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บทที่  3  คลืน่  (Weve) 
คลืน่ ( wave) คือ  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนตวักลางเน่ืองจากการรบกวนจากภายนอก  เช่น 

การสัน่ของน ้า  การสัน่ของเส้นเชือก  แลว้มีการส่งผา่นพลงังานผา่นตวักลางโดยท่ีตวักลางไม่เคล่ือนท่ีไปดว้ยแต่ตวั
ท่ีเคล่ือนท่ีไป คือ พลงังาน  แต่ตวักลางจะสัน่แบบข้ึน ๆ ลง ๆ อยูก่บัท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 
 องค์ประกอบที่ท ำให้เกดิคลืน่ 

1.  มีแหล่งก าเนิดคล่ืน 
2.  มีการสัน่ของแหล่งก าเนิดคล่ืน 
3.  มีตวักลางใหค้ล่ืนเคล่ือนท่ีผ่าน 
ส าหรับขอ้ท่ี 3. คล่ืนบางชนิดไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  เช่น  คล่ืนแสง   คล่ืนแม่เหลก็ 

ไฟฟ้าทุกชนิด 
กำรจ ำแนกประเภทของคลืน่ 
1.  จ ำแนกตำมลกัษณะกำรส่ัน  แบ่งได้เป็น  

1.1  คลืน่ตำมขวำง  คือ คล่ืนท่ีมีทิศคล่ืนกบัทิศตวักลางตั้งฉากกนัเวลาเคล่ือนท่ี  เช่น คล่ืนน ้า  คล่ืนเชือก   
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  เป็นตน้ 

     1.2   คลืน่ตำมยำว  คือ คล่ืนท่ีมีทิศคล่ืนกบัทิศตวักลางขนานกนัเวลาเคล่ือนท่ี  เช่น  คล่ืนเสียง  คล่ืนท่ี
เกิดจากการอดัของสปริง  เป็นตน้ 

2.  จ ำแนกโดยอำศัยหลกักำรใช้ตวักลำงในกำรส่งคลืน่  แบ่งได้เป็น 
     2.1  คลืน่กล  คือ  คล่ืนท่ีอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  เช่น  คล่ืนน ้า  คล่ืนในเส้นเชือก   คล่ืนในลวด

สปริง  คล่ืนของตน้หญา้  หรือตน้ขา้วขณะลมพดั  คล่ืนเสียง  เป็นตน้ 
     2.2  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำ  คือ  คล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  เช่น   คล่ืนแสง  เป็นตน้ 

   3.  จ ำแนกตำมกำรเกดิคลืน่เป็นเกณฑ์  แบ่งได้เป็น 
     3.1  คลืน่ดล  คือ  คล่ืนท่ีส่งออกมาจากแหล่งก าเนิดโดยการรบกวน  หน่ึงหรือสองคร้ัง  เกิดคล่ืนแค่ลูก

เดียว หรือสองลูก  คล่ืนดลจะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ 
     3.2  คลืน่ต่อเน่ือง  คือ  คล่ืนท่ีส่งมาจากแหล่งก าเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ  คร้ัง  อยา่งต่อเน่ือง 

คล่ืนต่อเน่ืองจะเกิดข้ึนในระยะเวลายาว 
 
ส่วนประกอบของคลืน่ 
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1.  ยอดคล่ืน หรือสนัคล่ืน  หมายถึง  ส่วนบนสุดของคล่ืนแต่ละลกู 
2.  ทอ้งคล่ืน  หมายถึง  ส่วนล่างสุดของคล่ืนแต่ละลูก 
3.  การกระจดั  หมายถึง  ระยะจากต าแหน่งใด ๆ  บนแนวคล่ืนถึงแนวสมดุล 
4.  ช่วงความกวา้งของคล่ืนหรือแอมพลิจูด (A ) หมายถึง  ระยะจากสนัคล่ืนหรือระยะจากทอ้งคล่ืนถึงแนว 

สมดุล  หรือ  แอมพลิจูด คือระยะการกระจดัท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
5.  ความยาวคล่ืน  ()  หมายถึง  ความกวา้งของคล่ืนหน่ึงลูก  ซ่ึงเป็นระยะห่างของต าแหน่งบนคล่ืนท่ีมี 

ลกัษณะเดียวกนัท่ีติดต่อกนั  เช่น  ระยะจากสนัคล่ืนหน่ึงถึงสันคล่ืนของลกูถดัไประยะจากทอ้งคล่ืนถึงทอ้งคล่ืน
ของลกูถดัไป 

6. หนา้คล่ืน  (Wave  Front)  คือ เสน้ท่ีลากผา่นต าแหน่งท่ีมีเฟสเหมือนกนั (Same  Phas)   
ซ่ึงตอ้งอยู่บนคล่ืนลูกเดียวกนั เช่น  เสน้ท่ีลากระหวา่งจุดท่ีเป็นสนัคล่ืนในลกูเดียวกนั  เป็นตน้  หนา้คล่ืนจะตอ้งตั้ง
ฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสมอ 

7.  ความถ่ี (f ) หมายถึง จ านวนลกูคล่ืนท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดในหน่ึงหน่วยเวลา  หรือจ านวนลกูคล่ืนท่ี
ผา่นจุดใด ๆ  ในหน่ึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที  หรือ  Hertz      

8.  คาบ (T)  หมายถึงเวลาท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีได ้ 1  รอบ หรือเคล่ือนท่ีเป็นระยะทางหน่ึงความยาวคล่ืน 
  มีหน่วยเป็นวินาที 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาบกบัความถ่ี 
 T  =  

f

1     

9.  อตัราเร็วคล่ืนและอตัราเร็วเฟส (v)  หมายถึง  ระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็น
เมตรต่อวินาที   

     จะได ้                v     =  
T

λ   =   f 

 v  =  f    
    

แบบฝึกหัด 3.1 
1. เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผิวน ้ากระเพ่ือมข้ึนลงจากระดบัเดิม  900  รอบต่อวินาที  ระยะระหวา่งสนัคล่ืนท่ีถดักนั 
    วดัได ้ 30  cm. จงหาอตัราเร็วของคล่ืนท่ีผิวน ้า 
2. เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผิวน ้ากระเพ่ือมข้ึนลงจากระดบัเดิม  800  รอบต่อวินาที ระยะระหวา่งทอ้งคล่ืนท่ีถดักนั 
    วดัได ้ 20  cm. จงหาอตัราเร็วของคล่ืนท่ีผิวน ้า 
3. คล่ืนน ้าเคล่ือนท่ีเขา้กระทบฝ่ังนบัได ้ 15  ลกู คล่ืนทุก ๆ  10  วินาที  ถา้ระยะระหวา่งสนัคล่ืนท่ีติดกนัเท่ากบั  
    3  เมตร  คล่ืนน ้ามีความเร็วเท่าไร 
4. (มข.) เม่ือเรากระทุ่มน ้าเป็นจงัหวะสม ่าเสมอ  3  คร้ังต่อวินาที  แลว้จบัเวลาท่ีคล่ืนลูกแรกเคล่ือนท่ีไปกระทบ 
    ขอบสระอีกดา้นหน่ึงซ่ึงอยูห่่างออกไป  45  เมตร  พบวา่ใชเ้วลา  3  วินาที  ความยาวคล่ืนของผิวน ้าน้ีเท่ากบั 
    ก่ีเมตร  ( 5 เมตร ) 
5. (มข.) เม่ือสงัเกตคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผิวน ้า  พบวา่ผิวน ้ากระเพ่ือมข้ึนลง  600  รอบใน  1  นาที  และระยะระหวา่ง   
    สนัคล่ืนท่ีถดักนัวดัได ้ 20  เซนติเมตร  จงหาวา่เม่ือสงัเกตคล่ืนลูกหน่ึงเคล่ือนท่ีไปใน  1 นาที  จะไดร้ะยะทาง 
    ก่ีเมตร  ( 120 เมตร ) 
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มุมเฟส 
 มุมเฟส คือ มุมท่ีใชเ้รียกต าแหน่งใด ๆ บนคล่ืน  โดยวดัเทียบกบัการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
 
  
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่ำงกำรหำมุมเฟสเร่ิมต้น 

 

มุมเฟสเร่ิมตน้  90  องศา มุมเฟสเร่ิมตน้  270  องศา 

    

สมบัตขิองคลืน่ 
 การท่ีเราจะตดัสินวา่การเคล่ือนท่ีแบบใดแบบหน่ึงเป็นการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืนหรือไม่นั้น  ตอ้งพิจารณาจาก
สมบติัของคล่ืน  4  ประการ ดงัน้ี 

1.  การสะทอ้น (Reflection) 
2.  การหกัเห (Reflaction) 
3.  การแทรกสอด (Interferance) 
4.  การเล้ียวเบน ( Diffraction) 
สมบติัการสะทอ้นและการหกัเหเป็นสมบติัร่วมของคล่ืนและอนุภาค  สมบติัการแทรกสอดและการ

เล้ียวเบนเป็นสมบติัเฉพาะของคล่ืน 
กำรสะท้อนของคลืน่ (Reflection) 

 
 
 
 
 
 
 

    เสน้แนวตั้งฉาก 

2 1 

รังสีตกกระทบ 
รังสีสะทอ้น 
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 กฎกำรสะท้อนม ี 2  ข้อ  คอื 
1.  รังสีตกกระทบ  รังสีสะทอ้น  และแนวตั้งฉาก  ตอ้งอยูใ่นระนาบเดียวกนั 
2.  มุมตกกระทบ  =  มุมสะทอ้น  (1  =  2) 
สรุปลกัษณะของคลืน่สะท้อน 
1.  จุดสะทอ้นตรึงแน่น  คล่ืนสะทอ้นมีลกัษณะตรงขา้มกบัคล่ืนตกกระทบคือ  เขา้เป็นสนัคล่ืนออกเป็น 

ทอ้งคล่ืน  หรือเขา้เป็นทอ้งคล่ืนออกเป็นสันคล่ืน  ดงันั้นเฟสเปล่ียน 180  องศา ( เฟสตรงขา้มกนั ) 
2.  จุดสะทอ้นอิสระ  คล่ืนสะทอ้นมีลกัษณะเหมือนคล่ืนตกกระทบ  คือ  เขา้เป็นสนัคล่ืนออกเป็นสนัคล่ืน 

  หรือเขา้เป็นทอ้งคล่ืนออกเป็นทอ้งคล่ืน  ดงันั้นเฟสไม่เปล่ียน (เฟสตรงกนั) 
 กำรสะท้อนในเส้นเชือก  ม ี 2  แบบ  คือ 

 

 1. สะท้อนปลำยอสิระ 2.  สะท้อนปลำยตรึงแน่น  
 

  

 

 คล่ืนสะทอ้นออกมาเฟสตรงกนั 
(รูปร่างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส  0 ๐ 

คล่ืนสะทอ้นออกมาเฟสตรงขา้มกนั 
(รูปร่างตรงขา้ม) ความต่างเฟส  180 ๐ 

 

กำรหักเหของคลืน่ (Reflaction) 
 การหกัเห คือ การท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นรอยต่อระหวา่งตวักลางท่ีต่างกนั  เช่น  น ้าลึกกบัน ้าต้ืน  ท าใหทิ้ศทาง
ของคล่ืนเปล่ียนไปและมีความเร็วกบัความยาวคล่ืนเปล่ียนไป  แต่ความถ่ีคงท่ีเสมอ 

 

 ลกัษณะของกำรหักเห  ม ี 2  แบบ คือ 

 

 1.  กำรหักเหออก 2.  กำรหักเหเข้ำ  
 

  

 

 คล่ืนเดินทางจากน ้าต้ืนไปน ้าลึก 
รังสีคล่ืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก 

คล่ืนเดินทางจากน ้าลึกไปน ้าต้ืน 
รังสีคล่ืนจะเบนเขา้หาเสน้แนวฉาก 
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กำรหักเหอธิบำยโดยใช้กฎของสเนล 

 
 

 n

2λ
1λ

2v
1v

2sinθ
1sinθ

    

 

  เม่ือ  n  เป็นดชันีหกัเหของน ้าต้ืนเทียบกบัน ้าลึกและจะไดว้า่  

 

 ตวักลำง v λ   

 น ้าต้ืน นอ้ย นอ้ย  
 น ้าลึก มาก มาก  
 

กำรแทรกสอดของคลืน่  (Interferance) 

  
       รูปการแทรกสอดของคล่ืนน ้า 

 นิยำมเกีย่วกบักำรแทรกสอด 
 1.  การแทรกสอด คือ เม่ือมีคล่ืนตั้งแต่  2  คล่ืน  เคล่ือนท่ีมาพบกนัจะเกิดการรวมกนัแบบเสริม  หรือ
หกัลา้ง    
 2.  แหล่งก าเนิดอาพนัธ์ (Coherent  Source)  คือแหล่งก าเนิดคล่ืนท่ีมีความถ่ีเท่ากนั  มีเฟสต่างกนัคงท่ี  
หรือมีเฟสตรงกนั 
 3.  การแทรกสอดแบบเสริม  คือ  สนัคล่ืนเจอสันคล่ืน หรือทอ้งคล่ืนเจอทอ้งคล่ืนเรียกแนวปฏิบพั (A) 
 4.  การแทรกสอดแบบหกัลา้ง คือ สนัคล่ืนเจอทอ้งคล่ืนเรียกแนวบพั (N) 
 5.  แนวปฏิบพัน ้ากระเพ่ือมมาก  แนวบพัน ้ากระเพ่ือมนอ้ย 
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กำรเลีย้วเบนของคลืน่  ( Diffraction) 

  
กำรเลีย้วเบนอธิบำยโดยใช้กฎของฮอยเกนส์ 

หลกัของฮอยเกนส์กล่าววา่  “ แต่ละจุดบนหนา้คล่ืน  กระท าตวัเหมือนแหล่งก าเนิดของคล่ืนอนัใหม่จะ
กระจายคล่ืนทุกทิศทุกทางดว้ยอตัราเร็วเท่ากบัอตัราเร็วตอนแรกท่ีปล่อยคล่ืน 

 

กำรเลีย้วเบนผ่ำนช่องเดีย่ว กำรเลีย้วเบนผ่ำนช่องคู่ 
1.  จะเล้ียวเบนไดก้ต่็อเม่ือ  λ d 1.  จะเล้ียวเบนปล่อยคล่ืนออกมาเหมือนการแทรกสอด 
2.  จะเกิดแนวบพัหลงัส่ิงกีดขวาง 2.  การเล้ียวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ 
3.  จะเกิดการแทรกสอดข้ึน  
4.  ถา้ช่องกวา้ง d  < λ   

 
แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เร่ืองคลืน่กล  

 

1. (O-NET49) เม่ือคล่ืนเดินทางจากน ้าลึกสู่น ้าต้ืน ขอ้ใดต่อไปน้ีถกู  
          1. อตัราเร็วคล่ืนในน ้าลึกนอ้ยกวา่อตัราเร็วคล่ืนในน ้าต้ืน           
 2. ความยาวคล่ืนในน ้าลึกมากกวา่ความยาวคล่ืนในน ้าต้ืน            
           3. ความถ่ีคล่ืนในน ้าลึกมากกว่าความถ่ีคล่ืนในน ้าต้ืน           
 4. ความถ่ีคล่ืนในน ้าลึกนอ้ยกว่าความถ่ีคล่ืนในน ้าต้ืน  
2. (O-NET49) คล่ืนใดต่อไปน้ี เป็นคล่ืนท่ีตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  
       1. คล่ืนแสง   2.  คล่ืนเสียง   3.  คล่ืนผิวน ้า 
       ค าตอบท่ีถกูตอ้งคือ 
          1. ทั้ง 1 , 2 และ 3        2. ขอ้ 2 และ 3        3. ขอ้ 1 เท่านั้น        4. ผิดทุกขอ้  
3. (O-NET50) เม่ือคล่ืนเคล่ือนจากตวักลางท่ีหน่ึงไปตวักลางท่ีสองโดยอตัราเร็วของคล่ืนลดลง ถามวา่ 
     ส าหรับคล่ืนในตวักลางท่ีสอง  ขอ้ความใดถกูตอ้ง 
      1. ความถ่ีเพ่ิมข้ึน                2. ความถ่ีลดลง 
     3. ความยาวคล่ืนมากข้ึน      4. ความยาวคล่ืนลดลง 
4. (O-NET50) ถา้กระทุ่มน ้าเป็นจงัหวะสม ่าเสมอ  ลกูปิงปองท่ีลอยอยูห่่างออกไปจะเคล่ือนท่ีอยา่งไร 
      1. ลกูปิงปองเคล่ือนท่ีออกห่างไปมากข้ึน          2. ลกูปิงปองเคล่ือนท่ีเขา้มาหา 
      3. ลกูปิงปองเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงอยู่ท่ีต าแหน่งเดิม   4. ลกูปิงปองเคล่ือนท่ีไปดา้นขา้ง 
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5. (O-NET51) คล่ืนเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง  ปริมาณใดต่อไปน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
 1. ความถ่ี    2. ความยาวคล่ืน 
 3. อตัราเร็ว    4. ทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
6. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนตามยาว 
       1.  เป็นคล่ืนท่ีของตวักลางมีการสัน่ในแนวเดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
       2.  เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวยาวของตวักลาง 
       3.  เป็นคล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 
       4.  เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางมีการสัน่ไดห้ลายแนว 
7. (O-NET53) ในการทดลองเพ่ือสงัเกตผลของส่ิงกีดขวางเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น เป็นการศึกษา 
      สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืน 
       1. การหกัเห  2. การเล้ียวเบน  3. การสะทอ้น  4. การแทรกสอด 
8. (O-NET53) ท าใหเ้กิดคล่ืนบนเสน้เชือกท่ีปลายทั้งสองดา้นถกูขึงตึง พบวา่มีความถ่ีและความยาวคล่ืน 
     ค่าหน่ึง ถา้ท าใหค้วามถ่ีในการสัน่เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าของความถ่ีเดิม ขอ้ใดถกูตอ้ง 
       1.  ความยาวคล่ืนบนเสน้เชือกลดลงเหลือคร่ึงหน่ึงเน่ืองจากคล่ืนเคล่ือนท่ีในตวักลางเดิม 
       2.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า เน่ืองจากปริมาณทั้งสองแปรผนัตามกนั 
      3.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เน่ืองจากคล่ืนเกิดบนตวักลางเดิม 
       4.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตัราเร็วของคล่ืนเพ่ิมเป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 
9. (O-NET54) คล่ืนกลตามยาวและคล่ืนกลตามขวางถูกนิยามข้ึนโดยดูจากปัจจยัใดเป็นหลกั 
       1.  ทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน   2.  ทิศการสัน่ของอนุภาคตวักลาง 
       3.  ประเภทของแหล่งก าเนิด   4.  ความยาวคล่ืน 
10. (O-NET54) ลกูบอลลูกหน่ึงตกลงน ้าและสั่นข้ึนลงหลายรอบท าใหเ้กิดคล่ืนผิวน ้าแผอ่อกไปเป็นรูป 
     วงกลม  เม่ือเวลาผา่นไป  10  วินาทีคล่ืนน ้าแผอ่อกไปไดรั้ศมีสูงสุดประมาณ  20  เมตร  โดยมีระยะ 
      ระหวา่งสนัคล่ืนเท่ากบั  2  เมตร จากขอ้มลูดงักล่าว ลกูบอลสัน่ข้ึนลงดว้ยความถ่ีประมาณเท่าใด 
       1.  0.5  Hz    2.  1.0  Hz 
       3.  2.0  Hz    4.  4.0  Hz 
 
เสียงและกำรได้ยิน 
ธรรมชำตขิองเสียง 

เสียงเกิดจากการสัน่ของวตัถุ 
เสียงเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีท าใหป้ระสาทหูเกิดความรู้สึกได ้
การเคล่ือนท่ีของเสียงจากตวัก่อก าเนิดเสียงตอ้งอาศยัตวักลางในการถ่ายโอนพลงังานการสัน่ของตวั 

ก่อก าเนิดเสียงนั้นไปยงัส่ิงต่าง ๆ  
 การเกิดคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย 

1.   มีแหล่งก าเนิดเสียง 
2.   มีการสัน่ของแหล่งก าเนิดเสียง 
3.   มีตวักลางใหค้ล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีผา่น 
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กำรเคลือ่นที่ของคลืน่เสียง 
เสียงตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  ลกัษณะทัว่ ๆ ไป  ของเสียงเป็นดงัน้ี 
1.  เสียงเกิดจากการสัน่สะเทือนของวตัถุ  มีผลใหอ้นุภาคของตวักลางท่ีเสียงเคล่ือนท่ีผา่นเกิดการสัน่ใน 

ลกัษณะของการอดัและขยายไปถึงหูจึงเกิดการไดย้ิน 
 2.  เสียงเป็นคล่ืนเพราะมีคุณสมบติัของคล่ืนครบถว้น  คือมีการสะทอ้น  การหกัเห  การแทรกสอด  และ
การเล้ียวเบน 
 3.  เสียงเป็นคล่ืนตามยาว  เพราะอนุภาคของตวักลางสั่นในทิศทางเดียวกบัทิศทางของการเคล่ือนท่ีของ
คล่ืน 
 4.  ช่วงอดัเป็นช่วงท่ีเกิดจากการท่ีโมเลกุลของอากาศอดัตวักนั  ท าใหบ้ริเวณนั้นเป็นช่วงท่ีมีความดนัสูง
กวา่ปกติ 
 5.  ช่วงขยายเป็นช่วงท่ีเกิดจากการท่ีโมเลกุลของอากาศแยกห่างจากกนั  ท าใหบ้ริเวณนั้นเป็นช่วงท่ีมีความ 
ดนัต ่ากวา่ปกติ  
ควำมเข้มเสียงและกำรได้ยนิ 

  ควำมเข้มเสียง 
แหล่งก าเนิดท่ีมีช่วงกวา้งของการสั่น ( amplitude )  กวา้งมาก จะเกิดเสียงดงักว่าเสียงท่ีมี amplitude นอ้ย 

ในทางวิทยาศาสตร์ เรียกความดงัของเสียงว่า ความเข้มของเสียง การวดัความเขม้ของเสียงวดัไดจ้ากพลงังานของ

เสียงท่ีตกตั้งฉากบน 1 หน่วยพ้ืนท่ีใน 1 หน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร ( Watt/m2 )  และหาไดจ้าก
สมการดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือ I    คือ  ความเขม้ของเสียงท่ีจุดใดจุดหน่ึง ( Watt/m2 ) 
 P  คือ  ก าลงัของเสียงจากแหล่งก าเนิด ( Watt ) 
 R  คือ  ระยะระหวา่งแหล่งก าเนิดเสียงกบัจุดท่ีพิจารณา   (  m ) 
 A  คือ  พ้ืนท่ีของเสียงท่ีตกตั้งฉากกบัแหล่งก าเนิด 
 S  คือ  จุดก าเนิดคล่ืนเสียงท่ีมีหนา้คล่ืนเป็นรูปทรงกลม 

  พ้ืนท่ี ๆ เสียงตกตั้งฉากกคื็อ พ้ืนท่ีผิวทรงกลม ซ่ึงมีพ้ืนท่ี = 4R2   

 I   =  
A

P    =  
2r 4π

P            ………………………...……(10.7)         
 

    I         
2R

1  

ความเขม้เสียงสูงสุดท่ีมนุษยไ์ดย้ิน  ( เสียงดงั )      1        watt / m2    
ความเขม้เสียงต ่าสุดท่ีมนุษยไ์ดย้ิน  ( เสียงเบา )    10- 12   watt/m2    

ระดบัควำมเข้มของเสียง 
เม่ือหาอตัราส่วนระหวา่งความเขม้เสียงท่ีดงัท่ีสุดท่ีมนุษยท์นฟังไดก้บัความเขม้เสียงเบาท่ีสุดท่ีมนุษยไ์ดย้ิน

มีค่ามากถึง 1012   ดงันั้นเพ่ือความสะดวกในทางปฏิบติั จึงนิยมใช ้ ระดับควำมเข้มเสียงเป็นปริมาณท่ีบอกความดงั
ของเสียงแทน ความเขม้เสียง และเป็นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล  ระดบัความเขม้ของเสียงและมีหน่วย
เรียกว่า เบล  แต่เน่ืองจากเบลเป็นหน่วยท่ีใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดท่ีจะบอกค่าความดงัของเสียง
ต่าง ๆ  ได ้จึงแบ่งเป็นหน่วยยอ่ยลงไป เรียกวา่ เดซิเบล ( dB )   

S 

R A 
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 มนุษยส์ามารถไดย้ินเสียงท่ีมีความดงัท่ีระดบัความเขม้ของเสียงตั้งแต่ 0 – 120 เดซิเบล  เสียงท่ีดงัมาก
เกินไปอาจท าใหหู้หนวกได ้เช่น เสียงฟ้าผ่าใกล้ๆ ตวั  ท่ีมีค่าความดงัเกิน 120 dB  เป็นตน้ เสียงท่ีมีความดงัไม่มาก
แต่ไดย้ินเป็นเวลานานหลายชัว่โมงกอ็าจเป็นอนัตรายได ้เช่น เสียงเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ( มลภาวะทาง
เสียง )  องคก์ารอนามยัโลกจึงก าหนดวา่เสียงท่ีปลอดภยัตอ้งมีความเขม้ไม่เกิน 85 dB เม่ือตอ้งไดย้ินติดต่อกนัวนัละ  
8 ชั่วโมงข้ึนไป   เสียงท่ีดงัไม่ถึงขั้นเป็นอนัตรายกบัหู แต่อาจมีผลกระทบทางดา้นจิตใจได้ เช่น ท าให้เกิด
ความเครียด ไม่มีสมาธิ เป็นตน้ 

เราสามารถหาระดบัความเขม้ของเสียง ไดด้งัน้ี 
  เม่ือ        คือ  ระดบัความเขม้ของเสียงท่ีจุดพิจารณา   ( dB  , เดซิเบล  ) 

   I     คือ  ความเขม้ของเสียงขณะใดขณะหน่ึงท่ีจุดพิจารณา    ( watt/m2  ) 

   I0    คือ  ความเขม้ของเสียงต ่าสุดท่ีมนุษยไ์ดย้ิน  =  10- 12 watt/m2 

   =   10 log 
0I

I                   …………………(10.8) 

ตาราง  แสดงระดบัความเขม้เสียงจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 

 

แหล่งก ำเนิด ระดบัควำมเข้มเสียง (dB) ผลกำรรับฟัง 

การหายใจปกติ 10 แทบจะไม่ไดย้ิน 
การกระซิบแผว่เบา 30 เงียบมาก 
ส านกังานท่ีเงียบ 50 เงียบ 
การพดูคุยธรรมดา 60 ปานกลาง 
เคร่ืองดูดฝุ่ น 75 ดงั 
โรงงานทัว่ไป , ถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น 80 ดงั 
เคร่ืองเสียงสเตอริโอในหอ้ง , เคร่ืองเจาะถนน 90 รับฟังบ่อย ๆ 
แบบอดัลม  การไดย้ินจะ 
เคร่ืองตดัหญา้ 100 เส่ือมอยา่งถาวร 
ดิสโกเ้ธค  การแสดงดนตรีประเภทร็อค 120 

ไม่สบายหู 
ฟ้าผา่ระยะใกล ้ 130 
เคร่ืองบินไอพ่นก าลงัข้ึนท่ีระยะใกล ้ 150 เจบ็ปวดในหู 
จรวดขนาดใหญ่ก าลงัข้ึนท่ีระยะใกล ้ 180 แกว้หูช ารุดทนัที 

มลภำวะของเสียง 
 เม่ือเราอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีก าลงัมีการตอกเสาเขม็หรือมีการขดุเจาะถนนดว้ยเคร่ืองเจาะหรือบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่  หรือแมแ้ต่ในบริเวณสนามบิน  เสียงท่ีเกิดข้ึนในบริเวณเหล่าน้ี จะเป็นเสียงท่ี
มีระดบัความเขม้เสียงสูง ถา้หูรับฟังเสียงเหล่าน้ีติดต่อกนันาน ๆ  จ าท าใหส้ภาพหูและสภาพจิตใจของผูฟั้งผิดปกติ
ได ้ดงันั้นผูท่ี้ท างานในบริเวณท่ีมีระดบัความเขม้สูง จึงตอ้งมีจุกอุดหูหรือท่ีครอบหูหรือวสัดุเกบ็เสียงอ่ืนๆ เพ่ือช่วย
ลดระดบัความเขม้เสียงใหหู้ปลอดภยั 
 เน่ืองจากเสียงท่ีมีระดบัความเขม้เสียงสูง เป็นอนัตรายต่อผูฟั้งท่ีอยูใ่กล ้กระทรวงมหาดไทยจึงไดอ้อก
ประกาศเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดงัโดยมีเกณฑ ์ดงัแสดงในตาราง 
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ตำรำง  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัเสียง 
เวลำในกำรท ำงำนต่อวนั ( ช่ัวโมง ) ระดบัควำมเข้มเสียงที่คนท ำงำนได้รับอย่ำงต่อเน่ืองต้องไม่เกิน (เดซิเบล) 

นอ้ยกวา่ 7 
7 – 8 

มากกวา่ 8 

91 
90 
80 

 เสียงท่ีมีระดบัความเขม้เสียงสูง และเสียงท่ีท าความร าคาญแก่หูผูฟั้ง คือ มลภำวะของเสียง 
 การปรับปรุงหรือแกไ้ข แหล่งก าเนิดเสียงใหมี้ก าลงัเสียงลดลง จะท าใหร้ะดบัความเขม้ของเสียงลดลงดว้ย 
จึงจดัเป็นการลดมลภาวะของเสียงวิธีหน่ึง ในกรณีท่ีเราไม่สามารถแกไ้ขความดงัของเสียงท่ีแหล่งก าเนิดเสียงได ้
การป้องกนัโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การใชจุ้กอุดหู หรือท่ีครอบหู หรือการติดตั้งวสัดุเก็บเสียง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ
ของเสียงได ้
 

หูกบักำรได้ยนิ 

              หูเป็นอวยัวะส ำคัญในกำรรับเสียง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1.  หูส่วนนอก ( external ear )  ประกอบดว้ยใบหู รูหูหรือช่องหู จนถึงแกว้หู ท าหนา้ท่ีรับเสียงจาก

ภายนอก คล่ืนเสียงเดินทางไปทางรูหู โดยมีช่องหูท าหนา้ท่ีรวมเสียงไปสู่แกว้หู 
2.  หูส่วนกลาง  ( middle ear )  อยู่ถดัจากแกว้หูเขา้ไป มีลกัษณะเป็นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ช้ิน 

ไดแ้ก่กระดูกคอ้น อยู่ชิดแนบกบัแกว้หู กระดูกโกลนมีฐานวางปิดช่องท่ีต่อไปยงัหูชั้นใน และกระดูกทัง่ท าหนา้ท่ี
ส่งต่อแรงสัน่สะเทือนของเสียงไปยงัหูส่วนใน และหูส่วนกลาง  นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีปรับความดนัอากาศภายใน
ใหเ้ท่ากบัความดนัอากาศภายนอก โดยอาศยัท่อท่ีติดต่อกบัโพรงอากาศ หากความดนัไม่เท่ากนัจะท าใหหู้อ้ือ  ไดย้ิน
เสียงไม่ชดัเจน 

3.  หูส่วนใน  ( inner ear )  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน 
     ส่วนแรก  คือ คอเคลีย  ( cochlea ) เป็นท่อขดคลา้ยรูปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลลรั์บความ

สัน่สะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ท าหนา้ท่ีรับคล่ืนเสียง และแปลงเป็นคล่ืนไฟฟ้าไปตามประสาทไดย้ินไป
ยงัสมอง เพ่ือรับรู้การไดย้ินและแปลความหมายโดยสมอง 

    ส่วนท่ีสอง  คือ ท่อคร่ึงวงกลม 3 ท่อ ตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั ท าหนา้ท่ีรับการทรงตวัของร่างกายและการ
เคล่ือนไหวของศีรษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ
สี
ย
ง 

       เส้นประสาทหู 

       ใบหู 

กระดูกคอ้น 

ท่อคร่ึงวงกลม 

            คอเคลีย 

       แกว้หู 

ท่อยสูเตเชียนทิวป์ 
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คุณภำพเสียง 
 คุณภำพของเสียง (Quality) หมายถึงความไพเราะของเสียง ข้ึนอยูก่บัจ านวนโอเวอร์โทนของเสียงถา้
จ านวนโอเวอร์โทนมากเสียงจะนุ่มนวล  ถา้จ านวนโอเวอร์โทนนอ้ยความนุ่มนวลของเสียงจะนอ้ยลง 
 เสียงดนตรี 
 เสียงดนตรีเป็นจะเป็นเสียงท่ีน่าฟังหรือไม่ตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 
   -  ระดบัเสียง ข้ึนอยูก่บัความถ่ี  ความถ่ีสูงเสียงจะแหลม  ความถ่ีต ่าเสียงจะทุม้ 
                -  ควำมดัง ข้ึนอยูก่บัความเขม้ของเสียงหรือแอมพลิจูด  แอมพลิจูดมากเสียงจะดงั  แอมพลิจูดนอ้ยจะมี
เสียงค่อย 
   -  คุณภำพของเสียง  ข้ึนอยู่กบัค่าความเขม้ของเสียง (I) และความถ่ีของเสียง (f) คุณภาพของเสียงท าให้
เราแยกไดว้า่เสียงดงักล่าวมาจากเคร่ืองดนตรีชนิดใด 
 

แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เร่ืองคลืน่เสียง  
1. (O-NET49) คล่ืนใดต่อไปน้ี เป็นคล่ืนท่ีตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  
       1. คล่ืนแสง   2.  คล่ืนเสียง   3.  คล่ืนผิวน ้า 
       ค าตอบท่ีถกูตอ้งคือ 
          1. ทั้ง 1 , 2 และ 3        2. ขอ้ 2 และ 3        3. ขอ้ 1 เท่านั้น        4. ผิดทุกขอ้  
2. (O-NET49)  ถา้ดีดกีตาร์แลว้พบวา่เสียงท่ีไดย้ินต ่ากวา่ปกติ จะมีวิธีปรับแกใ้หเ้สียงสูงข้ึนไดอ้ยา่งไร  
          1. เปล่ียนใชส้ายเสน้ใหญ่ข้ึน          2. ปรับสายใหห้ยอ่นลง        
  3. ปรับต าแหน่งสายใหย้าวข้ึน          4. ปรับสายใหตึ้งข้ึน  

3. (O-NET49) เสียงผา่นหนา้ต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเขม้เสียงท่ีผา่นหนา้ต่างเฉล่ีย 1.0 x 10 - 4 วตัตต่์อ 
     ตารางเมตร หนา้ต่างกวา้ง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร ก าลงัเสียงท่ีผา่นหนา้ต่างมีค่าเท่าใด  

           1.  0.8 x 10- 4 W        2.  1.2 x 10- 4  W        3.  1.5 x 10- 4  W   4.  8.0 x 10- 4  W  
4. (O-NET49)  ชาวประมงส่งคล่ืนโซนาร์ไปยงัฝงูปลา พบวา่ช่วงเวลาท่ีคล่ืนออกไปจากเคร่ืองส่งจนกลบั 
     มาถึงเคร่ืองเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาวา่ปลาอยูห่่างจากเรือเท่าใด ก าหนดใหอ้ตัราเร็วของคล่ืนในน ้าเป็น  
     1,540  เมตร/วินาที  
           1.  260  m         2.  520  m         3.  770  m         4.  1,540  m 
5. (O-NET50) ระดบัเสียงและคุณภาพเสียงข้ึนอยูก่บัสมบติัใดตามขอ้ใด 
      1. ความถ่ี รูปร่างคล่ืน      2. รูปร่างคล่ืน ความถ่ี 3. แอมพลิจูด  ความถ่ี       4. ความถ่ี  แอมพลิจูด 
6. (O-NET50) ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวตัถุประสงคข์องการบุผนงัของโรงงานภาพยนตร์ดว้ยวสัดุกลืนเสียง 
      1. ลดความถ่ีของเสียง        2. ลดความดงัของเสียง 
      3. ลดการสะทอ้นของเสียง      4. ลดการหกัเหของเสียง 
7. (O-NET51) ในการเปรียบเทียบเสียงกีร์ตา้กบัหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน  เม่ือดีดสายกีร์ตา้พร้อมกบั 
     หลอดเทียบเสียงเกิดบีตส์ข้ึนท่ีความถ่ีหน่ึง  แต่เม่ือขนัใหส้ายตึงข้ึนเลก็นอ้ยความถ่ีของบีตส์สูงข้ึน   
      ความถ่ีของเสียงกีร์ตา้เดิมเป็นอยา่งไร 
 1. สูงกวา่เสียงมาตรฐาน   2. ต ่ากวา่เสียงมาตรฐาน 
 3. เท่ากบัเสียงมาตรฐาน   4. อาจจะมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เสียงมาตรฐานกไ็ด ้
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8. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนตามยาว 
       1.  เป็นคล่ืนท่ีของตวักลางมีการสัน่ในแนวเดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
       2.  เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวยาวของตวักลาง 
       3.  เป็นคล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 
       4.  เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางมีการสัน่ไดห้ลายแนว 
9. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีผลท าใหอ้ตัราเร็วของคล่ืนเสียงในอากาศเปล่ียนแปลงได ้
       1.  ลดความถ่ี 2.  เพ่ิมความยาวคล่ืน 3.  เพ่ิมแอมพลิจูด  4.  ลดอุณหภูมิ 
10. (O-NET52) สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืนเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดบีตส์ 
       1.  การสะทอ้น 2.  การหกัเห  3.  การเล้ียวเบน  4.  การแทรกสอด 
11. (O-NET52) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
       1.  คา้งคาวอาศยัคล่ืนเสียงในยา่นอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจบัเหยื่อ 
       2.  สุนขัสามารถไดย้ินเสียงท่ีมีความถ่ีในยา่นอตัราโซนิกได ้
       3.  เสียงท่ีมีความถ่ีในยา่นอินฟราโซนิกจะมีความถ่ีต ่ากวา่ความถ่ีท่ีมนุษยส์ามารถไดย้ิน 
       4.  คล่ืนเสียงในยา่ยอลัตราโซนิกสามารถใชท้ าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย ์
12. (O-NET52) เคร่ืองโซนาร์ในเรือประมงไดรั้บสญัญาณสะทอ้นจากทอ้งทะเล หลงัจากส่งสญัญาณลงไป 
     เป็นเวลา 0.4 วินาที ถา้อตัราเร็วเสียงในน ้าเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากบัขอ้ใด 
       1.  150  เมตร  2.  300  เมตร  3.  600  เมตร  4.  900  เมตร 
13. (O-NET53) วสัดุท่ีใชใ้นการบุผนงัโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง 
       1. การหกัเห  2. การสะทอ้น  3. การสัน่พอ้ง  4. ดอพเพลอร์ 
14. (O-NET54) ปัจจยัต่อไปน้ีมีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศ 
       1.  ความถ่ี  2.  อุณหภูมิ  3.  ความดงั  4.  ความเขม้เสียง 
15. (O-NET54) หอ้งประชุมหรือโรงภาพยนตร์  มกับุเพดานหอ้งดว้ยกระดาษชานออ้ย  ติดผา้ม่านท่ีผนงัหอ้ง  
     และปูพรมท่ีพ้ืน  ทั้งน้ีเพ่ือช่วยลดเสียงท่ีเกิดจากคุณสมบติัขอ้ใด 
       1.  การสะทอ้นของเสียง 2.  การหกัเหของเสียง    3.  การแทรกสอดของเสียง     4.การเล้ียวเบนของเสียง 
คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำ 

              สเปกตรัมของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำ  
              สเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถ่ี หรือความยาวคล่ืนต่าง ๆ  ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
เรียงตามล าดบัความถ่ี  เรียงจากความถ่ีนอ้ยท่ีสุดถึงความถ่ีมากท่ีสุด   
  
 
 
 
 
 
 

รูป 3.1  ชนิดของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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              คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงเป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีตั้งแต่หลายสิบกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทัง่ถึงรังสีเอก็ซ์หรือรังสีแกมมา
ท่ีมีความถ่ีสูงมากๆ เม่ือความถ่ีเปล่ียนไปคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้านั้นๆ กย็อ่มเปล่ียนแปลงไปดว้ยแต่กย็งัมี

คุณสมบติัร่วมกนัอยูคื่อมีอตัราเร็วเท่ากบั 3x108 เมตร/วินาที 
 

1.  คลืน่วทิยุ  

            1. ช่วงความถ่ีอยูใ่นช่วง   106-109  เฮิรตซ์    
            2. คล่ืนวิทยคุวามถ่ีตั้งแต่  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  สถานีวิทยจุะส่งออกอากาศในระบบ A.M. 
            3. ช่วงความถ่ีท่ีต ่ากวา่ช่วง  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  เรียกวา่คล่ืนยาว  ความถ่ีท่ีสูงกวา่น้ีเรียกวา่คล่ืนสั้น 
            4. ช่วงความถ่ีจาก  88 – 108  เมกะเฮิรตซ์  เป็นการส่งคล่ืนแบบ  F.M. 
            5. สญัญาณคล่ืนวิทยท่ีุส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเคร่ืองรับมี  2  ชนิด คือ 
                  5.1 คล่ืนพ้ืนดินหมายถึงคล่ืนวิทยท่ีุส่งจากสถานีส่งไปถึงเคร่ืองรับวิทยโุดยตรงมีทั้งระบบ A.M.และ F.M.  
                  5.2  คล่ืนฟ้า หมายถึง คล่ืนวิทยท่ีุส่งข้ึนไปสะทอ้นในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์  แลว้กลบัมายงั
เคร่ืองรับวิทย ุ( มีในระบบ A.M. ส่วนระบบ  F.M. ไม่มีเพราะคล่ืน F.M. ทะลุผา่นบรรยากาศชั้นน้ีได)้ 
             6. คล่ืนวิทยสุามารถผลิตข้ึนได ้ โดยอาศยัวงจรวิทยขุองหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร์ 
             7. ไม่สามารถทะลุผา่นโลหะ  หรือส่ิงกีดขวางขนาดใหญ่  แต่สามารถออ้มผา่นส่ิงกีดขวางท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัความยาวคล่ืนได ้
             8. สามารถสะทอ้นในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ได ้
2.  คลืน่โทรทัศน์ 

             1. มีความถ่ีประมาณ  108  เฮิรตซ์   
             2. การส่งโทรทศันต์อ้งใชก้ลอ้งถ่ายโทรทศัน ์ ซ่ึงสามารถเปล่ียนภาพใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟ้าไดใ้นอตัรา 
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1   วินาที  ใชค้ล่ืนวิทยท่ีุมีความถ่ีสูง  เช่น  สถานีโทรทศันช่์อง  9  อ.ส.ม.ท.  ใชค้วามถ่ีในช่วง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ์   
              3. ภาพส่งออกไปในระบบเอเอม็ ( A.M. )  ส่วนเสียงส่งออกไปในระบบเอฟเอม็  ( F.M. ) 
              4. หลอดส่งภาพท าหนา้ท่ีสร้างสญัญาณไฟฟ้าของภาพ  มีส่วนประกอบส าคญัคือ  แผน่รับภาพ  แผน่รับ
สญัญาณ  ปืนอิเลก็ตรอน  วงแหวนโลหะ 
              5. เคร่ืองรับโทรทศัน ์ รับคล่ืนโทรทศันจ์ากเคร่ืองส่งแลว้จะแยกสัญญาณไฟฟ้าของภาพส่งไปยงั

หลอดภาพ  เพ่ือเปล่ียนเป็นภาพไดใ้นอตัราภาพละ  
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1    วินาที 

              6. เคร่ืองรับโทรทศันร์ะบบ  625  เสน้ เป็นระบบสากล 
              7. เคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน ์ ระบบจะมีหลอดภาพซ่ึงภายในมีเคร่ืองก าเนิดอิเลก็ตรอนจะถกูยิงออกไปบน
จอภาพ  ตามสญัญาณไฟฟ้าท่ีไดรั้บ  ส าหรับโทรทศันสี์จะมีแหล่งก าเนิดอิเลก็ตรอน  3  ชุด  ใชค้วบคุมความเขม้
สญัญาณ  สีแดง  สีน ้าเงิน  และสีเขียว 
3.  คลืน่ไมโครเวฟ 

             1. ช่วงความถ่ีอยูใ่นช่วง   109 – 3x1011  เฮิรตซ์    
             2. ใชใ้นการส่ือสาร  เช่น  ดาวเทียม   โทรศพัทมื์อถือ   
             3. ใชท้ าเรดาร์ 
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             เรดำร์(RADAR ย่อมำจำก Radio Detection And Ranging) 
1. เรดาร์เป็นการส่งคล่ืนไมโครเวฟออกไปเป็นช่วง ๆ  แลว้รับสญัญาณท่ีสะทอ้นกลบัมาเขา้สู่เคร่ืองรับ 

ปรากฏใหเ้ห็นบนจอภาพ  ซ่ึงจะบอกชนิดและระยะห่างของวตัถุท่ีสะทอ้นได ้
 2. สายอากาศของเรดาร์  มีลกัษณะเป็นจานโคง้รูปพาราโบรา  หมุนไดร้อบแกน  ท าหนา้ท่ีส่งและรับคล่ืน
ไมโครเวฟ  เหตุท่ีนิยมใชค้ล่ืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคล่ืนไมโครเวฟมีความถ่ีสูงสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะทอ้นท่ีผิววตัถุทึบไดดี้ 
 3. จอรับคล่ืนภาพ  ลกัษณะเป็นวงกลมมีเสน้บอกระยะทางเป็นวงรอบศูนยก์ลาง  และมีทิศทางก ากบัภาพท่ี
ปรากฏบนจอโดยจะบอกต าแหน่งระยะห่าง  และทิศทางของวตัถุจากจานสายอากาศดว้ย 
 4. ประโยชนข์องเรดาร์ 
       4.1 ใชใ้นการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ น าทางเรือเม่ือหมอกลงจดั 
                     4.2 ใชใ้นกรมอุตุนิยมวิทยา  เช่น  ใชต้รวจหาต าแหน่งและทิศทางของลมพาย ุ พยากรณ์อากาศ 

      4.3 ใชใ้นทางการทหาร  ใชต้รวจหาเคร่ืองบินขา้ศึกเพ่ือออกสกดั หรือเตือนภยัทางอากาศ  และตรวจ 
การเคล่ือนไหวของศตัรู 

     4.4  ดา้นประมง  เช่น  ใชต้รวจหาฝงูปลา 
โดยทัว่ไปเรามกัจะพบการน าคล่ืนไมโครเวฟไปใชใ้นการส่ือสาร  ปัจจุบนัการปรุงอาหารนิยมใชเ้ตา 

ไมโครเวฟกนัทั้งน้ีเพราะสะดวกและรวดเร็ว หลกัการท างานของเตาไมโครเวฟคือ  แหล่งก าเนิดคล่ืนไมโครเวฟยิง
คล่ืนไมโครเวฟไปยงัพดัลมเพ่ือใหพ้ดัลมกระจายคล่ืนไมโครเวฟไปทัว่เตา เม่ือคล่ืนไมโครเวฟกระทบกบัอาหารมนั
จะส่งสนามไฟฟ้าเขา้ไปในอะตอมของน ้าท่ีอยูใ่นอาหารนั้น  ท าใหอ้ะตอมของน ้าซ่ึงมีประจุคู่ชนิดตรงกนัขา้ม 

(dipole) เกิดการหมุนอยา่งรวดเร็วทัว่ไปประมาณ  2.4 109  รอบต่อวินาที  ท าใหเ้กิดพลงัความร้อนข้ึน  อาหารท่ี
ถกูปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกทัว่หมดและรวดเร็ว  เพราะคล่ืนไมโครเวฟกระจายไปทัว่  
4.  รังสีอนิฟรำเรด 

 1.  มีความถ่ีอยูใ่นช่วง   1011   - 1014    เฮิรตซ์    

 2.  วตัถุร้อนจะแผรั่งสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นกวา่  10 - 4   เมตรออกมา 
 3.  ประสาทสมัผสัทางผิวหนงัของมนุษยส์ามารถรับรังสีอินฟราเรดได ้
 4.  ฟิลม์ถ่ายรูปบางชนิดสามารถถ่ายรูปไดโ้ดยอาศยัรังสีอินฟราเรด 
 5.  ส่ิงมีชีวิตจะแผรั่งสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 
 6.  สามารถทะลุผา่นเมฆหมอกท่ีหนาเกินกวา่แสงธรรมดาจะผา่นได ้ จึงอาศยัสมบติัน้ีถ่ายภาพพ้ืนโลก 

จากดาวเทียม  เพ่ือศึกษาการแปรสภาพของป่าไมห้รือการเคล่ือนยา้ยของฝงูสตัว์ 
             7. รังสีอินฟราเรดเป็นตวัน าค าสัง่จากอุปกรณ์ควบคุมไปยงัเคร่ืองรับท่ีเรียกวา่  รีโมทคอนโทรล  หรือการ
ควบคุมระยะไกล  ส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองรับโทรทศัน ์ เช่น การปิด  การเปิด  การเปล่ียนสถานี 
             8. ใชใ้นทางการทหารน าไปใชเ้ก่ียวกบัการควบคุมการใชอ้าวธุน าวิถีเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมาย 
             9. แหล่งก าเนิดของรังสีอินฟราเรด  ไดจ้ากแหล่งก าเนิดความร้อนทุกชนิด  เช่น  ดวงอาทิตย ์ หลอดไฟ   
             10. ใชใ้นวงการแพทย ์ เช่น  การฆ่าเช้ือโรค  กายภาพบ าบดั  การตรวจวินิจฉยัโรค 
             11. ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตรถยนต ์ การอบสีรถ  การฆ่าเช้ือโรคก่อนบรรจุใส่ภาชนะ 
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5.   แสง 

             1. มีความถ่ีประมาณ   10 14  เฮิรตซ์  
             2. ประสาทตาของมนุษยไ์วต่อคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าช่วงน้ีมาก 
             3. วตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปล่งแสงได ้ เช่น  ไสห้ลอดไฟฟ้า  ดวงอาทิตย ์
             4. เคร่ืองก าเนิดเลเซอร์  เป็นแหล่งก าเนิดแสงอาพนัธ์ท่ีใหแ้สงไดโ้ดยไม่อาศยัความร้อน  เช่น 
วงการแพทย ์ ใชเ้ลเซอร์ในการผา่ตดันยันต์า 
6.  รังสีอตัรำไวโอเลต 

             1. มีความถ่ีอยูใ่นช่วง   1015  -  1018   เฮิรตซ์    
             2. รังสีน้ีเป็นตวัการท่ีท าใหเ้กิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ 
             3. ท าใหส้ารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 
             4. สามารถทะลุผา่นวตัถุบาง ๆ  บางชนิดได ้ เช่น เส้ือผา้  แผน่พลาสติก 
             5. ท าลายเซลลเ์ลก็ ๆ  บางชนิดได ้ เช่น  เช้ือโรค 
             6. ประโยชนข์องรังสีอตัราไวโอเลต 
       6.1 ใชท้ าการพิสูจนเ์อกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 
       6.2 ช่วยร่างกายสงัเคราะห์วิตามินดี 
       6.3 ใชต้รวจคุณภาพอาหารวา่เสียหรือไม่ 
       6.4  ใชใ้นการแสดงบนเวที 
       6.5 ใชต้รวจสอบสารเคมี 
 โทษจากรังสีอตัราไวโอเลต  อนัตรายต่อผิวหนงั  และตาคน  เม่ือรับมาจ านวนมาก ๆ  อาจเป็นมะเร็งท่ี
ผิวหนงัได ้
 รังสีอตัราไวโอเลตท่ีมาจากดวงอาทิตย ์ ส่วนใหญ่จะถกูสกดักั้นไวจ้ากบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์  ซ่ึงมี
แก๊สโอโซนเป็นองคป์ระกอบ  แต่ปัจจุบนัโอโซนในบรรยากาศมีจ านวนลดลงมากจึงท าใหรั้งสีอตัราไวโอเลตแผล่ง
มายงัผิวโลกมากข้ึน 
7.  รังสีเอกซ์ 

1. มีความถ่ีอยูใ่นช่วง   1016  -  1021   เฮิรตซ์    
2. แหล่งก าเนิดของรังสีเอกซ์  คือ  ดวงอาทิตย ์ หลอดรังสีเอกซ์  เคร่ืองรับโทรทศัน ์
3. คุณสมบติัของรังสีเอกซ์ 

                3.1 ไม่เบ่ียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 
                3.2 เป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นมาก 
                3.3 มีอ านาจทะลุทะลวงสูง 
                3.4 ท าใหแ้ก๊สหรืออากาศรอบ ๆ แตกตวัเป็นไอออนได ้
                3.5 ท าใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 
                3.6 ท าปฏิกิริยากบัแผน่ฟิลม์ถ่ายรูปเหมือนกบัแสง 
                3.7 รังสีเอกซ์มีอนัตรายและท าลายเซลลข์องส่ิงมีชีวิตได ้
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4.  ประโยชนข์องรังสีเอกซ์ 
     4.1 ใชใ้นวงการแพทย ์ ตรวจวินิจฉยัโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 
       4.2 ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  และการก่อสร้าง  เพ่ือตรวจสอบรูร่ัวหรือรอยร้าวต่าง ๆ 
       4.3 ใชต้รวจสอบส่ิงแปลกปลอม  หรืออาวุธในกระเป๋าหรือหีบห่อต่าง ๆ 
       4.4 ใชต้รวจสอบวตัถุโบราณวา่มีอายยุาวนานเท่าไร 
5. โทษของรังสีเอกซ์ 

       5.1  เม่ือร่างกายรับเขา้ไปมาก  เซลลจ์ะตายหรือเส่ือมคุณภาพ 
       5.2  อาจท าใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
       5.3  อาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในยีน  มีผลต่อกรรมพนัธ์ุ 
8.  รังสีแกมมำ 
             1. มีความถ่ีสูงกวา่รังสีเอกซ์ 
             2. แหล่งก าเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตวัของนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี   รังสีคอสมิกท่ีมาจาก 
นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยูด่ว้ย  การแผรั่งสีของอนุภาค ประจุไฟฟ้าท่ีถกูเร่งในเคร่ืองเร่งอนุภาคกท็ าใหเ้กิดรังสี
แกมมาได ้

 3.  คุณสมบติัของรังสีแกมมา 
             3.1 ไม่เบ่ียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 
             3.2 ท าใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 
             3.3 ท าปฏิกิริยากบัแผน่ฟิลม์ถ่ายรูป และฟิลม์ท่ีไม่ไวต่อแสง 

 4.   ประโยชนข์องรังสีแกมมา 
             4.1 ใชใ้นวงการแพทย ์ ใชรั้กษาโรคมะเร็ง 
             4.2 ใชใ้นวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชต่างๆ  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช  การสงัเคราะห์ดว้ยแสง   
การเปล่ียนแปลงพนัธ์ุพืช 
             4.3 อาบผลไมต่้าง ๆ  ตลอดผลิตผลอ่ืน ๆ  ใหเ้กบ็รักษาไวไ้ดน้าน ๆ 

5.  โทษของรังสีแกมมา  ท าลายเซลลร่์างกาย  เน้ือเยื่อต่าง ๆ  อาจท าใหเ้กิดมะเร็งได ้  

แบบทดสอบเร่ือง คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำ (O-NET)  
1. (O-NET49) คล่ืนวิทยท่ีุส่งออกจากสถานีวิทยสุองแห่ง มีความถ่ี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว 
     คล่ืนของคล่ืนวทิยทุั้งสองน้ีต่างกนัเท่าใด  
         1. 3.33 m        2. 3.00 m      3. 0.33 m         4. 0.16 m  
2. (O-NET49) ขอ้ใดเป็นการเรียงล าดบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากความยาวคล่ืนนอ้ยไปมากท่ีถูกตอ้ง 
          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์          
          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์  
3. (O-NET49) การฝากสญัญาณเสียงไปกบัคล่ืนในระบบวิทยแุบบ เอ เอม็ คล่ืนวิทยท่ีุไดจ้ะมีลกัษณะอยา่งไร  
          1. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง           
          2. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงแอมพลิจูดตามความถ่ีของคล่ืนเสียง            
          3. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงความถ่ีตามแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง           
          4. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงความถ่ีตามความถ่ีของคล่ืนเสียง 
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4. (O-NET50) มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัการภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจนัทร์  ส่ือสารกนัดว้ยวิธีใดสะดวกท่ีสุด 
          1. คล่ืนเสียงธรรมดา          2. คล่ืนเสียงอลัตราซาวด ์
          3. คล่ืนวิทย ุ                4. คล่ืนโซนาร์ 
5. (O-NET50) เม่ือคล่ืนเคล่ือนจากตวักลางท่ีหน่ึงไปตวักลางท่ีสองโดยอตัราเร็วของคล่ืนลดลง   ถามวา่ส าหรับคล่ืน  
      ในตวักลางท่ีสอง  ขอ้ความใดถกูตอ้ง 
          1. ความถ่ีเพ่ิมข้ึน            2. ความถ่ีลดลง 
          3. ความยาวคล่ืนมากข้ึน       4. ความยาวคล่ืนลดลง 
6. (O-NET50) คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการท างานของเคร่ืองโทรทศันคื์อขอ้ใด 
          1. อินฟราเรด  2. ไมโครเวฟ  3. คล่ืนวิทย ุ                         4. อลัตราไวโอเลต 
7. (O-NET51) คล่ืนวิทย ุFM ความถ่ี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคล่ืนเท่าใด  ก าหนดใหค้วามเร็วของคล่ืนวิทย ุ
      เท่ากบั 3.0 x 108  เมตร/วินาที 
          1.  3.0  m  2.  3.4  m   3.  6.0  m  4.  6.8  m 
8. (O-NET51) คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันที่สุด 
          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 
          3. คล่ืนวิทยุ     4.  อลัตราไวโอเลต 
9. (O-NET52) คล่ืนในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุด 
          1.  คล่ืนวิทย ุ   2.  คล่ืนอินฟราเรด 
          3.  คล่ืนไมโครเวฟ    4.  คล่ืนแสงท่ีตามองเห็น 
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในขอ้ใดท่ีไม่มีผลต่อการแผก่ระจายของคล่ืนวิทยุ 
          1.  การเปล่ียนขนาดของจุดดบับนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้
          3.  การเกิดน ้าข้ึนน ้าลง   4.  การเกิดกลางวนั กลางคืน 
11. (O-NET53) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
          1.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากนั 
          2.  มีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าบางชนิดตอ้งอาศยัตวักลางในการเดินทาง 
          3.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 
          4.  เม่ือคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเดินทางในตวักลางท่ีเปล่ียนไป อตัราเร็วของคล่ืนจะเปล่ียนไป 
12.  (O-NET54)เหตุใดคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงจดัเป็นคล่ืนตามขวาง 
         1.  เพราะสนามแม่เหลก็มีทิศตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้า 
         2.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตรงขา้มกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
         3.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตั้งฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
         4.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
13.  (O-NET54)ถา้สถานีวิทยเุอเอม็แห่งหน่ึงกระจายเสียงท่ีมีความถ่ี  800  kHz  ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง  
        1.  เสียงพดูถกูน าไปเพ่ิมแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสญัญาณความถ่ี  800  kHz คัน่เป็นระยะ ๆ 
        2.  เสียงพดูถกูน าไปผสมกบัคล่ืนพาหะท่ีมีความถ่ี  800  kHz   
        3.  เสียงพดูถกูน าไปผสมกบัคล่ืนพาหะท่ีมีความถ่ีไม่คงท่ี แต่ใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีความถ่ี  800  kHz คงท่ี    
        4.  คล่ืนพาหะความถ่ี 800  kHz  ถกูปรับความถ่ีลงใหเ้หลือไม่เกิน 20 kHz เพ่ือใหหู้มนุษยรั์บฟังได ้  


