็บของได้

แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก�าเนิดแสง

อย่างไร มีทิศทางอย่างไร

IM
AGIN

EERIN
G E

DUCATIO
N



137

Primary 4

Data Collection06

1. ไฟฉาย      2. ฝาครอบกระดาษสดี�า     3. ธปู หรือ ใช้ อปุกรณ์ท�าควนั

Analysis & Conclusion

แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งก�าเนิดแสง อย่างไร .................................................................

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

ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเป็นอย่างไร ..........................................................................

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

07

Materials04

ให้วาดรูปจุดที่เจาะ พร้อมลากเส้นทิศทางการเคล่ือนท่ีจากจุดก�าเนิดแสง
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Primary 4

ว 5.1.1

ง 3.1.1

แสงเคลื่อนที่
เป็นแนว
เส้นตรง

180
min.

ถ้าทศิทางการเคลือ่นทีข่องแสงเป็นเส้นตรง แล้วเราจะมองเหน็
แสงเป็นเส้นตรง
ตัวแปรต้น       คือ ฉากกันแสง 3 อัน พร้อมเจาะรู
ตัวแปรควบคุม คือ แสงจากแหล่งก�าเนดิแสงเทยีนไข
ตัวแปรตาม     คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง?

Inspiration & Engagement

Hypothesis

Hands-On Activity

Problem & Question

01

02

03

04
การทดลองที่ 1 น�ากระดาษมาตั้งด้วยดินน�้ามันโดยให้ด้านหน้า
เป็นกระดาษก้ัน ด้านหลังเป็นฉากรับแสง จากนั้นใช้ไฟฉายส่อง
ผ่านกระดาษก้ัน สังเกตและวาดรูปลักษณะของทิศทางแสงและ
สังเกตเงาบนฉากรับแสง

การทดลองที่ 2 
1. เจาะรูกระดาษแข็ง โดยให้เจาะรูตรงกลางตามรูป
2. น�ากระดาษแข็งมาตั้งบนดินน�้ามันหรือท่ีหนีบกระดาษ
3. จุุดเทียนไข แล้วให้นักเรียนมองอีกด้านหนึ่งของกระดาษแข็ง  
 บันทึกสิ่งท่ีเห็นพร้อมวาดรูปทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสง

จากการทดลองที่แล้วลิปดาไม่เชื่อว่า แสงเคลื่อนที่เป็น

เส้นตรงจึงอยากพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง

ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

เป็นแนวเส้นตรงจริงหรือไม่
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Primary 4

Data Collection06

1. กระดาษแขง็ ขนาด 10x12 ซม. เจาะร ู3 รู จ�านวน 3 แผ่น    2. ดนิน�า้มนั 

3. เทยีนไข จ�านวน  1  เล่ม     4. ไฟฉาย     5. ฉากกัน้

Analysis & Conclusion

แสงเคลื่อนที่ผ่านรูที่เจาะตรงกันได้หรือไม่เพราะเหตุใด........................................................

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

เมื่อเคลื่อนกระดาษแผ่นท่ี 2 มองเห็นเปลวเทียนหรือไม่เพราะเหตุใด...................................

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

07

Materials05

ให้วาดรูป พร้อมลากเส้นทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสงสู่ตาของเรา

ผลการสังเกต

มองเห็นเทียนไข

หรือไม่

การทดลองที่ 2 กระดาษเจาะรู
ทั้ง 3 แผ่น

กระดาษไม่เจาะรู เมื่อเลื่อนกระดาษ
ออกจากต�าแหน่ง

การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2

วาดรูปเงา

การทดลองที่ 1
อธิบายลักษณะเงา

เมื่อส่องไฟผ่านกระดาษกั้น
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แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
 จากการทดลองจะสังเกตเห็นว่าแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงจากแหล่งก�าเนิด

แสงซึ่งเราสามารถสังเกตเพิ่มเติมได้โดยการใช้ควันธูป เพราะจะท�าให้เราเห็นแสงพุ่งเป็น

แนวเส้นตรงจากแหล่งก�าเนิดแสง

ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจากจุดก�าเนิด
 แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจะ

กระจายออกทุกทิศทางจากแหล่งก�าเนิดแสง 

 

 เช่น แหล่งก�าเนิดแสงดวงอาทิตย์ โดยแสงจะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางจากดวงอาทิตย์

ท�าให้ดวงดาวทุกดวงสามารถรับพลังงานแสงได้ หรือ แหล่งก�าเนิดแสงเทียนไข ถ้าเราท�า

มือรอบเทียนไข จะเห็นว่าแสงส่องไปโดยรอบของมือ

Knowledge Tank08

Primary 4
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เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีของแสงด้วยน�้า 1

จุดประสงค์ : แสงเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงแต่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้
อุปกรณ์ :  1. ขวดพลาสติกขนาด 750 ML   2. ถาดรองน�้าและน�้า
  3. ที่เจาะรู ให้ผู้ใหญ่ช่วยเจาะ 4. ไฟฉายเลเซอร์
วิธีท�า :  1. เจาะรูที่ด้านล่างของขวด แล้วเติมน�้า
  2. น�าแสงเลเซอร์ส่อง สังเกตทิศทางของแสงจะไหลไปตามน�้า

ขอบคุณข้อมูลจาก  
https://www.youtube.com/watch?v=ifbCsha7Syc

 
 แสงเปล่ียนทิศทางการเคลื่อนที่เพราะเหตุใด ...................................

จุดประสงค์ แสงเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงแต่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้
อุปกรณ์ : 1. ตู้ปลาหรือขวดโหล  2. น�้า  3. ไฟฉายเลเซอร์
วิธีท�า :  เติมน�้าลงในตู้ปลาหรือขวดโหล แล้วใช้แสงเลเซอร์ส่องโดยท�ามุมในลักษณะต่างๆ
  สังเกตการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแสง

เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีของแสงด้วยน�้า 2

ขอบคุณข้อมูลจาก  
https://www.youtube.com/watch?v=aN1saYRr6z4

แสงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีเพราะเหตุใด...................................

อภิปราย

อภิปราย

Primary 4
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Primary 4

ว 5.1.3

ง 3.1.1

ตัวกลาง
ของแสง

60
min.

ตัวกลางของแสง

Inspiration & Engagement

Hands-On Activity

01

04
1. ให้เลือกวัตถุมาทีละอย่าง วางไว้บนโต๊ะใกล้ฉากรับแสง
2. จุดเทียนหรือต้ังไฟฉายส่องไปยังวัตถุ
3. สังเกต เงาบนผนัง ว่า เข้ม จาง หรือ เห็นแสงผ่านได้
4. ให้ก้มสังเกตว่าเห็นไฟฉายหรือไม่ โดยให้ระดับสายตา
    อยู่แนวเดียวกับวัตถุและไฟฉายท่ีส่องมา 

ลิปดากับโพล่าเล่นละครเงามือกันอยู่ โพล่าสังเกตเห็นเงา
ของขวดน�้า จึงสงสัยว่า เพราะเหตุใดขวดน�้าจึงมีเงาท่ีจาง
กว่าเงาของมือกันนะ ดร.วีจึงบอกว่าเป็นเพราะตัวกลาง
ของแสงไงล่ะ

Problem & Question02
ตัวกลางแต่ละชนิดท�าให้

แสงผ่านได้อย่างไร

ถ้าแสงผ่านตัวกลางประเภทต่างๆ จะท�าให้เกิดผลอย่างไร

ตัวแปรต้น คือ ฉากกันแสง 3 อัน พร้อมเจาะรู

ตัวแปรควบคุม คือ แสงจากแหล่งก�าเนดิแสงไฟฉาย

ตัวแปรตาม คือ ลกัษณะของแสงท่ีผ่านตวักลางแบบต่างๆ

Hypothesis03
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Primary 4

Data Collection06

1. ฉากรบัแสง         2. ไฟฉายหรอืเทยีนไข       3. วตัถตุ่าง  ๆ6 ชนดิ  เช่น กระดาษ ลกูบอล

Analysis & Conclusion

วัตถุที่แสงส่องผ่านแล้วเกิดเงาชัดเจนมีอะไรบ้าง ...............................................................

วัตถุที่แสงส่องผ่านแล้วเกิดเงาจางๆ มีอะไรบ้าง .................................................................

วัตถุที่แสงส่องผ่านแล้วไม่เกิดเงามีอะไรบ้าง ......................................................................

วัตถุใดเมื่อมองแล้วเห็นเทียนไขชัดเจน มีอะไรบ้าง .................................................................

วัตถุใดเมื่อมองแล้วเห็นเทียนไขจางๆ มีอะไรบ้าง ..............................................................

วัตถุใดเมื่อมองแล้วไม่เห็นเทียนเลย มีอะไรบ้าง .................................................................

07

Materials05

ตัวกลาง มองเห็นวัตถุเป็นอย่างไร

เห็นชัดเจน/เห็นจางๆ/ไม่เห็นเลย

ลักษณะของเงา

ชัดเจน/จางๆ/ไม่ปรากฏเงา
วัตถุ(ตัวกลาง)ต่างๆ
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Conclusion08

วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ และเกิดเงาเมื่อแสงผ่านเรียกว่า ........................................................

วัตถุที่แสงผ่านได้เล็กน้อย และเกิดเงาจางๆ เมื่อแสงผ่านเรียกว่า .....................................

วัตถุที่แสงผ่านได้ และไม่เกิดเงาเมื่อแสงผ่านเรียกว่า ........................................................

knowledge Tank09

 ตัวกลางของแสง
 แสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรงออกจากแหล่งก�าเนิดแสงทุกทิศทางแสงจะเคลื่อนที่

ผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆ เราเรียกว่า ตัวกลาง  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

ดังนี้ 

1. ตัวกลางโปร่งใส (Transparent) 
คือ ตัวกลางท่ียอมให้แสงผ่านได้หมด 

เช่น กระจกใส อากาศ แก้ว ขวดโหลใส 

พลาสติกใส น�้าที่ใสสะอาด เป็นต้น

2. ตัวกลางโปร่งแสง (Translucent) 
คือ ตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้าง   

บางส่วน เช่น กระดาษไข กระจกฝ้า 

หมอก แผ่นฟิล์มกรองแสง เป็นต้น

3. ตัวกลางทึบแสง (Opaque) คือ 

ตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ เช่น 

กระจกเงา กระดาษแข็ง แผ่นไม้กระเบื้อง  

แผ่นเหล็ก  ก้อนอิฐ เป็นต้น

แสงผ่านได้หมด

เกิดเงาบางๆ

(เงามัว)

แสงผ่านได้บางส่วน

เกิดเงาชัดเจน

(เงามืด)

แสงผ่านไม่ได้

แสงสะท้อนออกบางส่วน

แสงสะท้อนออกทั้งหมด

ไม่มีแสงสะท้อนออกมาเลย

Primary 4
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เงาของวัตถุ

 เมื่อแสงผ่านตัวกลางที่เป็นลักษณะ โปร่งแสง และทึบแสง จะเกิดเงาขึ้นมา ซึ่งเงา

ของแสงที่เกิดจาก วัตถุทึบแสงจะเรียกว่า เงามืด และเงาของแสงท่ีเกิดจาก วัตถุโปร่งแสง

จะเรียกว่า เงามัว 

ตัวอย่างของตัวกลางชนิดต่างๆ
1. ตัวกลางโปร่งใส (Transparent)

2. ตัวกลางโปร่งแสง (Translucent) 

3. ตัวกลางทึบแสง (Opaque)

ไม่เกิดเงา เกิดเงาบางๆ

(เงามัว)

เกิดเงาชัดเจน

(เงามืด)

          แก้วน�้า         แว่นขยาย                                แว่นตา

         กระจกฝ้า          หมอกควัน                             กระดาษไข

      วัตถุท�าจากไม้      วัตถุท�าจากโลหะ                        วัตถุท�าจากหิน

Primary 4
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Missions :

Primary 4

1. กระดาษแข็ง        2. แผ่นใส      3. กระดาษแก้ว   

4. กระดาษโปสเตอร์  5. กาว         6. คัตเตอร์ กรรไกร  

โพล่าสังเกตเห็นช่องหน้าต่างที่โบสถ์คริสต์มีกระจกสีสัน

สวยงาม บางช่องกั้นแสงไว้ บางช่องมีแสงลอดออกมา 

จึงอธิบายให้ลิปดาฟังว่าเกิดจากตัวกลางของแสง

ที่เป็นวัตถุโปร่งแสง โปร่งใส และทึบแสง

เด็กๆ จึงอยากลองท�าดู

ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลว่า วัตถุใดเป็นวัตถุโปร่งใส โปร่งแสง และ

ทึบแสง และออกแบบให้เหมาะสมกับงานออกแบบของเรา 

(ง 3.1.3)

1. ให้สร้างฉากกั้นแสงที่น�าไปติดบนบานกระจกโดยมีส่วน

   ประกอบจากวัสดุที่โปร่งแสง โปร่งใส และทึบแสง โดยเป็นรูป

   ทรงทางเรขาคณิตที่สามารถบอกขนาดของพื้นที่ได้

2. ให้อยู่ในขนาดกระดาษที่ไม่เกินขนาด A4 

3. งบประมาณไม่เกิน 20 บาท

Stained Glass Art

Ask :

Materials :
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Primary 4

1. นักเรียนสามารถท�าภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่

2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร

3. แนวความคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไร

ให้ค�านวณพื้นที่ทั้งหมด และ 

ก�าหนดอัตราส่วนของวัตถุแต่ละ

ชนิดให้เหมาะสม

ให้น�าช้ินงานท่ีสร้างไปทดสอบกับ

แสงว่าวัตถุท่ีใช้เป็นวัตถุทึบแสง 

โปร่งแสง โปร่งใสหรือไม่
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Missions :

Primary 4

1. กล่อง  2. กระดาษ       3. ไม้เสียบลูกชิ้น  

4. อุปกรณ์เครื่องเขียนและสี    5. วัสดุต่างๆ ที่หาได้เพิ่มเติม

ตอนกลางคืน โพล่าก�าลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ ลิปดาแอบมา

ท�าเงาน่ากลัวๆ หลอกให้โพล่าตกใจ คุณแม่เลยดุและบอกว่า 

ลิปดาเมื่อมีความสามารถและเข้าใจการเกิดเงาแล้วน่าจะน�า

สิ่งเหล่านี้มาท�าให้เกิดประโยชน์มากกว่า

คุณแม่จึงแนะน�าให้ลิปดาประดิษฐ์

ละครหุ่นเงา

นักเรียนเข้าใจเรื่องเงาและขนาดของเงาหรือไม่  ให้ค้นหาข้อมูล

เพิ่มเติมจากผู้รู้หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (ง 3.1.3)

1. ให้สร้างหุ่นเงาจากวัสดุต่างๆ โดยใช้วัสดุให้เหลือใช้มากที่สุด

2. โดยจัดท�าเป็นละคร มีเรื่องราวตัวละครอย่างน้อย 3 ตัว

3. ให้ซื้อของเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 20 บาท

4. ก่อนแสดงต้องสามารถอภิปรายการเกิดเงาตามหลักการของ

   วิทยาศาสตร์

Puppet theatre
ละครหุ่นเงา

Ask :

Materials :
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Plan & 
Design
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Primary 4

1. นักเรียนสามารถท�าภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่

2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร

3. แนวความคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไร

ให้นักเรียนออกแบบและวางแผน

การด�าเนินงานให้เป็นขั้นตอน

พร้อมสามารถอธิบายได้ในหลักการ

ของวิทยาศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น�า

มาใช้สามารถน�ามาประดิษฐ์

ตอบโจทย์ภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่
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Primary 4

แสงและการมองเห็น เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เนื่องจาก 

แสงไปตกกระทบท่ีวัตถุแล้วเกิดการสะท้อนเข้าหาดวงตา 

ดวงตาของเราท�าหน้าท่ีในการรับแสงหรือภาพเข้ามา

วันนี้เกิดไฟดับลิปดามองไม่เห็นอะไรเลย ลิปดาจึงสงสัยว่า

อะไรท�าให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ โพล่าจึงบอกว่า แสงไง 

ลิปดาจึงถามต่อว่าแล้วแสงท�าให้เรามองเห็นได้อย่างไร

ว 5.1.3

ง 3.1.1

ค 5.1.1

แสง
และการมองเห็น

1. กล่องด�าหรือห้องมืด   2. กล้องถ่ายภาพ-กล้องวิดิทัศน์

3. ไฟฉาย-โคมไฟ          4. วัตถุชนิดต่างๆ  12 ชิ้น

60
min.

Inspiration & Engagement

Hands-On Activity

Definition

Materials

ให้นักเรียนส�ารวจภายในห้องมืดหรือกล่องด�า สังเกตว่าเห็น

อะไรบ้าง บันทึกผลในตาราง จากนั้นน�าไฟฉายส่องเข้าไป

และสังเกตพร้อมบันทึกผลลงในตาราง

แสงท�าให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ 
ได้อย่างไร

Problem & Question

01

02

03

04

05

p

k

b

ttt

เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร
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Primary 4

Observing & Data collection

Conclusion

อะไรที่ท�าให้เรามองเห็น ..........................................................................................................

แสงมีส่วนช่วยในการมองเห็นหรือไม่ อย่างไร...........................................................................

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

รูปแบบ

การส�ารวจ

ส่ิงท่ีสังเกตเห็น จ�านวนส่ิงของท่ี

ตาสามารถมองเห็นได้

06

08

ให้ส�ารวจ และนับจ�านวนส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในห้องมืดหรือกล่องด�า

กล่องมืด

ไม่มีแสง

กล่องมืด

เปิดไฟฉาย

Classification & Communication

เปรียบเทียบกล่องที่เปิดไฟฉายและไม่มีไฟฉายแตกต่างกันอย่างไร

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

สิ่งของที่ส�ารวจพบสิ่งใดเป็นแหล่งก�าเนิดแสงได้ .......................................................................

..................................................................................................................................................
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knowledge Tank09

    ดวงตาของเราสามารถมองเห็นได้เพราะเหตุใด
               เคยสังเกตกันหรือไม่ ในเวลากลางคืนเมื่อเราปิดไฟ แล้วจะมืดมาก เช่น

เดียวกับเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืน หากเราต้องการมองเห็นวัตถุให้ชัดเจน จะ

ต้องส่องไฟไปยังวัตถุ จึงจะสามารถมองเห็นวัตถุนั้น ท�าไมเราถึงมองเห็นวัตถุ

 การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง วิ่งไปหาวัตถุ
1
 แล้ว 

กระทบกับตัวกลางของวัตถุต่างๆ
2
 และเกิดการสะท้อนของแสงจากวัตถุที่เราก�าลังมองอยู่

มาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตา
3
 ผ่านกระจกตา

4
 ทางเลนส์ตา (Lens)

5
 ผ่านเข้ามาทาง

รูม่านตา (Pupil)
6 
ในลูกตา ท�าให้เกิดภาพบนเรตินา (Retina)

7
 ท่ีอยู่ด้านหลังของลูกตา และ

ส่งข้อมูลไปยังสมอง สมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูล และสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมอง

เห็นได้

แสงจากวัตถุ (Light)

กระจกตา

รูม่านตา (Pupil)

เลนส์ (Lens)

เส้นประสาทรับการมองเห็น
(Retina)

เกิดการสะท้อนแสงเข้ามาใน

ตาเราท�าให้เราเห็นสิ่งต่างๆ

แสงออกจากแหล่งก�าเนิดแสง

แสงกระทบวัตถุ

ต่างๆ

7
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แสงและการมองเห็นตอน หายไปได้ไงเนี่ย 
จุดประสงค์ : วทิยาศาสตร์สามารถอธิบายการล่องหนนีไ้ด้อย่างไร (ง 3.1.3)
อุปกรณ์ :  1. แก้วน�้า 2 ขนาด   2. ขวดโหล   3. น�้าเปล่า   4. น�้ามันพืช            

5. เหรียญ   6. แท่งแก้วคนสารหรือหลอดทดลอง  
วิธีท�า :  1. ให้นักเรียนศึกษา VDO ใน youtube นี้
      ขอบคุณข้อมูลจาก www.youtube.com/watch?v=gDA_nDXM-ck

  2. ทดลองท�าการทดลอง 3 การทดลองดู  
  3. หาเหตุผลโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าท�าไมสิ่งต่างๆ 
                       ถึงล่องหนได้ 

ให้หาสาเหตุที่ท�าให้เรามองไม่เห็น ...................................................................................

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

การทดลองที่ 1 เหรียญล่องหน

การทดลองที่ 2 แก้วล่องหน

การทดลองที่ 3 แท่งแก้วหรือหลอดทดลองล่องหน

อภิปราย

153
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Primary 4

ว 5.1.2
ง 3.1.1
ค 1.1.1

การสะท้อน
ของแสง

60
min.

ถ้าแสงที่ตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนขึ้นมาได้  แล้วถ้า
สะท้อนจะสัมพันธ์กับมุมตกกระทบ
ตัวแปรต้น คือ วัตถุชนิดต่างๆ เช่น กระจก ผ้า กระดาษขาว 
ตัวแปรควบคุม คือ มุมตกกระทบไปยังวัตถุต่างๆ
ตัวแปรตาม     คือ ลักษณะการสะท้อนของแสง

การสะท้อนของแสง

Inspiration & Engagement

Hypothesis

Hands-On Activity

Problem & Question

01

02

03

04
1. ให้น�าวัตถุ เลเซอร์ หรือน�าไฟฉายมาติดกระดาษให้

ล�าแสงของไฟฉายเป็นเส้นตรงเส้นเดียว
2. น�าไปส่องกับวัตถุแต่ละชนิดในมุมต่างๆ ดังตารางที่

ก�าหนด
3. สงัเกตแสงสะท้อนและมมุสะท้อนของแสงและบนัทกึผล

ลิปดาไปหาหมอฟัน คุณหมอบอกให้อ้าปาก แล้วเอากระจก

ส่องเข้าไปดูในปากของลิปดา ลิปดาจึงสงสัยว่าปกติกระจก

ที่บ้านส่องเห็นแต่หน้าแล้วคุณหมอเห็นฟันด้านในได้อย่างไร 

คุณหมอตอบว่าก็ใช้หลักการสะท้อนของแสงไงละจ๊ะ

การสะท้อนของแสงคืออะไร
แล้วสะท้อนได้อย่างไร
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Primary 4

Data Collection06

1. ฉากรบัแสง       2. ไฟฉายหรอืเลเซอร์       3. กระจก       4. ผ้า      5. กระดาษขาว

6. อปุกรณ์วดัมมุองศา หรอืแบบทดลองการสะท้อน กระดาษมมุองศา

Materials05

ตัวกลาง
ลักษณะของแสงและมุม

สะท้อนของผ้า

ลักษณะของแสงและมุม

สะท้อนของกระจก

มุมตกกระทบ
ของล�าแสง

ลักษณะของแสงและมุม

สะท้อนของกระดาษขาว

15 องศา

30 องศา

45 องศา

60 องศา

90 องศา

..........องศา

ให้ลากเส้นมุมตกกระทบและมุมสะท้อนของกระจก

กระจก
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ให้ลากเส้นมุมตกกระทบและมุมสะท้อนของผ้า

ผ้า

ให้ลากเส้นมุมตกกระทบและมุมสะท้อนของกระดาษขาว

กระดาษขาว

ลักษณะผิวสัมผัสของกระจกมีลักษณะเป็นอย่างไร .............................................................

ลักษณะผิวสัมผัสของผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร ...................................................................

ลักษณะผิวสัมผัสของกระดาษขาวมีลักษณะเป็นอย่างไร ....................................................

ลักษณะแสงและมุมสะท้อนของกระจกเป็นอย่างไร ............................................................

ลักษณะแสงและมุมสะท้อนของผ้าเป็นอย่างไร ..................................................................

ลักษณะแสงและมุมสะท้อนของกระดาษขาวเป็นอย่างไร ...................................................

Analysis & Discussion07

Primary 4Primary 4
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Conclusion08

ชนิดของวัตถุ มีผลต่อการสะท้อนของแสงหรือไม่ เพราะเหตุใด

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

ผิวของวัตถุ มีผลต่อการสะท้อนของแสงหรือไม่ เพราะเหตุใด

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

มุมตกกระทบของแสง สัมพันธ์อย่างไรกับมุมสะท้อนของแสง..............................................

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

knowledge Tank09

  การสะท้อนของแสง
         เป็นปรากฏการณ์ที่แสงเดินทางจาก ตัวกลางของแสงท่ี 1 ไปยังอีก ตัวกลาง

ที่ 2 เมื่อตัวกลางที่ 2 มี คุณสมบัติท่ีโปร่งแสงหรือทึบแสง จะท�าให้แสงท่ีตกกระทบกับ

ตัวกลางใหม่ ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ท้ังหมดท�าให้เกิดการสะท้อนกลับของแสง 

 เมื่อแสงตกกระทบกับผิวหน้าของตัวกลางท่ี 2 ปริมาณและทิศทางของการ

สะท้อนของแสง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของ พ้ืนผิวหน้าและปริมาณความ

โปร่งแสงของตัวกลาง ที่ตกกระทบ จากรูป เมื่อล�าแสงขนานตกกระทบพื้นผิวหน้าวัตถุที่

เรียบ แสงจะสะท้อนเป็นล�าแสงขนานเหมือนกับล�าแสงท่ีตกกระทบ การสะท้อนบน พื้น

ผิวหน้าที่เรียบ เรียกว่า การสะท้อนแบบสม�่าเสมอ หากกระทบกับ พื้นผิวขรุขระ จะเกิด

ทิศทาง เรียกว่า การสะท้อนแบบไม่สม�่าเสมอ

การสะท้อนบนพื้นผิวขรุขระ กระจกราบหรือพื้นผิวราบ
ตัวกลางที่ 2 

ตัวกลางที่ 1 
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กฎการสะท้อนของแสง (Law of Reflection) 

 1. มุมตกกระทบ  คือ มุมท่ีรังสีตกกระทบ (Incident ray)   ท�ากับเส้นปกติ

 2. มุมสะท้อน  คือ มุมท่ีรังสีสะท้อน (Reflected ray)    ท�ากับเส้นปกติ 

การสะท้อนของแสงที่เป็นไปตามกฎของการสะท้อนคือ

  มุมตกกระทบ มีค่าเท่ากับ มุมสะท้อน ท่ีต�าแหน่งแสงตกกระทบ 

มีค่าเท่ากับมุมตกกระทบ มุมสะท้อน

มุมตกกระทบ มุมสะท้อนรังสีตกกระทบ
(Incident ray)

เส้นตั้งฉาก หรือ เส้นปกติ

รังสีสะท้อน

(Reflected ray)

พื้นผิวเรียบ

สรุปลักษณะการสะท้อน
1. การสะท้อนบนพื้นผิวเรียบ (Plane Mirrors) 
 วัสดุที่มีพื้นผิวเรียบไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในแนวราบเสมอ
ไป อาจจะเป็นผิวโค้งหรือผิวนูนก็ได้ ก็จะสะท้อนล�าแสงออก
มาอย่างเป็นระเบียบ และการสะท้อนแสงนี้มุมตกกระทบก็
จะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ ดังภาพ โดยวัตถุจะสะท้อนภาพ
ลงบนผิวน�้าที่ราบเรียบให้เราเห็นได้

2. การสะท้อนบนพื้นผิวขรุขระ (Diffuse Reflection)
 เมื่อมีแสงตกกระทบไปยังวัตถุพ้ืนขรุขระ หรือผิวที ่
ไม่เรียบหรือมันวาว แสงจะสะท้อนออกไปหลายทิศทาง ไม่
เป็นระเบียบ จึงส่งผลให้เราไม่สามารถมองเห็นแสงท่ีสะท้อน
ออกมาจากวัตถุนั้นๆ ได้ หรือเห็นไม่ชัดเจนดังภาพ
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มนุษย์ใช้ประโยชน์ของการสะท้อนแสงอย่างไร

1. กระจกเงา

    เป็นวัตถุมันวาวที่สามารถสะท้อนแสงได้ดี มนุษย์จึง

    นิยมน�ากระจกเงามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต

    ประจ�าวัน

2. กล้องเพอริสโคป

    เป็นกล้องท่ีใช้ส�าหรับดูวัตถุท่ีอยู่สูงกว่าระดับสายตา 

    หรือดูสิ่งท่ีมีของขวางกั้น เช่น เรือด�าน�้า เป็นต้น

3. กระจกตามแยกถนน

    เป็นกระจกโค้งนูนที่ใช้หลักการสะท้อนแสง น�ามาใช้

    ประโยชน์คือ ใช้ส�าหรับสังเกตรถตามทางแยก ก่อน

    การเลี้ยว เพื่อลดอุบัติเหตุ

4. กระจกมองข้างของรถ

    เป็นกระจกส�าหรับติดไว้ด้านข้างของรถทั้งสอง

    ด้าน  ประโยชน์คือใช้สังเกตรถด้านข้าง ด้านหลัง 

    และสังเกตวัตถุขณะถอย ลดการเกิดอุบัติเหตุ

5. กระจกส�าหรับหมอฟัน

    เป็นกระจกเว้าที่มีหลักการท�างานเดียวกับกระจก

    ทั่วไป เนื่องจากขนาดเล็กกะทัดรัดง่ายต่อการใช้

    งานจึงสามารถเห็นรายละเอียดในช่องปากได้มากขึ้น

6. กระจกรับแสงในกล้องถ่ายรูปหรือลักษณะการ   

   สะท้อนแบบกล้องจุลทรรศน์

    ใช้กระจกเว้าในการท�างานเพื่อท�าการรับภาพต่างๆ
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Missions :

Primary 4

1. กล่องกระดาษ    2. กระจกอะคริลิค    3. กระดาษห่อของขวัญ

แบบฟรอยด์    4. กาว     5. กรรไกร    6. อุปกรณ์ตกแต่ง

ลิปดาและโพล่าไปงานของเล่น เห็นมายากลท�าให้เหรียญ 

หายไปได้จึงสงสัยว่าท�าได้อย่างไร จึงมาถามอาจารย์กั๊ก 

อาจารย์จึงบอกว่าน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแสง

มุมตกกระทบและมุมสะท้อนแน่เลยเพราะไม่มีทางที่

วัตถุจะหายไปได้เอง ลิปดาและโพล่า

จึงอยากท�าบ้าง

นักเรียนเข้าใจเรื่องการสะท้อนของแสงหรือไม่  วัตถุชนิดไหนที่

สะท้อนแสงได้ 

1. ให้นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสิน ที่หยอดเหรียญลงไปแล้ว 

   ไม่มีใครรู้ว่ามีเหรียญอยู่ในกระปุก โดยใช้หลักการสะท้อน

   ของแสงมาใช้

2. ให้นักเรียนก�าหนดขนาดและค�านวณมุมสะท้อนที่เหมาะสม

3. ประดิษฐ์ให้สวยงามและสามารถน�าไปใช้งานได้จริง

กล่องมายากล

Ask :

Materials :
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Primary 4

1. นักเรียนสามารถท�าภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่

2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร

3. แนวความคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไร

ให้นักเรียนออกแบบและวางแผน

การด�าเนินงานให้เป็นขั้นตอนพร้อม

สามารถอธิบายได้ในหลักการของ

วิทยาศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น�า

มาใช้สามารถน�ามาประดิษฐ์ตอบ

โจทย์ภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่
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Investigate Idea

Plan & Design

Ask

ประดิษฐ์ กล้องปริทรรศน์ หรือ

ประดิษฐ์กล้องสลับลาย

วัสดุที่เหมาะสมตามราคาที่ก�าหนดให้ โดยควรเลือกใช้วัสดุที่

เหลือใช้มาประดิษฐ์ให้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุน

1.ให้นักเรียนช่วยลิปดาและโพล่าประดิษฐ์กล้องทั้ง

สองชนิดนี้ โดยให้งบประมาณชิ้นละไม่เกิน 50 บาท

2. ต้องสามารถอธิบายในหลักการของวิทยาศาสตร์ได้

ให้นักเรียนหาข้อมูลและแนวทางการประดิษฐ์กล้อง

ทั้งสองชนิดจากอินเทอร์เน็ต (ง 3.1.3)

ให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการด�าเนินงาน

ให้เป็นขั้นตอนพร้อมสามารถอธิบายได้ในหลักการ

ของวิทยาศาสตร์

ลิปดาและโพล่าไปงานของเล่น เห็นกล้องสลับลาย

และกล้องดูแห่ แต่มีราคาสูงมากเกินความจ�าเป็นจึง

คิดกันสองคนว่าจะทดลองประดิษฐ์กล้องสลับลาย

และกล้องดูแห่กันเอง

ว  5.1.2

ค  3.1.5

ง 3.1.3

มุมตกและ

มุมสะท้อน

Materials :

Missions : 
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Building & Testing

Evaluation & Redesign

163

Mission 2 : ให้คิดสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่ใช้หลักการมุมตกกระทบและมุมสะท้อน

หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น�ามาใช้สามารถน�ามาประดิษฐ์ตอบโจทย์ภารกิจนี้ส�าเร็จ

หรือไม่ และวัสดุที่เลือกใช้น้ันเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

1. นักเรียนสามารถท�าภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่

2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร

3. แนวความคิดที่ได้จากสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไร

Primary 4

IM
AGIN

EERIN
G E

DUCATIO
N



วันนี้พอฝนตกแดดก็เริ่มออก ลิปดาเห็นรุ้งกินน�้ามีสีสวยงามมาก แต่
ก็สงสัยว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร จึงไปถามอาจารย์กั๊ก อาจารย์เลยบอกว่า
เกิดขึ้นเพราะการหักเหของแสงครับ

ค�าถาม :
รุ้งกินน�้าเกิดข้ึนมาได้

อย่างไรครับ 
อาจารย์กั๊ก

เกิดข้ึนจากแสงแดดส่องผ่านละอองน�้าในอากาศ 
ท�าให้แสงสีต่างๆ เกิด การหักเห ขึ้น จึงเห็นเป็น
แถบสีต่างๆ ปรากฏข้ึนบนท้องฟ้า

Primary 4
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 รุ้งกินน�้า (Rainbow) เป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิด

จากละอองน�้าในอากาศหักเหแสง

อาทิตย์
1
 ท�าให้เกิดแถบสเปกตรัม 

ภายหลังฝนตกมักจะมีละอองน�้า

หรือหยดน�้าเล็กๆ ลอยอยู่ในอากาศ
2
 

จะท�าหน้าที่เสมือนปริซึมหักเหแสงอาทิตย์ 

(White light) ให้แยกออกเป็นสเปกตรัม 7 สี 

ได้แก่ ม่วง คราม น�้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
3 

 
โดยแสงอาทิตย์จะท�ามุมกับหยดน�้าแล้วหักเห 

เป็นมุม 40°-42° เข้าสู่แนวสายตา 

ตัวอย่างปรากฏการณ์การหักเหของแสงอื่นๆ ที่สามารถสังเกตได้

การหักเหแสงเกิดรุ้งกินน�้า

 เราจะสังเกตเห็นการหักเหของแสงที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ก็คือ 

การที่เราเห็นพื้นน�้าใกล้กว่าระยะปกติ การเห็นหลอดดูดน�้า 

ในแก้วน�้า มีลักษณะภาพหลอดดูดน�้าแบบไม่ต่อกัน

 จากภาพ คนที่อยู ่เหนือน�้ามองเห็นภาพที่อยู ่ในน�้าตื้นกว่าปกติ เนื่องจากแสง 

ที่สะท้อนมาจากวัตถุ ผ่านน�้าแล้วไปยังตาของเราเกิดการหักเหของแสง ท�าให้เห็นวัตถุที ่

ตื้นกว่าปกตินั้นเอง
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Primary 4

ว 5.1.4

ง 3.1.1

การหักเห
ของแสง

60
min.

ถ้าแสงผ่านตัวกลางโปร่งแสงประเภทต่างๆ จะท�าให้เกิดผล 
อย่างไร
ตัวแปรต้น คือ ตัวกลางโปร่งแสงชนิดต่างๆ เช่น น�้า น�้าแข็ง  
  อะคริลิค กระจกใส อากาศ
ตัวแปรควบคุม คือ แสงเลเซอร์
ตัวแปรตาม  คือ ลักษณะการหักเหของแสงผ่านตัวกลาง 
   โปร่งแสง

การหักเหของแสง (Refraction)

Inspiration & Engagement

Hypothesis

Hands-On Activity

Problem & Question

01

02

03

04
1. ให้น�าวัตถุชนิดต่างๆ  เช่น น�้า น�้าแข็ง แผ่นอะคริลิค  และ

กระจกใส มาวางบนกระดาษขาว
2. ส่องไฟฉายเลเซอร์ ไปยังวัตถุชนิดนั้นๆ 
3. สังเกตและวาดรูปการหักเหของล�าแสงไฟเลเซอร์

ระหว่างที่คุณพ่อรดน�้าต้นไม้ ลิปดาสังเกตเห็นสายรุ้งเล็กๆ

เกิดข้ึน ลิปดาตื่นเต้นมากจึงถามคุณพ่อว่ามันขึ้นได้อย่างไร 

คณุพ่อจงึอธบิายว่า เพราะรุง้ทีเ่ราเห็นเกดิจากการหกัเหของ

แสงที่มีความหนาแน่นที่ต่างกัน ลิปดาจึงอยากพิสูจน์ว่าจริง

หรือไม่

การหักเหของแสงจะมีลักษณะ

เป็นอย่างไร

แก้ว หักเห

1 1

2

อากาศ

ตกกระทบ สะท้อน

incident

light ray

reflected

light ray

reflected

light ray

Air

Glass
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Primary 4

Data Collection06

1. ตัวกลางโปร่งแสงต่าง ๆ เช่น น�้า น�้าแข็ง แผ่นอะคริลิค กระจกใส อากาศ

2. ไฟฉายเลเซอร์   3. กระดาษขาว และ ไม้บรรทัด    4. กล้องถ่ายรูป

Analysis & Discussion

ลักษณะของตัวกลางโปร่งแสงแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

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

ลักษณะของการหักเหของตัวกลางโปร่งแสงชนิดต่างๆ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

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

07

Materials05

ตัวกลาง วาดภาพหรือถ่ายภาพ ลักษณะการหักเหของแสงตัวกลางโปร่งแสงต่างๆ
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การหักเหของแสง (Refraction) คืออะไร

            การทีแ่สงเคลือ่นทีจ่าก ตวักลางโปร่งแสงหรอืโปร่งใส ตวัหนึง่ ไปยงัอกีตวักลางโปร่งแสง

หรอืโปร่งใสอกีตวัหนึง่ซึง่ตวักลางทัง้สอง มค่ีาความหนาแน่นต่างกนั ท�าให้มทีศิทางการเคลือ่นที่

ท่ีแตกต่างจากทิศทางเดิม โดยการหักเหของแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลาง 

ทั้งสองชนิด เมื่อแสงเคลื่อนที่่ผ่านตัวกลางสองชนิด

 

1. การหกัเหของแสงจากตวักลาง ความหนาแน่น น้อยไปมาก รงัสหีกัเหจะ เอนเข้าหาเส้นปกติ

2. การหักเหของแสงจากตัวกลาง ความหนาแน่น มากไปน้อย รังสีหักเหจะ เบนออกจาก 

 เส้นปกติ

Conclusion08

การหักเหของแสงคืออะไร ................................................................................................

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

การหักเหของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านตัวกลางประเภทใดได้บ้าง

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

ให้ยกตัวอย่างการหักเหของแสงที่เคยเห็น

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

knowledge Tank09

รังสีตกกระทบ

เส้นปกติ

มุมตกกระทบ

มุมสะท้อน

รังสีหักเห

น�้า

อากาศ

การหักเหของแสงจากตัวกลาง

ความหนาแน่น มากไปน้อย

รังสีตกกระทบ

เส้นปกติ

มุมตกกระทบ

มุมสะท้อน

รังสีหักเห

น�้า

อากาศ

การหักเหของแสงจากตัวกลาง

ความหนาแน่น น้อยไปมาก
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อธิบายกิจกรรม Science WOW 

อธิบายการทดลอง แท่งแก้วล่องหน

อธิบายการทดลอง เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงด้วยน�้า

 จากผลการทดลอง เมื่อจุ่มแท่งแก้วทนความร้อนลงในน�้ามัน (ชั้นบนสุด) และ 

กลีเซอรีน (ชั้นล่างสุด) จะพบว่า แท่งแก้วหายไป ในขณะที่ยังสามารถมองเห็นแท่งแก้วได้

ในน�้า (ชั้นกลาง) การหายไปของแท่งแก้วนี้ เนื่องจากทั้งแท่งแก้วทนความร้อน น�้ามัน และ 

กลีเซอรีน มีค่าดรรชนีหักเหใกล้เคียงกัน ท�าให้แสงที่ผ่านแท่งแก้วในของเหลวทั้งสองนี ้

มีการหักเหเกิดเป็นรูปร่างของแท่งแก้วน้อยมาก

ปรากฏการณ์ การสะท้อนกลับหมด (ง 3.1.3)

 คือ ปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ รังสีตกกระทบ กับพื้นผิวของตัวกลาง ในมุมที่ 

กว้างกว่ามุมวิกฤต เกิดขึ้นเฉพาะกรณีท่ี ดัชนีหักเหของตัวกลางต�่ากว่า ดัชนีหักเหของ 

ตัวกลางที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ของพื้นผิวตกกระทบ โดยท่ีแสงไม่ผ่านออกไป และแสงทั้งหมด

สะท้อนกลับ โดยใช้กฎการสะท้อน

รังสีตกกระทบ

ทึบแสง

โปร่งแสง

มุมวิกฤตการสะท้อนกลับหมด

มุมวิกฤต คือ มุมตกกระทบที่ท�าให้
มุมหักเห มีขนาด 90 ๐

มุมหักเห 90 ๐

ทึบแสง

โปร่งแสง

Primary 4
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Primary 4

การหักเหของแสงผ่านเลนส์

เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่มีผิวหน้าเป็นผิวโค้ง เลนส์มีหลาย

รูปแบบ แต่แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เลนส์นูน (Convex lens) 

กับเลนส์เว้า  (Concave lens)

ลิปดาน�าแว่นขยายมาส�ารวจสิ่งต่างๆ บังเอิญแสงอาทิตย์

ส่องลงมาท�าให้เห็นการรวมแสง จากความรู้ที่ได้เรียนมา

จึงสงสัยว่านี้เป็นการหักเหของแสงผ่านตัวกลางหรือไม่ 

เพราะแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิดเหมือนกัน

ว 5.1.4
ง 3.1.3
ค 2.1.1-2

การหักเหของ
แสงผ่านเลนส์

1. เลนส์รูปแบบต่างๆ  2. ไฟฉายเลเซอร์  2 อัน

3. กล้องถ่ายรูป  4. สมุดบันทึก

60
min.

Inspiration & Engagement

Hands-On Activity

Definition

Materials

1. ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลว่ามีเลนส์ต่างๆ กี่ชนิด

2. น�าเลนส์อย่างน้อย 4 ชนิด มาทดสอบ การหักเหโดยการใช้

   ไฟฉายเลเซอร์มาส่อง 2 อันและไฟฉายธรรมดา 1 อัน

3. โดยให้ก�าหนดระยะห่างระหว่างแหล่งก�าเนิดแสงกับเลนส์

การหักเหของแสงผ่านเลนส์แว่นขยาย
มีลักษณะเป็นอย่างไร

Problem & Question

01

02

03

04

05

p

k

b

ttt
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Primary 4

Observing & Data collection

ลักษณะของ
เลนส์แบบต่างๆ

น�าเลเซอร์ 2 อันส่องท่ีเลนส์สังเกตและ

วาดภาพการหักเหของแสง

น�าไฟฉายส่องท่ีเลนส์สังเกตและวาดรูป

ลักษณะการหักเหของแสง

06

Classification & Communication

การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนมีลักษณะอย่างไร ....................................................................

การหักเหของแสงผ่านเลนส์เว้ามีลักษณะอย่างไร ....................................................................

การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้ามีความแตกต่างกันอย่างไร .................................

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

07

เลนส์นูน

เลนส์เว้า

เลนส์..............

เลนส์...............

ระยะห่าง .............

ระยะห่าง .............

ระยะห่าง .............

ระยะห่าง .............
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การเกิดภาพจากเลนส์

 เลนส์  (lens)  คอื  วัตถุโปร่งใสผวิโค้งด้านหน่ึงหรอืโค้งทัง้สองด้าน  เมือ่แสงจากวัตถหุกัเห

ผ่านเลนส์ก็จะได้ท�าให้เกิดภาพ  จ�าแนกตามลักษณะได้  2  ชนิด  คือ  เลนส์นูน (Convex)
1 

และ เลนส์เว้า (Concave)
2
 ดังภาพ

1. มีลักษณะตรงขอบเลนส์

    บางกว่าตรงกลางเลนส์ 

2. มีผิวด้านโค้งนูนรับแสง 

3. มีหน้าที่รวมแสง 

4. ให้ภาพได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน 

5. ประโยชน์ใช้ท�าแว่นส�าหรับคนสายตายาว   

   ใช้ท�าแว่นขยาย ส่วนประกอบของกล้อง

1. มีลักษณะตรงกลางเลนส์

    บางตรงขอบของเลนส์นอก 

2. มีผิวด้านโค้งเว้ารับแสง 

3. มีหน้าที่กระจายแสง

4. ให้ภาพเสมือนเท่านั้น

5. ประโยชน์ใช้ท�าแว่นตาส�าหรับคน

    สายตาสั้น

Conclusion

การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนมีลักษณะอย่างไร     [   ]  รวมแสง    [   ]  กระจายแสง  

การหักเหของแสงผ่านเลนส์เว้ามีลักษณะอย่างไร     [   ]  รวมแสง    [   ]  กระจายแสง  

การหักเหของแสงผ่านเลนส์แตกต่างอย่างไรกบัผ่านตัวกลางอืน่ๆ.............................................

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

08

Knowledge Tank09

นูน
สองด้าน

นูน
แกมระนาบ

นูน
แกมเว้า

เว้า
สองด้าน

เว้า
แกมระนาบ

เว้า
แกมนูน

เลนส์นูน(Convex) เลนส์เว้า(Concave)

คุณลักษณะของเลนส์นูน คุณลักษณะของเลนส์เว้า
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ความรู้เพิ่มเติม     เรื่องการกระจายแสงและรวมแสงของเลนส์เว้าและเลนส์นูน

จุดประสงค์ : วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายการล่องหนนี้ได้อย่างไร

อุปกรณ์ :  1. กระดาษรูปลูกศร       2. แก้วน�้าทรงกลม     3. น�้าเปล่า

วิธีท�า :  1. ให้น�ากระดาษรูปลูกศรวางไว้หลังแก้วน�้าเปล่า 

  2. เทน�้าลงไปแล้วค่อยๆ สังเกตการหักเหของแสง

1. เมือ่เราเติมน�า้ลงในหลอดทดลองเราเหน็ลกูศรเปลีย่นไปเพราะ ..............................................

2. การหักเหของแสงที่เกิดจากแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันท�าให้เกิด

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

ภาพกลับด้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.youtube.com/

watch?feature=youtu.

be&v=G303o8pJzls&app=desktop

Conclusion

เมื่อแสงผ่านเลนส์นูนจะเกิดการหักเห และ

รวมตัวอยู่ ณ จุดจุดเดียวกันโดยภาพที่ได้จะ

เป็นภาพจริงที่มีขนาดเล็กลง

เมื่อแสงผ่านเลนส์เว้า แสงจะเกิดการหักเห

และกระจายแสงออก ท�าให้ได้ภาพเสมือน

จริงขนาดใหญ่ขึ้น

173
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Missions :

Primary 4

1. กล่องกระดาษลัง   2. ขวดน�้า  3. สีผสมอาหาร  4. กระดาษสี  

5. สีเมจิก  6. สก๊อตช์เทป  7. กรรไกร            

ลิปดาจะใช้หลักการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสมา

ช่วยให้เพื่อนๆ เห็นภาพเขียนในกล่องที่จะมาท�าเป็นถ�้าได้

อย่างไรดีนะ

นักเรียนเข้าใจการหักเหของแสงผ่านตัวกลางหรือยัง (ง 3.1.3)

1. ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอ ใน youtube ดังต่อไปนี้

www.instructables.com/id/Science-Experiment-for-Kids-

Light-Box-Magic/

2. ให้หาข้อมูลทางหลักวิทยาศาสตร์และทดลองท�าเอง

3. ให้ประดิษฐ์ต่อยอดให้สวยงามและสามารถน�าไปใช้งานได้จริง

Light box magic

Ask :

Materials :
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Plan & 
Design

Building & 
Testing

Evaluation & 
Redesign

175

Primary 4

1. นักเรียนสามารถท�าภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่

2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร

3. แนวความคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไร

ให้นักเรียนออกแบบและวางแผน

การด�าเนินงานให้เป็นขั้นตอนพร้อม

สามารถอธิบายได้ในหลักการของ

วิทยาศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น�ามาใช้

สามารถน�ามาประดิษฐ์ตอบโจทย์

ภารกิจนี้ส�าเร็จหรือไม่
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Primary 4

            เทคโนโลย ี(Technology)

หน่วยที่ 4 แสงและการมองเห็น
กิจกรรมที่ 1 แสง

จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ (ง 3.1.2)
2. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างได้ (ง 3.1.3)
3. นักเรียนสามารถน�าข้อมูลมาสรุปและน�าเสนอข้อมูลได้
4. นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้

กระบวนการจัดกิจกรรม

1.ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเก่ียวกับแสงและการมองเห็น

2. น�าข้อมูลท่ีได้มาแยกแยะวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ

3. รวบยอดความคิด  สรุป Mind mapping เร่ือง แสง

4. ผ่านโปรแกรม paint

     ศิลปะ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่เว็บไซต์ www.

pintereast.com โดย

ใช้ Keyword “DIY light 

refraction”

การบูรณาการการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียน เพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

ต่อไปในอนาคต
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Primary 4

วิศวกรไฟฟ้า  นัก Creative  นักวิจัยเชิงสถิติ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์       
กิจกรรมที่ 2 แผนภูมิแสง

จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถอ่านค่าของแผนภูมิแท่งได้ถูกต้องตามกระบวนการจัดกิจกรรม
2. ให้นักเรียนช่วยกันอ่านผลของแผนภูมิแท่งท่ีครูก�าหนดให้
3. ให้นักเรียนเร่ิมท�าแบบฝึกหัดท่ีครูก�าหนดให้
    หมายเหตุ.ค่าความเข้มข้นของแสงมีค่าเป็น Lux

1. แหล่งก�าเนิดแสงในข้อใดมีปริมาณความ 
    เข้มข้นของแสงมากท่ีสุด ตอบ.............................
     2. แหล่งก�าเนิดแสงใดมีความเข้มข้นของแสง
       น้อยท่ีสุด ตอบ.................................................
         3. มีแหล่งก�าเนิดแสงใดบ้างท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของแสงเท่ากัน ตอบ.................
              ...............................................................................................................................
                 4. มีแหล่งก�าเนิดแสงใดบ้างท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของแสงมากกว่าหลอด
                       ไฟ ตอบ.............................................................................................

https://www.pinterest.com/search/
pins/?q=DIY%20light&rs=typed&term_

meta[]=DIY%7Ctyped&term_
meta[]=light%7Ctyped

จงใช้ข้อมูลจากแผนภูมิตอบค�าถามต่อไปนี้
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Primary 4

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบค�าถามดังต่อไปน้ี เมื่อน�าไฟฉายส่องไป
ที่ตัวกลางวัตถุตัวกลางจัดอยู่ในประเภทใด (โปร่งใส, 
โปร่งแสง, ทึบแสง)

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของการสะท้อนแสงจากรูปท่ีก�าหนดให้ แล้ว 

           ตอบค�าถามให้ถูกต้อง
1. A    คือ ................................................

2. B    คือ ................................................

3. C    คือ ................................................

4. D    คือ ................................................

5. E    คือ ................................................

6. F    คือ ................................................

หน่วยที่ 4 แสงและการมองเห็น

A B
D E

F

C

เมื่อแสงตกกระทบผิวสะท้อนไม่ว่าจะเป็นผิวราบหรือโค้ง ผิวเรียบหรือผิวขรุขระ การสะท้อน

ของแสง จะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนเสมอ คือ

             1…………………………………………………………………………………….........................

             2……………………………………………………………………………………......................... 
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ตอนที่ 3 ให้นักเรียนตอบค�าถามดังต่อไปน้ีให้ถูกต้อง

2. ขนาดของเงาขึ้นอยู่กับอะไร 

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

3. ถ้าใช้วัตถุรูปร่างแตกต่างกันกั้นแสง ลักษณะเงาบนฉากจะเป็นอย่างไร

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

4. ขนาดของเงามืดจะเล็กกว่าขนาดของวัตถุได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้จะท�าได้โดยวิธีใด

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

5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์ของเงามา 3 ข้อ

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

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

1. จากภาพ ถ้าต้องการให้เงาขยายใหญ่ขึ้นควรท�า

    อย่างไร.................................................................

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

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

ตอนที่ 4  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย       ลงในหน้าข้อความท่ีถูกและเขียน

            เครื่องหมาย      ลงในหน้าข้อความท่ีผิด

..................1. แสงจะเกิดการหักเหเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางชนิดหนึ่งเข้าสู่ชนิดหน่ึง

..................2. การหักเหของแสง ท�าให้เห็นภาพในกระจกเงากลับจากว้ายเป็นขวา

..................3. ตัวอย่างสิ่งของที่ใช้หลักการหักเหของแสง เช่น แว่นตา แว่นขยาย กล้อง

                 ถ่ายรูป

..................4. แสงเดินทางจากอากาศไปน�้า แสงจะหักเหเข้าหาเส้นปกติ

..................5. แสงเดินทางผ่านตัวกลางท่ีหนาแน่นน้อยกว่าไปยังตัวกลางท่ีหนาแน่น

                 มากกว่า
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ตอนที่ 5  ให้นักเรียนวงกลม    ล้อมรอบตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด 
 แสง
    ก. แหล่งก�าเนดิแสงคอื ดวงอาทิตย์         
    ข. แสงมีทัง้เกดิขึน้เองและมนษุย์สร้างขึน้
    ค. แสงจากเทียนไขเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ       
    ง. ฟ้าแลบเป็นแสงจากธรรมชาติ 

2. ข้อใดสรปุการเดนิทางของแสงผ่านวตัถชุนดิ
    ต่าง ๆ ได้ชดัเจนท่ีสดุ
    ก. วตัถทุีย่อมให้แสงผ่านได้หมด เรยีกว่า 
        วตัถโุปร่งแสง
    ข. วตัถุทกุชนดิไม่ยอมให้แสงผ่าน   
    ค. แสงผ่านวตัถตุ่างชนดิได้ต่างกนั
    ง. แสงผ่านวตัถตุ่างชนดิได้เท่ากนั

3. ข้อใดเป็นตวักลางโปร่งใสท้ังหมด
    ก. กระจกเงา น�า้มัน กระดาษ  
    ข. น�า้ กระจกใส ผ้าบาง
    ค. แก้ว น�า้ อากาศ    
    ง. กระจกฝ้า ผ้าบาง กระดาษไข

4. ข้อใดไม่ใช่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการหกัเห
    ของแสง
    ก.  เหน็เงาตัวเองในน�า้    
    ข.  เห็นหลอดคดงอในน�า้
    ค.  เห็นขาคนผดิรปูร่างในน�า้   
    ง.  เหน็พ้ืนสระน�า้ต้ืนกว่าความเป็นจรงิ

5. เส้นแนวฉากหมายถงึข้อใด
    ก. เส้นทีล่�าแสงสะท้อน
    ข. เส้นทีล่�าแสงตกกระทบ
    ค. เส้นรอยต่อระหว่างวตัถุ 2 ชนดิ 
    ง. เส้นตัง้ฉากกับผวิวตัถตุรงต�าแหน่งท่ี
       ล�าแสงตกกระทบ

6.  การหกัเหของแสงเกดิจากอะไร ข้อใดกล่าว
    ถกูต้อง

    ก. เกิดจากแสงเคลือ่นท่ีผ่านตวักลางโปร่งใส
        2 ชนดิ ท่ีแตกต่างกัน   
    ข. เกดิจากแสงเคลือ่นท่ีผ่านตัวกลางโปร่งแสง 
        2 ชนดิ ท่ีแตกต่างกัน
    ค. เกดิจากแสงเคลือ่นท่ีผ่านตวักลางทบึแสง 
       2 ชนดิ ทีแ่ตกต่างกัน      
    ง.  เกดิจากแสงเคลือ่นทีผ่่านตวักลาง โปร่งใส 
        โปร่งแสง ทึบแสง ทีแ่ตกต่างกนั
7. เมือ่นกัเรียนสายตาสัน้ นกัเรยีนจะแก้ปัญหา
    โดยวธิใีด

    ก. สวมแว่นตาทีท่�าจากเลนส์เว้า
    ข. สวมแว่นตาทีท่�าจากเลนส์นูน
    ค. เข้าผ่าตดัตาท่ีโรงพยาบาล
    ง. ถกูทุกข้อ
 8. ภาพทีเ่กดิจากเลนส์เว้าจะเป็นภาพลกัษณะใด

    ก. ได้ภาพจรงิเท่านัน้
    ข. ได้ภาพเสมอืนเท่านัน้
    ค. ได้ท้ังภาพจรงิและภาพเสมอืน
    ง. ไม่ได้ทัง้ภาพจรงิและภาพเสมอืน
9. เงาทีเ่กิดขึน้จะมีขนาดใหญ่กว่าวตัถเุมือ่ใด

    ก. เม่ือวางวตัถุไว้ใกล้แหล่งก�าเนดิแสง
    ข. เม่ือวางวตัถุไว้ไกลแหล่งก�าเนิดแสง
    ค. ระยะห่างระหว่างแหล่งก�าเนดิแสงกบั
        วตัถมุค่ีาน้อย
    ง. ข้อ 1 และ ข้อ 3
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเงา

     ก. ส่องแทนกระจก   ข. ใช้ในการแสดง
     ค. ช่วยลดอณุหภูม ิ   ง. ใช้บอกเวลา
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http://goo.gl/mF0Qgt

 www.edukidsland.com

STEM+A P4 Unit 4
แสงและการมองเห็น
by edukidsland.com

www.imagineering.co.th
search STEM+A P4 Unit 4
แสงและการมองเห็น

STEM+A P4 Unit 4
แสงและการมองเห็น
by imagineering.co.th

http://www.ducksters.com/science/
light.php

Physics for Kids
Science of Light
By duck stera

https://www.youtube.com/
watch?v=SP3EY2tToQs

Light & Color Science 
Lesson -Video for Kids-Ki
ndergarten,Preschoolers,
Toddlers

http://www.myschoolhouse.com/
courses/O/1/36.asp

Reflection & Refraction
By school house

http://buggyandbuddy.com/light-ex-
periments-for-kids/

DIY Light Science for Kids: 
Ways to Explore Refrac-
tion and Reflection

https://www.youtube.com/
watch?v=lkv0uZTP_zo

What is refraction of light 
- Optics for kids
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