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บทที่ 3 คลืน่ (Weve)
คลืน่ ( wave) คือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนตัวกลางเนื่องจากการรบกวนจากภายนอก เช่น
การสัน่ ของน้ า การสัน่ ของเส้นเชือก แล้วมีการส่ งผ่านพลังงานผ่านตัวกลางโดยที่ตวั กลางไม่เคลื่อนที่ไปด้วยแต่ตวั
ที่เคลื่อนที่ไป คือ พลังงาน แต่ตวั กลางจะสัน่ แบบขึ้น ๆ ลง ๆ อยูก่ บั ที่แบบซิ มเปิ ลฮาร์มอนิก
องค์ ประกอบที่ทำให้ เกิดคลืน่
1. มีแหล่งกาเนิดคลื่น
2. มีการสัน่ ของแหล่งกาเนิดคลื่น
3. มีตวั กลางให้คลื่นเคลื่อนที่ผ่าน
สาหรับข้อที่ 3. คลื่นบางชนิดไม่จาเป็ นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าทุกชนิด
กำรจำแนกประเภทของคลืน่
1. จำแนกตำมลักษณะกำรสั่ น แบ่ งได้ เป็ น
1.1 คลืน่ ตำมขวำง คือ คลื่นที่มีทิศคลื่นกับทิศตัวกลางตั้งฉากกันเวลาเคลื่อนที่ เช่น คลื่นน้ า คลื่นเชือก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น
1.2 คลืน่ ตำมยำว คือ คลื่นที่มีทิศคลื่นกับทิศตัวกลางขนานกันเวลาเคลื่อนที่ เช่น คลื่นเสี ยง คลื่นที่
เกิดจากการอัดของสปริ ง เป็ นต้น
2. จำแนกโดยอำศัยหลักกำรใช้ ตวั กลำงในกำรส่ งคลืน่ แบ่ งได้ เป็ น
2.1 คลืน่ กล คือ คลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นน้ า คลื่นในเส้นเชือก คลื่นในลวด
สปริ ง คลื่นของต้นหญ้า หรื อต้นข้าวขณะลมพัด คลื่นเสี ยง เป็ นต้น
2.2 คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้ ำ คือ คลื่นที่ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นแสง เป็ นต้น
3. จำแนกตำมกำรเกิดคลืน่ เป็ นเกณฑ์ แบ่ งได้ เป็ น
3.1 คลืน่ ดล คือ คลื่นที่ส่งออกมาจากแหล่งกาเนิดโดยการรบกวน หนึ่ งหรื อสองครั้ง เกิดคลื่นแค่ลูก
เดียว หรื อสองลูก คลื่นดลจะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ
3.2 คลืน่ ต่ อเนื่อง คือ คลื่นที่ส่งมาจากแหล่งกาเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
คลื่นต่อเนื่องจะเกิดขึ้นในระยะเวลายาว
ส่ วนประกอบของคลืน่
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1. ยอดคลื่น หรื อสันคลื่น หมายถึง ส่ วนบนสุ ดของคลื่นแต่ละลูก
2. ท้องคลื่น หมายถึง ส่ วนล่างสุ ดของคลื่นแต่ละลูก
3. การกระจัด หมายถึง ระยะจากตาแหน่งใด ๆ บนแนวคลื่นถึงแนวสมดุล
4. ช่วงความกว้างของคลื่นหรื อแอมพลิจูด (A ) หมายถึง ระยะจากสันคลื่นหรื อระยะจากท้องคลื่นถึงแนว
สมดุล หรื อ แอมพลิจูด คือระยะการกระจัดที่มีค่ามากที่สุด
5. ความยาวคลื่น () หมายถึง ความกว้างของคลื่นหนึ่ งลูก ซึ่ งเป็ นระยะห่างของตาแหน่งบนคลื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันที่ติดต่อกัน เช่น ระยะจากสันคลื่นหนึ่ งถึงสันคลื่นของลูกถัดไประยะจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่น
ของลูกถัดไป
6. หน้าคลื่น (Wave Front) คือ เส้นที่ลากผ่านตาแหน่งที่มีเฟสเหมือนกัน (Same Phas)
ซึ่ งต้องอยู่บนคลื่นลูกเดียวกัน เช่น เส้นที่ลากระหว่างจุดที่เป็ นสันคลื่นในลูกเดียวกัน เป็ นต้น หน้าคลื่นจะต้องตั้ง
ฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ
7. ความถี่ (f ) หมายถึง จานวนลูกคลื่นที่เกิดจากแหล่งกาเนิดในหนึ่ งหน่วยเวลา หรื อจานวนลูกคลื่นที่
ผ่านจุดใด ๆ ในหนึ่ งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นรอบต่อวินาที หรื อ Hertz
8. คาบ (T) หมายถึงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ 1 รอบ หรื อเคลื่อนที่เป็ นระยะทางหนึ่งความยาวคลื่น
มีหน่วยเป็ นวินาที
ความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี่
T=

1
f

9. อัตราเร็ วคลื่นและอัตราเร็ วเฟส (v) หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ น
เมตรต่อวินาที
จะได้

v =

λ
T

= f

v = f
แบบฝึ กหัด 3.1
1. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ ากระเพื่อมขึ้นลงจากระดับเดิม 900 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างสันคลื่นที่ถดั กัน
วัดได้ 30 cm. จงหาอัตราเร็ วของคลื่นที่ผิวน้ า
2. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ ากระเพื่อมขึ้นลงจากระดับเดิม 800 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างท้องคลื่นที่ถดั กัน
วัดได้ 20 cm. จงหาอัตราเร็ วของคลื่นที่ผิวน้ า
3. คลื่นน้ าเคลื่อนที่เข้ากระทบฝั่งนับได้ 15 ลูก คลื่นทุก ๆ 10 วินาที ถ้าระยะระหว่างสันคลื่นที่ติดกันเท่ากับ
3 เมตร คลื่นน้ ามีความเร็ วเท่าไร
4. (มข.) เมื่อเรากระทุ่มน้ าเป็ นจังหวะสม่าเสมอ 3 ครั้งต่อวินาที แล้วจับเวลาที่คลื่นลูกแรกเคลื่อนที่ไปกระทบ
ขอบสระอีกด้านหนึ่งซึ่ งอยูห่ ่ างออกไป 45 เมตร พบว่าใช้เวลา 3 วินาที ความยาวคลื่นของผิวน้ านี้เท่ากับ
กี่เมตร ( 5 เมตร )
5. (มข.) เมื่อสังเกตคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ า พบว่าผิวน้ ากระเพื่อมขึ้นลง 600 รอบใน 1 นาที และระยะระหว่าง
สันคลื่นที่ถดั กันวัดได้ 20 เซนติเมตร จงหาว่าเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน 1 นาที จะได้ระยะทาง
กี่เมตร ( 120 เมตร )
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มุมเฟส
มุมเฟส คือ มุมที่ใช้เรี ยกตาแหน่งใด ๆ บนคลื่น โดยวัดเทียบกับการเคลื่อนที่เป็ นวงกลม

ตัวอย่ ำงกำรหำมุมเฟสเริ่มต้ น
มุมเฟสเริ่ มต้น 90 องศา

มุมเฟสเริ่ มต้น 270 องศา

สมบัตขิ องคลืน่
การที่เราจะตัดสิ นว่าการเคลื่อนที่แบบใดแบบหนึ่งเป็ นการเคลื่อนที่แบบคลื่นหรื อไม่น้ นั ต้องพิจารณาจาก
สมบัติของคลื่น 4 ประการ ดังนี้
1. การสะท้อน (Reflection)
2. การหักเห (Reflaction)
3. การแทรกสอด (Interferance)
4. การเลี้ยวเบน ( Diffraction)
สมบัติการสะท้อนและการหักเหเป็ นสมบัติร่วมของคลื่นและอนุภาค สมบัติการแทรกสอดและการ
เลี้ยวเบนเป็ นสมบัติเฉพาะของคลื่น
กำรสะท้ อนของคลืน่ (Reflection)
เส้นแนวตั้งฉาก
รังสี ตกกระทบ
รังสี สะท้อน
1 2
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กฎกำรสะท้ อนมี 2 ข้ อ คือ
1. รังสี ตกกระทบ รังสี สะท้อน และแนวตั้งฉาก ต้องอยูใ่ นระนาบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน (1 = 2)
สรุ ปลักษณะของคลืน่ สะท้ อน
1. จุดสะท้อนตรึ งแน่น คลื่นสะท้อนมีลกั ษณะตรงข้ามกับคลื่นตกกระทบคือ เข้าเป็ นสันคลื่นออกเป็ น
ท้องคลื่น หรื อเข้าเป็ นท้องคลื่นออกเป็ นสันคลื่น ดังนั้นเฟสเปลี่ยน 180 องศา ( เฟสตรงข้ามกัน )
2. จุดสะท้อนอิสระ คลื่นสะท้อนมีลกั ษณะเหมือนคลื่นตกกระทบ คือ เข้าเป็ นสันคลื่นออกเป็ นสันคลื่น
หรื อเข้าเป็ นท้องคลื่นออกเป็ นท้องคลื่น ดังนั้นเฟสไม่เปลี่ยน (เฟสตรงกัน)
กำรสะท้ อนในเส้ นเชือก มี 2 แบบ คือ
1. สะท้ อนปลำยอิสระ

2. สะท้ อนปลำยตรึงแน่ น

คลื่นสะท้อนออกมาเฟสตรงกัน
คลื่นสะท้อนออกมาเฟสตรงข้ามกัน
๐
(รู ปร่ างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส 0
(รู ปร่ างตรงข้าม) ความต่างเฟส 180 ๐
กำรหักเหของคลืน่ (Reflaction)
การหักเห คือ การที่คลื่นเคลื่อนที่ผา่ นรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกัน เช่น น้ าลึกกับน้ าตื้น ทาให้ทิศทาง
ของคลื่นเปลี่ยนไปและมีความเร็ วกับความยาวคลื่นเปลี่ยนไป แต่ความถี่คงที่เสมอ
ลักษณะของกำรหักเห มี 2 แบบ คือ
1. กำรหักเหออก

2. กำรหักเหเข้ ำ

คลื่นเดินทางจากน้ าตื้นไปน้ าลึก
รังสี คลื่นจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก

คลื่นเดินทางจากน้ าลึกไปน้ าตื้น
รังสี คลื่นจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก
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กำรหักเหอธิบำยโดยใช้ กฎของสเนล

sinθ1 v1 λ1


n
sinθ 2 v 2 λ 2

เมื่อ n เป็ นดัชนีหกั เหของน้ าตื้นเทียบกับน้ าลึกและจะได้วา่
ตัวกลำง
น้ าตื้น
น้ าลึก

v

λ

น้อย
มาก

น้อย
มาก

กำรแทรกสอดของคลืน่ (Interferance)

รู ปการแทรกสอดของคลื่นน้ า
นิยำมเกีย่ วกับกำรแทรกสอด
1. การแทรกสอด คือ เมื่อมีคลื่นตั้งแต่ 2 คลื่น เคลื่อนที่มาพบกันจะเกิดการรวมกันแบบเสริ ม หรื อ
หักล้าง
2. แหล่งกาเนิดอาพันธ์ (Coherent Source) คือแหล่งกาเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากัน มีเฟสต่างกันคงที่
หรื อมีเฟสตรงกัน
3. การแทรกสอดแบบเสริ ม คือ สันคลื่นเจอสันคลื่น หรื อท้องคลื่นเจอท้องคลื่นเรี ยกแนวปฏิบพั (A)
4. การแทรกสอดแบบหักล้าง คือ สันคลื่นเจอท้องคลื่นเรี ยกแนวบัพ (N)
5. แนวปฏิบพั น้ ากระเพื่อมมาก แนวบัพน้ ากระเพื่อมน้อย
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กำรเลีย้ วเบนของคลืน่ ( Diffraction)

กำรเลีย้ วเบนอธิบำยโดยใช้ กฎของฮอยเกนส์
หลักของฮอยเกนส์กล่าวว่า “ แต่ละจุดบนหน้าคลื่น กระทาตัวเหมือนแหล่งกาเนิดของคลื่นอันใหม่จะ
กระจายคลื่นทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็ วเท่ากับอัตราเร็ วตอนแรกที่ปล่อยคลื่น
1.
2.
3.
4.

กำรเลีย้ วเบนผ่ ำนช่ องเดีย่ ว
จะเลี้ยวเบนได้กต็ ่อเมื่อ λ  d
จะเกิดแนวบัพหลังสิ่ งกีดขวาง
จะเกิดการแทรกสอดขึ้น
ถ้าช่องกว้าง d < λ

กำรเลีย้ วเบนผ่ ำนช่ องคู่
1. จะเลี้ยวเบนปล่อยคลื่นออกมาเหมือนการแทรกสอด
2. การเลี้ยวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ

แบบทดสอบฟิ สิ กส์ O-NET เรื่องคลืน่ กล
1. (O-NET49) เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ าลึกสู่น้ าตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถกู
1. อัตราเร็ วคลื่นในน้ าลึกน้อยกว่าอัตราเร็ วคลื่นในน้ าตื้น
2. ความยาวคลื่นในน้ าลึกมากกว่าความยาวคลื่นในน้ าตื้น
3. ความถี่คลื่นในน้ าลึกมากกว่าความถี่คลื่นในน้ าตื้น
4. ความถี่คลื่นในน้ าลึกน้อยกว่าความถี่คลื่นในน้ าตื้น
2. (O-NET49) คลื่นใดต่อไปนี้ เป็ นคลื่นที่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
1. คลื่นแสง
2. คลื่นเสี ยง
3. คลื่นผิวน้ า
คาตอบที่ถกู ต้องคือ
1. ทั้ง 1 , 2 และ 3
2. ข้อ 2 และ 3 3. ข้อ 1 เท่านั้น
4. ผิดทุกข้อ
3. (O-NET50) เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็ วของคลื่นลดลง ถามว่า
สาหรับคลื่นในตัวกลางที่สอง ข้อความใดถูกต้อง
1. ความถี่เพิ่มขึ้น
2. ความถี่ลดลง
3. ความยาวคลื่นมากขึ้น
4. ความยาวคลื่นลดลง
4. (O-NET50) ถ้ากระทุ่มน้ าเป็ นจังหวะสม่าเสมอ ลูกปิ งปองที่ลอยอยูห่ ่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร
1. ลูกปิ งปองเคลื่อนที่ออกห่างไปมากขึ้น
2. ลูกปิ งปองเคลื่อนที่เข้ามาหา
3. ลูกปิ งปองเคลื่อนที่ข้ ึน-ลงอยู่ที่ตาแหน่งเดิม 4. ลูกปิ งปองเคลื่อนที่ไปด้านข้าง
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5. (O-NET51) คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ปริ มาณใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
1. ความถี่
2. ความยาวคลื่น
3. อัตราเร็ ว
4. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
6. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
1. เป็ นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสัน่ ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. เป็ นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็ นคลื่นที่ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
4. เป็ นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสัน่ ได้หลายแนว
7. (O-NET53) ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่ งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผา่ น เป็ นการศึกษา
สมบัติตามข้อใดของคลื่น
1. การหักเห
2. การเลี้ยวเบน
3. การสะท้อน
4. การแทรกสอด
8. (O-NET53) ทาให้เกิดคลื่นบนเส้นเชือกที่ปลายทั้งสองด้านถูกขึงตึง พบว่ามีความถี่และความยาวคลื่น
ค่าหนึ่ง ถ้าทาให้ความถี่ในการสัน่ เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าของความถี่เดิม ข้อใดถูกต้อง
1. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ่ งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ในตัวกลางเดิม
2. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า เนื่องจากปริ มาณทั้งสองแปรผันตามกัน
3. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนื่องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม
4. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตั ราเร็ วของคลื่นเพิ่มเป็ นสองเท่าตามสมการ v = fl
9. (O-NET54) คลื่นกลตามยาวและคลื่นกลตามขวางถูกนิยามขึ้นโดยดูจากปัจจัยใดเป็ นหลัก
1. ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. ทิศการสัน่ ของอนุภาคตัวกลาง
3. ประเภทของแหล่งกาเนิด
4. ความยาวคลื่น
10. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึ่ งตกลงน้ าและสั่นขึ้นลงหลายรอบทาให้เกิดคลื่นผิวน้ าแผ่ออกไปเป็ นรู ป
วงกลม เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาทีคลื่นน้ าแผ่ออกไปได้รัศมีสูงสุ ดประมาณ 20 เมตร โดยมีระยะ
ระหว่างสันคลื่นเท่ากับ 2 เมตร จากข้อมูลดังกล่าว ลูกบอลสัน่ ขึ้นลงด้วยความถี่ประมาณเท่าใด
1. 0.5 Hz
2. 1.0 Hz
3. 2.0 Hz
4. 4.0 Hz
เสี ยงและกำรได้ ยิน
ธรรมชำติของเสี ยง
เสี ยงเกิดจากการสัน่ ของวัตถุ
เสี ยงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่ งที่ทาให้ประสาทหูเกิดความรู ้สึกได้
การเคลื่อนที่ของเสี ยงจากตัวก่อกาเนิดเสี ยงต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานการสัน่ ของตัว
ก่อกาเนิดเสี ยงนั้นไปยังสิ่ งต่าง ๆ
การเกิดคลื่นเสี ยงเคลื่อนที่จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่งได้จะต้องประกอบไปด้วย
1. มีแหล่งกาเนิดเสี ยง
2. มีการสัน่ ของแหล่งกาเนิดเสี ยง
3. มีตวั กลางให้คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น
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กำรเคลือ่ นที่ของคลืน่ เสี ยง
เสี ยงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ลักษณะทัว่ ๆ ไป ของเสี ยงเป็ นดังนี้
1. เสี ยงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของวัตถุ มีผลให้อนุภาคของตัวกลางที่เสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นเกิดการสัน่ ใน
ลักษณะของการอัดและขยายไปถึงหูจึงเกิดการได้ยิน
2. เสี ยงเป็ นคลื่นเพราะมีคุณสมบัติของคลื่นครบถ้วน คือมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบน
3. เสี ยงเป็ นคลื่นตามยาว เพราะอนุภาคของตัวกลางสั่นในทิศทางเดียวกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของ
คลื่น
4. ช่วงอัดเป็ นช่วงที่เกิดจากการที่โมเลกุลของอากาศอัดตัวกัน ทาให้บริ เวณนั้นเป็ นช่วงที่มีความดันสูง
กว่าปกติ
5. ช่วงขยายเป็ นช่วงที่เกิดจากการที่โมเลกุลของอากาศแยกห่ างจากกัน ทาให้บริ เวณนั้นเป็ นช่วงที่มีความ
ดันต่ากว่าปกติ
ควำมเข้ มเสี ยงและกำรได้ ยนิ
ควำมเข้ มเสี ยง
แหล่งกาเนิ ดที่มีช่วงกว้างของการสัน่ ( amplitude ) กว้างมาก จะเกิดเสี ยงดังกว่าเสี ยงที่มี amplitude น้อย
ในทางวิทยาศาสตร์ เรี ยกความดังของเสี ยงว่า ความเข้ มของเสี ยง การวัดความเข้มของเสี ยงวัดได้จากพลังงานของ
เสี ยงที่ตกตั้งฉากบน 1 หน่วยพื้นที่ใน 1 หน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นวัตต์ต่อตารางเมตร ( Watt/m2 ) และหาได้จาก
สมการดังต่อไปนี้
เมื่อ

I คือ ความเข้มของเสี ยงที่จุดใดจุดหนึ่ง ( Watt/m2 )
P คือ กาลังของเสี ยงจากแหล่งกาเนิด
( Watt )
R คือ ระยะระหว่างแหล่งกาเนิดเสี ยงกับจุดที่พิจารณา ( m )
A คือ พื้นที่ของเสี ยงที่ตกตั้งฉากกับแหล่งกาเนิด
S คือ จุดกาเนิดคลื่นเสี ยงที่มีหน้าคลื่นเป็ นรู ปทรงกลม

R A
S

 พื้นที่ ๆ เสี ยงตกตั้งฉากก็คือ พื้นที่ผิวทรงกลม ซึ่ งมีพ้ืนที่ = 4R2
I =



I



P
A

=

P
4π r 2

………………………...……(10.7)

1
R2

ความเข้มเสี ยงสูงสุ ดที่มนุษย์ได้ยิน ( เสี ยงดัง ) 1 watt / m2
ความเข้มเสี ยงต่าสุ ดที่มนุษย์ได้ยิน ( เสี ยงเบา ) 10- 12 watt/m2
ระดับควำมเข้ มของเสี ยง
เมื่อหาอัตราส่ วนระหว่างความเข้มเสี ยงที่ดงั ที่สุดที่มนุษย์ทนฟังได้กบั ความเข้มเสี ยงเบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยิน
มีค่ามากถึง 1012 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในทางปฏิบตั ิ จึงนิ ยมใช้ ระดับควำมเข้ มเสี ยงเป็ นปริ มาณที่บอกความดัง
ของเสี ยงแทน ความเข้มเสี ยง และเป็ นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล ระดับความเข้มของเสี ยงและมีหน่วย
เรี ยกว่า เบล แต่เนื่ องจากเบลเป็ นหน่วยที่ใหญ่เกิ นไป ไม่สามารถบอกความละเอียดที่ จะบอกค่าความดังของเสี ยง
ต่าง ๆ ได้ จึงแบ่งเป็ นหน่วยย่อยลงไป เรี ยกว่า เดซิ เบล ( dB )
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มนุษย์สามารถได้ยินเสี ยงที่ มีความดังที่ ระดับความเข้มของเสี ยงตั้งแต่ 0 – 120 เดซิ เบล เสี ยงที่ ดงั มาก
เกินไปอาจทาให้หูหนวกได้ เช่น เสี ยงฟ้ าผ่าใกล้ๆตัว ที่มีค่าความดังเกิน 120 dB เป็ นต้น เสี ยงที่มีความดังไม่มาก
แต่ได้ยินเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมงก็อาจเป็ นอันตรายได้ เช่น เสี ยงเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ( มลภาวะทาง
เสี ยง ) องค์การอนามัยโลกจึงกาหนดว่าเสี ยงที่ปลอดภัยต้องมีความเข้มไม่เกิน 85 dB เมื่อต้องได้ยินติดต่อกันวันละ
8 ชัว่ โมงขึ้ นไป เสี ยงที่ ดงั ไม่ถึงขั้นเป็ นอันตรายกับหู แต่ อาจมี ผลกระทบทางด้านจิ ตใจได้ เช่ น ทาให้เกิ ด
ความเครี ยด ไม่มีสมาธิ เป็ นต้น
เราสามารถหาระดับความเข้มของเสี ยง ได้ดงั นี้
เมื่อ  คือ ระดับความเข้มของเสี ยงที่จุดพิจารณา ( dB , เดซิ เบล )
I คือ ความเข้มของเสี ยงขณะใดขณะหนึ่งที่จุดพิจารณา ( watt/m2 )
I0 คือ ความเข้มของเสี ยงต่าสุ ดที่มนุษย์ได้ยิน = 10- 12 watt/m2


= 10 log

I
I0

…………………(10.8)

ตาราง แสดงระดับความเข้มเสี ยงจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ
แหล่ งกำเนิด

ระดับควำมเข้ มเสี ยง (dB)

ผลกำรรับฟัง

การหายใจปกติ
10
แทบจะไม่ได้ยิน
การกระซิ บแผ่วเบา
30
เงียบมาก
สานักงานที่เงียบ
50
เงียบ
การพูดคุยธรรมดา
60
ปานกลาง
เครื่ องดูดฝุ่ น
75
ดัง
โรงงานทัว่ ไป , ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
80
ดัง
เครื่ องเสี ยงสเตอริ โอในห้อง , เครื่ องเจาะถนน
90
รับฟังบ่อย ๆ
แบบอัดลม
การได้ยินจะ
เครื่ องตัดหญ้า
100
เสื่ อมอย่างถาวร
ดิสโก้เธค การแสดงดนตรี ประเภทร็ อค
120
ไม่สบายหู
ฟ้ าผ่าระยะใกล้
130
เครื่ องบินไอพ่นกาลังขึ้นที่ระยะใกล้
150
เจ็บปวดในหู
จรวดขนาดใหญ่กาลังขึ้นที่ระยะใกล้
180
แก้วหูชารุ ดทันที
มลภำวะของเสี ยง
เมื่อเราอยูใ่ กล้บริ เวณที่กาลังมีการตอกเสาเข็มหรื อมีการขุดเจาะถนนด้วยเครื่ องเจาะหรื อบริ เวณโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีเครื่ องจักรขนาดใหญ่ หรื อแม้แต่ในบริ เวณสนามบิน เสี ยงที่เกิดขึ้นในบริ เวณเหล่านี้ จะเป็ นเสี ยงที่
มีระดับความเข้มเสี ยงสูง ถ้าหูรับฟังเสี ยงเหล่านี้ติดต่อกันนาน ๆ จาทาให้สภาพหูและสภาพจิตใจของผูฟ้ ังผิดปกติ
ได้ ดังนั้นผูท้ ี่ทางานในบริ เวณที่มีระดับความเข้มสูง จึงต้องมีจุกอุดหูหรื อที่ครอบหูหรื อวัสดุเก็บเสี ยงอื่นๆ เพื่อช่วย
ลดระดับความเข้มเสี ยงให้หูปลอดภัย
เนื่องจากเสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยงสูง เป็ นอันตรายต่อผูฟ้ ังที่อยูใ่ กล้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออก
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานในบริ เวณที่มีเสี ยงดังโดยมีเกณฑ์ ดังแสดงในตาราง
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ตำรำง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับเสี ยง
เวลำในกำรทำงำนต่ อวัน ( ชั่วโมง ) ระดับควำมเข้ มเสี ยงที่คนทำงำนได้ รับอย่ ำงต่ อเนื่องต้ องไม่ เกิน (เดซิเบล)
น้อยกว่า 7
91
7–8
90
มากกว่า 8
80
เสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยงสู ง และเสี ยงที่ทาความราคาญแก่หูผฟู ้ ัง คือ มลภำวะของเสี ยง
การปรับปรุ งหรื อแก้ไข แหล่งกาเนิดเสี ยงให้มีกาลังเสี ยงลดลง จะทาให้ระดับความเข้มของเสี ยงลดลงด้วย
จึงจัดเป็ นการลดมลภาวะของเสี ยงวิธีหนึ่ง ในกรณี ที่เราไม่สามารถแก้ไขความดังของเสี ยงที่แหล่งกาเนิดเสี ยงได้
การป้ องกันโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้จุกอุดหู หรื อที่ครอบหู หรื อการติดตั้งวัสดุเก็บเสี ยง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ
ของเสี ยงได้
หูกบั กำรได้ ยนิ
หูเป็ นอวัยวะสำคัญในกำรรับเสี ยง แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. หูส่วนนอก ( external ear ) ประกอบด้วยใบหู รู หูหรื อช่องหู จนถึงแก้วหู ทาหน้าที่ รับเสี ยงจาก
ภายนอก คลื่นเสี ยงเดินทางไปทางรู หู โดยมีช่องหูทาหน้าที่รวมเสี ยงไปสู่แก้วหู
2. หูส่วนกลาง ( middle ear ) อยู่ถดั จากแก้วหูเข้าไป มีลกั ษณะเป็ นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ้น
ได้แก่กระดูกค้อน อยู่ชิดแนบกับแก้วหู กระดูกโกลนมีฐานวางปิ ดช่ องที่ต่อไปยังหูช้ นั ใน และกระดูกทัง่ ทาหน้าที่
ส่ งต่อแรงสัน่ สะเทือนของเสี ยงไปยังหูส่วนใน และหูส่วนกลาง นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่ปรับความดันอากาศภายใน
ให้เท่ากับความดันอากาศภายนอก โดยอาศัยท่อที่ติดต่อกับโพรงอากาศ หากความดันไม่เท่ากันจะทาให้หูอ้ือ ได้ยิน
เสี ยงไม่ชดั เจน
3. หูส่วนใน ( inner ear ) ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน
ส่ วนแรก คื อ คอเคลีย ( cochlea ) เป็ นท่อขดคล้ายรู ปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ
สัน่ สะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทาหน้าที่รับคลื่นเสี ยง และแปลงเป็ นคลื่นไฟฟ้ าไปตามประสาทได้ยินไป
ยังสมอง เพื่อรับรู ้การได้ยินและแปลความหมายโดยสมอง
ส่ วนที่ สอง คือ ท่อครึ่ งวงกลม 3 ท่อ ตั้งฉากซึ่ งกันและกัน ทาหน้าที่รับการทรงตัวของร่ างกายและการ
เคลื่อนไหวของศีรษะ
ใบหู

ท่อครึ่ งวงกลม
เส้นประสาทหู
กระดูกค้อน

เ
สี
ย
ง

คอเคลีย
แก้วหู
ท่อยูสเตเชียนทิวป์
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คุณภำพเสี ยง
คุณภำพของเสี ยง (Quality) หมายถึงความไพเราะของเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั จานวนโอเวอร์โทนของเสี ยงถ้า
จานวนโอเวอร์โทนมากเสี ยงจะนุ่มนวล ถ้าจานวนโอเวอร์โทนน้อยความนุ่มนวลของเสี ยงจะน้อยลง
เสี ยงดนตรี
เสี ยงดนตรี เป็ นจะเป็ นเสี ยงที่น่าฟังหรื อไม่ตอ้ งประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้
- ระดับเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั ความถี่ ความถี่สูงเสี ยงจะแหลม ความถี่ต่าเสี ยงจะทุม้
- ควำมดัง ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของเสี ยงหรื อแอมพลิจูด แอมพลิจูดมากเสี ยงจะดัง แอมพลิจูดน้อยจะมี
เสี ยงค่อย
- คุณภำพของเสี ยง ขึ้นอยู่กบั ค่าความเข้มของเสี ยง (I) และความถี่ของเสี ยง (f) คุณภาพของเสี ยงทาให้
เราแยกได้วา่ เสี ยงดังกล่าวมาจากเครื่ องดนตรี ชนิดใด
แบบทดสอบฟิ สิ กส์ O-NET เรื่องคลืน่ เสี ยง
1. (O-NET49) คลื่นใดต่อไปนี้ เป็ นคลื่นที่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
1. คลื่นแสง
2. คลื่นเสี ยง
3. คลื่นผิวน้ า
คาตอบที่ถกู ต้องคือ
1. ทั้ง 1 , 2 และ 3
2. ข้อ 2 และ 3 3. ข้อ 1 เท่านั้น
4. ผิดทุกข้อ
2. (O-NET49) ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสี ยงที่ได้ยินต่ากว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ให้เสี ยงสู งขึ้นได้อย่างไร
1. เปลี่ยนใช้สายเส้นใหญ่ข้ ึน
2. ปรับสายให้หย่อนลง
3. ปรับตาแหน่งสายให้ยาวขึ้น
4. ปรับสายให้ตึงขึ้น
3. (O-NET49) เสี ยงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเข้มเสี ยงที่ผา่ นหน้าต่างเฉลี่ย 1.0 x 10 - 4 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กาลังเสี ยงที่ผา่ นหน้าต่างมีค่าเท่าใด
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) ชาวประมงส่ งคลื่นโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่ องส่ งจนกลับ
มาถึงเครื่ องเป็ น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยูห่ ่างจากเรื อเท่าใด กาหนดให้อตั ราเร็ วของคลื่นในน้ าเป็ น
1,540 เมตร/วินาที
1. 260 m
2. 520 m
3. 770 m
4. 1,540 m
5. (O-NET50) ระดับเสี ยงและคุณภาพเสี ยงขึ้นอยูก่ บั สมบัติใดตามข้อใด
1. ความถี่ รู ปร่ างคลื่น
2. รู ปร่ างคลื่น ความถี่
3. แอมพลิจูด ความถี่
4. ความถี่ แอมพลิจูด
6. (O-NET50) ข้อใดต่อไปนี้เป็ นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ดว้ ยวัสดุกลืนเสี ยง
1. ลดความถี่ของเสี ยง
2. ลดความดังของเสี ยง
3. ลดการสะท้อนของเสี ยง
4. ลดการหักเหของเสี ยง
7. (O-NET51) ในการเปรี ยบเทียบเสี ยงกีร์ตา้ กับหลอดเทียบเสี ยงมาตรฐาน เมื่อดีดสายกีร์ตา้ พร้อมกับ
หลอดเทียบเสี ยงเกิดบีตส์ข้ ึนที่ความถี่หนึ่ ง แต่เมื่อขันให้สายตึงขึ้นเล็กน้อยความถี่ของบีตส์สูงขึ้น
ความถี่ของเสี ยงกีร์ตา้ เดิมเป็ นอย่างไร
1. สูงกว่าเสี ยงมาตรฐาน
2. ต่ากว่าเสี ยงมาตรฐาน
3. เท่ากับเสี ยงมาตรฐาน
4. อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าเสี ยงมาตรฐานก็ได้
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8. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
1. เป็ นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสัน่ ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. เป็ นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็ นคลื่นที่ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
4. เป็ นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสัน่ ได้หลายแนว
9. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ ที่มีผลทาให้อตั ราเร็ วของคลื่นเสี ยงในอากาศเปลี่ยนแปลงได้
1. ลดความถี่ 2. เพิ่มความยาวคลื่น
3. เพิ่มแอมพลิจูด
4. ลดอุณหภูมิ
10. (O-NET52) สมบัติตามข้อใดของคลื่นเสี ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบีตส์
1. การสะท้อน 2. การหักเห
3. การเลี้ยวเบน
4. การแทรกสอด
11. (O-NET52) ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ค้างคาวอาศัยคลื่นเสี ยงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยื่อ
2. สุ นขั สามารถได้ยินเสี ยงที่มีความถี่ในย่านอัตราโซนิกได้
3. เสี ยงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่ากว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยิน
4. คลื่นเสี ยงในย่ายอัลตราโซนิ กสามารถใช้ทาความสะอาดเครื่ องมือแพทย์
12. (O-NET52) เครื่ องโซนาร์ในเรื อประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล หลังจากส่ งสัญญาณลงไป
เป็ นเวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็ วเสี ยงในน้ าเป็ น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด
1. 150 เมตร
2. 300 เมตร
3. 600 เมตร
4. 900 เมตร
13. (O-NET53) วัสดุที่ใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
1. การหักเห
2. การสะท้อน
3. การสัน่ พ้อง
4. ดอพเพลอร์
14. (O-NET54) ปัจจัยต่อไปนี้ มีผลต่อความเร็ วเสี ยงในอากาศ
1. ความถี่
2. อุณหภูมิ
3. ความดัง
4. ความเข้มเสี ยง
15. (O-NET54) ห้องประชุมหรื อโรงภาพยนตร์ มักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้อย ติดผ้าม่านที่ผนังห้อง
และปูพรมที่พ้ืน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดเสี ยงที่เกิดจากคุณสมบัติขอ้ ใด
1. การสะท้อนของเสี ยง 2. การหักเหของเสี ยง 3. การแทรกสอดของเสี ยง 4.การเลี้ยวเบนของเสี ยง
คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้ ำ
สเปกตรัมของคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้ ำ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ แถบแสดงความถี่ หรื อความยาวคลื่นต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
เรี ยงตามลาดับความถี่ เรี ยงจากความถี่นอ้ ยที่สุดถึงความถี่มากที่สุด

รู ป 3.1 ชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
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คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงเป็ นคลื่นที่มีความถี่ต้ งั แต่หลายสิ บกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทัง่ ถึงรังสี เอ็กซ์หรื อรังสี แกมมา
ที่มีความถี่สูงมากๆ เมื่อความถี่เปลี่ยนไปคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ านั้นๆ ก็ยอ่ มเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่กย็ งั มี
คุณสมบัติร่วมกันอยูค่ ือมีอตั ราเร็ วเท่ากับ 3x108 เมตร/วินาที
1. คลืน่ วิทยุ
1. ช่วงความถี่อยูใ่ นช่วง 106-109 เฮิรตซ์
2. คลื่นวิทยุความถี่ต้ งั แต่ 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุจะส่ งออกอากาศในระบบ A.M.
3. ช่วงความถี่ที่ต่ากว่าช่วง 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ์ เรี ยกว่าคลื่นยาว ความถี่ที่สูงกว่านี้เรี ยกว่าคลื่นสั้น
4. ช่วงความถี่จาก 88 – 108 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นการส่ งคลื่นแบบ F.M.
5. สัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเครื่ องรับมี 2 ชนิด คือ
5.1 คลื่นพื้นดินหมายถึงคลื่นวิทยุที่ส่งจากสถานีส่งไปถึงเครื่ องรับวิทยุโดยตรงมีท้ งั ระบบ A.M.และ F.M.
5.2 คลื่นฟ้ า หมายถึง คลื่นวิทยุที่ส่งขึ้นไปสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ แล้วกลับมายัง
เครื่ องรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่ วนระบบ F.M. ไม่มีเพราะคลื่น F.M. ทะลุผา่ นบรรยากาศชั้นนี้ได้)
6. คลื่นวิทยุสามารถผลิตขึ้นได้ โดยอาศัยวงจรวิทยุของหลอดสุ ญญากาศหรื อวงจรทรานซิ สเตอร์
7. ไม่สามารถทะลุผา่ นโลหะ หรื อสิ่ งกีดขวางขนาดใหญ่ แต่สามารถอ้อมผ่านสิ่ งกีดขวางที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับความยาวคลื่นได้
8. สามารถสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ได้
2. คลืน่ โทรทัศน์
1. มีความถี่ประมาณ 108 เฮิรตซ์
2. การส่ งโทรทัศน์ตอ้ งใช้กล้องถ่ายโทรทัศน์ ซึ่ งสามารถเปลี่ยนภาพให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าได้ในอัตรา
1
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วินาที ใช้คลื่นวิทยุที่มีความถี่สูง เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ใช้ความถี่ในช่วง 202 ถึง 209

เมกะเฮิรตซ์
3. ภาพส่ งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. ) ส่ วนเสี ยงส่ งออกไปในระบบเอฟเอ็ม ( F.M. )
4. หลอดส่ งภาพทาหน้าที่สร้างสัญญาณไฟฟ้ าของภาพ มีส่วนประกอบสาคัญคือ แผ่นรับภาพ แผ่นรับ
สัญญาณ ปื นอิเล็กตรอน วงแหวนโลหะ
5. เครื่ องรับโทรทัศน์ รับคลื่นโทรทัศน์จากเครื่ องส่ งแล้วจะแยกสัญญาณไฟฟ้ าของภาพส่ งไปยัง
หลอดภาพ เพื่อเปลี่ยนเป็ นภาพได้ในอัตราภาพละ 1 วินาที
50

6. เครื่ องรับโทรทัศน์ระบบ 625 เส้น เป็ นระบบสากล
7. เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์ ระบบจะมีหลอดภาพซึ่ งภายในมีเครื่ องกาเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน
จอภาพ ตามสัญญาณไฟฟ้ าที่ได้รับ สาหรับโทรทัศน์สีจะมีแหล่งกาเนิดอิเล็กตรอน 3 ชุด ใช้ควบคุมความเข้ม
สัญญาณ สี แดง สี น้ าเงิน และสี เขียว
3. คลืน่ ไมโครเวฟ
1. ช่วงความถี่อยูใ่ นช่วง 109 – 3x1011 เฮิรตซ์
2. ใช้ในการสื่ อสาร เช่น ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ
3. ใช้ทาเรดาร์
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เรดำร์ (RADAR ย่ อมำจำก Radio Detection And Ranging)
1. เรดาร์เป็ นการส่ งคลื่นไมโครเวฟออกไปเป็ นช่วง ๆ แล้วรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเข้าสู่เครื่ องรับ
ปรากฏให้เห็นบนจอภาพ ซึ่ งจะบอกชนิดและระยะห่างของวัตถุที่สะท้อนได้
2. สายอากาศของเรดาร์ มีลกั ษณะเป็ นจานโค้งรู ปพาราโบรา หมุนได้รอบแกน ทาหน้าที่ส่งและรับคลื่น
ไมโครเวฟ เหตุที่นิยมใช้คลื่นไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคลื่นไมโครเวฟมีความถี่สูงสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะท้อนที่ผิววัตถุทึบได้ดี
3. จอรับคลื่นภาพ ลักษณะเป็ นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็ นวงรอบศูนย์กลาง และมีทิศทางกากับภาพที่
ปรากฏบนจอโดยจะบอกตาแหน่งระยะห่าง และทิศทางของวัตถุจากจานสายอากาศด้วย
4. ประโยชน์ของเรดาร์
4.1 ใช้ในการคมนาคม ควบคุมการจราจรทางอากาศ สนามบิน การเดินเรื อ นาทางเรื อเมื่อหมอกลงจัด
4.2 ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น ใช้ตรวจหาตาแหน่งและทิศทางของลมพายุ พยากรณ์อากาศ
4.3 ใช้ในทางการทหาร ใช้ตรวจหาเครื่ องบินข้าศึกเพื่อออกสกัด หรื อเตือนภัยทางอากาศ และตรวจ
การเคลื่อนไหวของศัตรู
4.4 ด้านประมง เช่น ใช้ตรวจหาฝูงปลา
โดยทัว่ ไปเรามักจะพบการนาคลื่นไมโครเวฟไปใช้ในการสื่ อสาร ปัจจุบนั การปรุ งอาหารนิยมใช้เตา
ไมโครเวฟกันทั้งนี้เพราะสะดวกและรวดเร็ ว หลักการทางานของเตาไมโครเวฟคือ แหล่งกาเนิดคลื่นไมโครเวฟยิง
คลื่นไมโครเวฟไปยังพัดลมเพื่อให้พดั ลมกระจายคลื่นไมโครเวฟไปทัว่ เตา เมื่อคลื่นไมโครเวฟกระทบกับอาหารมัน
จะส่ งสนามไฟฟ้ าเข้าไปในอะตอมของน้ าที่อยูใ่ นอาหารนั้น ทาให้อะตอมของน้ าซึ่ งมีประจุค่ชู นิดตรงกันข้าม
(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็ วทัว่ ไปประมาณ 2.4  109 รอบต่อวินาที ทาให้เกิดพลังความร้อนขึ้น อาหารที่
ถูกปรุ งโดยไมโครเวฟจะสุ กทัว่ หมดและรวดเร็ ว เพราะคลื่นไมโครเวฟกระจายไปทัว่
4. รังสี อนิ ฟรำเรด
1. มีความถี่อยูใ่ นช่วง 1011 - 1014 เฮิรตซ์
2. วัตถุร้อนจะแผ่รังสี อินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า 10 - 4 เมตรออกมา
3. ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษย์สามารถรับรังสี อินฟราเรดได้
4. ฟิ ล์มถ่ายรู ปบางชนิดสามารถถ่ายรู ปได้โดยอาศัยรังสี อินฟราเรด
5. สิ่ งมีชีวิตจะแผ่รังสี อินฟราเรดออกมาตลอดเวลา
6. สามารถทะลุผา่ นเมฆหมอกที่หนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้ จึงอาศัยสมบัติน้ ีถ่ายภาพพื้นโลก
จากดาวเทียม เพื่อศึกษาการแปรสภาพของป่ าไม้หรื อการเคลื่อนย้ายของฝูงสัตว์
7. รังสี อินฟราเรดเป็ นตัวนาคาสัง่ จากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื่ องรับที่เรี ยกว่า รี โมทคอนโทรล หรื อการ
ควบคุมระยะไกล สาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องรับโทรทัศน์ เช่น การปิ ด การเปิ ด การเปลี่ยนสถานี
8. ใช้ในทางการทหารนาไปใช้เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อาวุธนาวิถีเคลื่อนที่ไปยังเป้ าหมาย
9. แหล่งกาเนิดของรังสี อินฟราเรด ได้จากแหล่งกาเนิดความร้อนทุกชนิด เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
10. ใช้ในวงการแพทย์ เช่น การฆ่าเชื้อโรค กายภาพบาบัด การตรวจวินิจฉัยโรค
11. ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ การอบสี รถ การฆ่าเชื้อโรคก่อนบรรจุใส่ ภาชนะ
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5. แสง
1. มีความถี่ประมาณ 10 14 เฮิรตซ์
2. ประสาทตาของมนุษย์ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงนี้มาก
3. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะเปล่งแสงได้ เช่น ไส้หลอดไฟฟ้ า ดวงอาทิตย์
4. เครื่ องกาเนิดเลเซอร์ เป็ นแหล่งกาเนิดแสงอาพันธ์ที่ให้แสงได้โดยไม่อาศัยความร้อน เช่น
วงการแพทย์ ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดนัยน์ตา
6. รังสี อตั รำไวโอเลต
1. มีความถี่อยูใ่ นช่วง 1015 - 1018 เฮิรตซ์
2. รังสี น้ ีเป็ นตัวการที่ทาให้เกิดประจุอิสระ และไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์
3. ทาให้สารเรื องแสง เกิดการเรื องแสง
4. สามารถทะลุผา่ นวัตถุบาง ๆ บางชนิดได้ เช่น เสื้ อผ้า แผ่นพลาสติก
5. ทาลายเซลล์เล็ก ๆ บางชนิดได้ เช่น เชื้อโรค
6. ประโยชน์ของรังสี อตั ราไวโอเลต
6.1 ใช้ทาการพิสูจน์เอกสาร ตรวจสอบลายเซ็น
6.2 ช่วยร่ างกายสังเคราะห์วิตามินดี
6.3 ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสี ยหรื อไม่
6.4 ใช้ในการแสดงบนเวที
6.5 ใช้ตรวจสอบสารเคมี
โทษจากรังสี อตั ราไวโอเลต อันตรายต่อผิวหนัง และตาคน เมื่อรับมาจานวนมาก ๆ อาจเป็ นมะเร็ งที่
ผิวหนังได้
รังสี อตั ราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์ ส่ วนใหญ่จะถูกสกัดกั้นไว้จากบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟี ยร์ ซึ่ งมี
แก๊สโอโซนเป็ นองค์ประกอบ แต่ปัจจุบนั โอโซนในบรรยากาศมีจานวนลดลงมากจึงทาให้รังสี อตั ราไวโอเลตแผ่ลง
มายังผิวโลกมากขึ้น
7. รังสี เอกซ์
1. มีความถี่อยูใ่ นช่วง 1016 - 1021 เฮิรตซ์
2. แหล่งกาเนิดของรังสี เอกซ์ คือ ดวงอาทิตย์ หลอดรังสี เอกซ์ เครื่ องรับโทรทัศน์
3. คุณสมบัติของรังสี เอกซ์
3.1 ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก
3.3 มีอานาจทะลุทะลวงสูง
3.4 ทาให้แก๊สหรื ออากาศรอบ ๆ แตกตัวเป็ นไอออนได้
3.5 ทาให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.6 ทาปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ปเหมือนกับแสง
3.7 รังสี เอกซ์มีอนั ตรายและทาลายเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตได้
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4. ประโยชน์ของรังสี เอกซ์
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบรู รั่วหรื อรอยร้าวต่าง ๆ
4.3 ใช้ตรวจสอบสิ่ งแปลกปลอม หรื ออาวุธในกระเป๋ าหรื อหี บห่ อต่าง ๆ
4.4 ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร
5. โทษของรังสี เอกซ์
5.1 เมื่อร่ างกายรับเข้าไปมาก เซลล์จะตายหรื อเสื่ อมคุณภาพ
5.2 อาจทาให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5.3 อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยีน มีผลต่อกรรมพันธุ์
8. รังสี แกมมำ
1. มีความถี่สูงกว่ารังสี เอกซ์
2. แหล่งกาเนิดของรังสี แกมมา คือ การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกมั มันตรังสี รังสี คอสมิกที่มาจาก
นอกโลก จะมีรังสี แกมมาอยูด่ ว้ ย การแผ่รังสี ของอนุภาค ประจุไฟฟ้ าที่ถกู เร่ งในเครื่ องเร่ งอนุภาคก็ทาให้เกิดรังสี
แกมมาได้
3. คุณสมบัติของรังสี แกมมา
3.1 ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 ทาให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.3 ทาปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ป และฟิ ล์มที่ไม่ไวต่อแสง
4. ประโยชน์ของรังสี แกมมา
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการเกษตร ศึกษาโรคพืชต่างๆ การดูดซึ มแร่ ธาตุของรากพืช การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช
4.3 อาบผลไม้ต่าง ๆ ตลอดผลิตผลอื่น ๆ ให้เก็บรักษาไว้ได้นาน ๆ
5. โทษของรังสี แกมมา ทาลายเซลล์ร่างกาย เนื้อเยื่อต่าง ๆ อาจทาให้เกิดมะเร็ งได้
แบบทดสอบเรื่อง คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้ ำ (O-NET)
1. (O-NET49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
คลื่นของคลื่นวิทยุท้ งั สองนี้ ต่างกันเท่าใด
1. 3.33 m
2. 3.00 m
3. 0.33 m
4. 0.16 m
2. (O-NET49) ข้อใดเป็ นการเรี ยงลาดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากความยาวคลื่นน้อยไปมากที่ถูกต้อง
1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ
2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์
3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสี ยงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุที่ได้จะมีลกั ษณะอย่างไร
1. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสี ยง
2. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ของคลื่นเสี ยง
3. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสี ยง
4. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถี่ของคลื่นเสี ยง
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4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบตั ิ การภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่ อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด
1. คลื่นเสี ยงธรรมดา
2. คลื่นเสี ยงอัลตราซาวด์
3. คลื่นวิทยุ
4. คลื่นโซนาร์
5. (O-NET50) เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็ วของคลื่นลดลง ถามว่าสาหรับคลื่น
ในตัวกลางที่สอง ข้อความใดถูกต้อง
1. ความถี่เพิ่มขึ้น
2. ความถี่ลดลง
3. ความยาวคลื่นมากขึ้น
4. ความยาวคลื่นลดลง
6. (O-NET50) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่นิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทางานของเครื่ องโทรทัศน์คือข้อใด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลื่นวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
7. (O-NET51) คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลื่นเท่าใด กาหนดให้ความเร็ วของคลื่นวิทยุ
เท่ากับ 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) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้ นที่สุด
1. อินฟาเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลื่นวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
9. (O-NET52) คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นอินฟราเรด
3. คลื่นไมโครเวฟ
4. คลื่นแสงที่ตามองเห็น
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดที่ไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุ
1. การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง
4. การเกิดกลางวัน กลางคืน
11. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอตั ราเร็ วในสุ ญญากาศเท่ากัน
2. มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลื่นที่มีท้ งั สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
4. เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็ วของคลื่นจะเปลี่ยนไป
12. (O-NET54)เหตุใดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงจัดเป็ นคลื่นตามขวาง
1. เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้ า
2. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
3. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
4. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
13. (O-NET54)ถ้าสถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึ่งกระจายเสี ยงที่มีความถี่ 800 kHz ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. เสี ยงพูดถูกนาไปเพิ่มแอมพลิจูดและส่ งออกไปโดยมีสญ
ั ญาณความถี่ 800 kHz คัน่ เป็ นระยะ ๆ
2. เสี ยงพูดถูกนาไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ 800 kHz
3. เสี ยงพูดถูกนาไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ไม่คงที่ แต่ให้ผลลัพธ์ที่มีความถี่ 800 kHz คงที่
4. คลื่นพาหะความถี่ 800 kHz ถูกปรับความถี่ลงให้เหลือไม่เกิน 20 kHz เพื่อให้หูมนุษย์รับฟังได้

