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ⓒ Inspiring Science Project 2013 

ทีมส ำรวจอวกำศ 2 กำรหักเหของแสง 
ทีมส ำรวจอวกำศ 

แผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่ 2: กำรหักเหของแสง  

บทน ำ 

ในทีมส ำรวจอวกำศ นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมฝึกหัดเป็นนักบินอวกำศไทยรุ่นแรก พวกเขำ

จะต้องเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ และช่วยกันแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอวกำศ และจ ำเป็นต้อง

ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกำศ แล้วเขียนรำยงำนกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ส่งให้ที่ปรึกษำองค์กร

อวกำศศึกษำ ในหน่วยกำรเรียนรู้นี้เน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม พัฒนำทักษะและเจตคติท่ีดีต่อกำรท ำงำนกลุ่มให้

มีประสิทธิภำพ โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ กำรประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำย กำรหักเหของแสง หลักกำร

เกิดภำพของเลนส์เว้ำและเลนส์นูน 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรำจะใช้เวลำในกำรเรียนรู้ เพ่ือท ำให้วิน เมฆ และเอิร์ธ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรหัก

เหของแสงผ่ำนปริซึม ค้นพบกำรเปลี่ยนแปลงทิศของรังสีของแสงเมื่อแสงผ่ำนเลนส์และกำรเกิดภำพลวงตำ 

กำรแก้ปัญหำนี้จะเป็นโอกำสที่นักเรียนจะได้น ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำแก้ปัญหำหรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์

ในชีวิต ซึ่งเสมือนกับกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดข้ึนกับนักบินอวกำศในยำน อพอลโล 13 

 

ค ำศัพท์ 
 กำรหักเห ล ำแสง ปริซึม 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
นักเรียนสำมำรถ: 

 เพ่ือศึกษำกำรหักเหของแสง 

 เพ่ืออธิบำยเกี่ยวกับกำรหักเหของแสงในแก้ว 

 เพ่ือประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู ้                           110 นำที 

 

ขั้นสร้ำงควำมสนใจ         20 นำที 

แนะน ำนักเรียนเกี่ยวกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ ว่ำเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ใน

กำรแก้ไขปัญหำ  

สไลด์ 1   แนะน ำนักเรียนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ในหน่วยใหม่นี้ 

สไลด์ 2   อธิบำยเกี่ยวกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ 

สไลด์ 3  น ำเสนอภำพนิ่ง แล้วเล่ำเรื่องรำวของอพอลโล 13 ที่ถูกชนด้วยอุกกำบำตบนทำงไปยังดวง
จันทร์และได้รับควำมเสียหำย นักบินอวกำศและศูนย์ควบคุมภำรกิจในฮูสตัน ต้องคิดได้
อย่ำงรวดเร็วเพ่ือแก้ปัญหำและให้นักบินอวกำศมีชีวิตอยู่ส ำหรับกำรเดินทำงยำวกลับมำ
สู่โลก โดยเรื่องรำวนี้ได้กลำยเป็นพื้นฐำนของภำพยนตร์พอลโล 13 โดยมีรำยละเอียดใน
คลิปนี้ http://www.youtube.com/watch?v=nEl0NsYn1fU .  

สไลด์ 4  เมื่อแสดงภำพนิ่ง ครูควรถำมนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในกำร
แก้ปัญหำเกี่ยวกับยำน อพอลโล 13 ของนักบินอวกำศ 

สไลด์ 5  กำรสังเกตทีคุ่น้เคย - เมื่อสังเกตด้ำมทัพพีที่แช่อยู่ในแก้วน้ ำ ถำมนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่
นักเรียนพบในภำพ ท ำไมด้ำมทัพพีจึงดูเป็นอย่ำงนั้น มันเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องใช้เวลำมำก
เกินไปในสไลด์นี้ เป็นเพียงเพ่ือให้นักเรียนเบำะแสส ำหรับภำพนิ่งถัดไป  

สไลด์ 6   เปิดคลิป http://www.youtube.com/watch?v=kujevo3rCLI&feature=player_detailpage ซ่ึง
เป็นคลิปกำรแสดงมำยำกลที่เกี่ยวกับกำรหักเหของแสง เรำจะไม่แสดงคลิปทั้งหมด - 
หยุดมันที่ 26 วินำทีเมื่อเหรียญได้หำยไป ให้นักเรียนบอกสิ่งที่เกิดขึ้น ถำมนักเรียน
เกี่ยวกับกำรเชื่อมโยงระหว่ำงช้อนงอและเหรียญหำยไป มันเกิดอะไรขึ้นกับแสงจำกช้อน
หรือเหรียญที่เดินทำงผ่ำนน้ ำ 

สไลด์ 7  ใช้ 7 สไลด์เพื่อกระตุ้นควำมคิดนักเรียน แต่ชี้ให้เห็นว่ำนักวิทยำศำสตร์มักจะมีกำรจัดกำรกับ
ข้อสังเกตที่แปลกและน่ำสนใจ - มันไม่ใช่ควำมคิดที่ดีที่จะอธิบำยข้อสังเกตแปลกๆเหล่ำนี้
ว่ำเป็น 'เคล็ดลับ' หรือ 'มำยำกล' 

ขั้นส ำรวจและค้นหำ         30 นำท ี

นักเรียนจะได้รับประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของล ำแสง เมื่อผ่ำนแก้ว 

สไลด์ 8  แนะน ำกำรท ำกิจกรรมและกำรท ำใบกิจกรรมของนักเรียน เรื่อง กำรหักเหของแสงในแก้ว 
และนั้นให้นักเรียนบันทึกผลด้วยควำมแม่นย ำ  

http://www.youtube.com/watch?v=nEl0NsYn1fU
http://www.youtube.com/watch?v=kujevo3rCLI&feature=player_detailpage
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ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป         30 นำที 

นักเรียนพิจำรณำผลจำกกำรทดลอง เปรียบเทียบข้อมูลและผลของกำรเปลี่ยนแปลงตัวแปร จำกแหล่งข้อมูล

ต่ำงๆ  

สไลด์ 9   โชว์สไลด์ที่ 9 และเปิดวิดีโอคลิปจำก
http://www.youtube.com/watch?v=yfawFJCRDSE . เป็นคลิปที่ช่วยให้ข้อมูล
นักเรียนในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกำรทดลองได้หรือใช้เป็นตัวอย่ำงแก่นักเรียนในกำรท ำ
กำรทดลอง  

สไลด์ 10-11 น ำเสนอกำรทดลองและมุ่งให้นักเรียนตอบค ำถำมเก่ียวกับปัจจัยที่ท ำให้ขนำดของมุมของ
ล ำแสงที่ออกจำกผิวมีขนำดต่ำงๆ 

 

ขั้นขยำยควำมรู้           15 นำท ี

นักเรียนประยุกต์ควำมเข้ำใจของพวกเขำ เพ่ืออธิบำยปัญหำ เกี่ยวกับกำรหำยไปของเหรียญในแก้วน้ ำ 

สไลด์ 12 น ำเสนอปัญหำหรือกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ที่เหรียญในแก้วน้ ำหำยไป 

สไลด์ 13 - 14 น ำเสนอสไลด์ 13 และถำมนักเรียนว่ำ มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อล ำแสงกระทบผิวรอยต่อของน้ ำ
กับอำกำศ ให้นักเรียนทำยแล้วจึงกดไปที่สไลด์ 14  

สไลด์ 15 -16 น ำเสนอสไลด์ 15 และถำมนักเรียนว่ำ มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อล ำแสงกระทบผิวรอยต่อของน้ ำ
กับอำกำศ ให้นักเรียนทำยแล้วจึงกดไปที่สไลด์ 16 

สไลด์ 17 น ำเสนอสไลด์ 17 เพ่ืออธิบำยว่ำท ำไมสมองจึงแปลผลเกี่ยวกับรังสีของแสงที่มำจำกเหรียญ
จึงเปลี่ยนต ำแหน่งเหรียญไปจำกเดิม นั่นคือกำรที่ล ำแสงของแสงจำกเหรียญผ่ำนผิวน้ ำ 
ท ำให้เกิดกำรหักเหออกจำกแนวเดิมแล้วเข้ำสู่ตำของผู้สังเกต ผู้สังเกตจะเห็นเหรียญใน
ต ำแหน่งของเส้นตรงเดียวกับรังสีของแสงพุ่งเข้ำตำซ่ึงไม่ใช่ต ำแหน่งเดิมของเหรียญ 
หลังจำกนั้นให้เปิดวิดีโอต้นฉบับให้นักเรียนดูเกี่ยวกับกำรทดลองเหรียญที่หำยไปในสไลด์ที่ 
6 ต่อ  

ขั้นประเมินผล            15 นำท ี

นักเรียนอธิบำยเกี่ยวกับกำรหักเหของแสง และกำรมองเห็นปลำในต ำแหน่งต่ำงๆ เมื่อมองจำกด้ำนนอก 

สไลด์ 18  น ำเสนอสไลด์ 18 และถำมนักเรียนถึงเวลำที่ชำวประมงมองเข้ำไปในแม่น้ ำเจ้ำพระยำแล้วเห็น
ปลำ แต่ปลำไม่ได้อยู่ในต ำแหน่งที่ปลำว่ำยน้ ำจริงๆ เป็นอย่ำงไร โดยให้นักเรียนจับคู่
ท ำงำนเป็นกลุ่มและท ำหน้ำที่อธิบำยให้เพื่อนในห้องฟัง 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yfawFJCRDSE
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กำรประเมินผลโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 

กำรประเมินผลย่อย 

ครูจะสำมำรถประเมินควำมรู้ของนักเรียนจำกกำรท ำงำนกลุ่มในกำรทดลอง – โดยเฉพำะควำมถูกต้องของ
กำรวัด กำรใช้เครื่องมือวัด 
 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

ในแต่ละกลุ่มควรจัดให้มีนักเรียนคละควำมสำมำรถ เพ่ือให้นักเรียนที่เก่ง สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน
ที่อ่อนกว่ำ  
 

กำรเตรียมบทเรียน 

 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 

 ใบกิจกรรม :  กำรหักเหของแสงในแก้ว 
  

เครื่องมือที่ใช้ 
 
 

ขั้นสร้ำงควำมสนใจ 

กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้ำชมวิดีโอคลิป หรือท ำกำรดำวโหลดเก็บไว้ 
 

ขั้นส ำรวจและค้นหำ 

กล่องแสง 
แท่งแก้วสี่เหลี่ยมหรือปริซึม 
กระดำษขำว 
กระดำษวำดเขียน 
เครื่องฉำยโปรเจกเตอร์ 
 
กิจกรรมนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้นถ้ำท ำกำรทดลองในห้องที่ค่อนข้ำงมึด 
 
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป 
กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้ำชมวิดีโอคลิป หรือท ำกำรดำวโหลดเก็บไว้  
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ขั้นขยำยควำมรู้ 
กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้ำชมวิดีโอคลิป หรือท ำกำรดำวโหลดเก็บไว้ 
 

ขั้นประเมินผล 

ไม่มี 
 


