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บทที 3 คลืน (Weve)
คลืน ( wave) คือ สถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนบนตัวกลางเนืองจากการรบกวนจากภายนอก เช่น
การสั นของนํา การสั นของเส้นเชือก แล้วมีการส่ งผ่านพลังงานผ่านตัวกลางโดยทีตัวกลางไม่เคลือนทีไปด้วยแต่ตวั
ทีเคลือนทีไป คือ พลังงาน แต่ตวั กลางจะสั นแบบขึน ๆ ลง ๆ อยู่กบั ทีแบบซิ มเปิ ลฮาร์ มอนิก
องค์ ประกอบทีทําให้ เกิดคลืน
1. มีแหล่งกําเนิดคลืน
2. มีการสั นของแหล่งกําเนิดคลืน
3. มีตวั กลางให้คลืนเคลือนทีผ่าน
สําหรับข้อที 3. คลืนบางชนิดไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที เช่น คลืนแสง คลืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าทุกชนิด
การจําแนกประเภทของคลืน
1. จําแนกตามลักษณะการสั น แบ่ งได้ เป็ น
1.1 คลืนตามขวาง คือ คลืนทีมีทิศคลืนกับทิศตัวกลางตังฉากกันเวลาเคลือนที เช่น คลืนนํา คลืนเชือก
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น
1.2 คลืนตามยาว คือ คลืนทีมีทิศคลืนกับทิศตัวกลางขนานกันเวลาเคลือนที เช่น คลืนเสี ยง คลืนที
เกิดจากการอัดของสปริ ง เป็ นต้น
2. จําแนกโดยอาศัยหลักการใช้ ตัวกลางในการส่ งคลืน แบ่ งได้ เป็ น
2.1 คลืนกล คือ คลืนทีอาศัยตัวกลางในการเคลือนที เช่น คลืนนํา คลืนในเส้นเชือก คลืนในลวด
สปริ ง คลืนของต้นหญ้า หรื อต้นข้าวขณะลมพัด คลืนเสี ยง เป็ นต้น
2.2 คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า คือ คลืนทีไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลือนที เช่น คลืนแสง เป็ นต้น
3. จําแนกตามการเกิดคลืนเป็ นเกณฑ์ แบ่ งได้ เป็ น
3.1 คลืนดล คือ คลืนทีส่ งออกมาจากแหล่งกําเนิดโดยการรบกวน หนึงหรื อสองครัง เกิดคลืนแค่ลกู
เดียว หรื อสองลูก คลืนดลจะเกิดในระยะเวลาสัน ๆ
3.2 คลืนต่ อเนือง คือ คลืนทีส่ งมาจากแหล่งกําเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ ครัง อย่างต่อเนือง
คลืนต่อเนืองจะเกิดขึนในระยะเวลายาว
ส่ วนประกอบของคลืน
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1. ยอดคลืน หรื อสันคลืน หมายถึง ส่ วนบนสุ ดของคลืนแต่ละลูก
2. ท้องคลืน หมายถึง ส่ วนล่างสุ ดของคลืนแต่ละลูก
3. การกระจัด หมายถึง ระยะจากตําแหน่งใด ๆ บนแนวคลืนถึงแนวสมดุล
4. ช่วงความกว้างของคลืนหรื อแอมพลิจูด (A ) หมายถึง ระยะจากสันคลืนหรื อระยะจากท้องคลืนถึงแนว
สมดุล หรื อ แอมพลิจูด คือระยะการกระจัดทีมีค่ามากทีสุ ด
5. ความยาวคลืน () หมายถึง ความกว้างของคลืนหนึงลูก ซึ งเป็ นระยะห่างของตําแหน่งบนคลืนทีมี
ลักษณะเดียวกันทีติดต่อกัน เช่น ระยะจากสันคลืนหนึงถึงสันคลืนของลูกถัดไประยะจากท้องคลืนถึงท้องคลืน
ของลูกถัดไป
6. หน้าคลืน (Wave Front) คือ เส้นทีลากผ่านตําแหน่งทีมีเฟสเหมือนกัน (Same Phas)
ซึ งต้องอยู่บนคลืนลูกเดียวกัน เช่น เส้นทีลากระหว่างจุดทีเป็ นสันคลืนในลูกเดียวกัน เป็ นต้น หน้าคลืนจะต้องตัง
ฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืนเสมอ
7. ความถี (f ) หมายถึง จํานวนลูกคลืนทีเกิดจากแหล่งกําเนิดในหนึงหน่วยเวลา หรื อจํานวนลูกคลืนที
ผ่านจุดใด ๆ ในหนึงหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นรอบต่อวินาที หรื อ Hertz
8. คาบ (T) หมายถึงเวลาทีคลืนเคลือนทีได้ 1 รอบ หรื อเคลือนทีเป็ นระยะทางหนึงความยาวคลืน
มีหน่วยเป็ นวินาที
ความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี
T=

1
f

9. อัตราเร็ วคลืนและอัตราเร็ วเฟส (v) หมายถึง ระยะทางทีเคลือนทีได้ในหนึงหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ น
เมตรต่อวินาที
จะได้

v =

λ
T

= f

v = f
แบบฝึ กหัด 3.1
1. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํากระเพือมขึนลงจากระดับเดิม 900 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างสันคลืนทีถัดกัน
วัดได้ 30 cm. จงหาอัตราเร็ วของคลืนทีผิวนํา
2. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํากระเพือมขึนลงจากระดับเดิม 800 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างท้องคลืนทีถัดกัน
วัดได้ 20 cm. จงหาอัตราเร็ วของคลืนทีผิวนํา
3. คลืนนําเคลือนทีเข้ากระทบฝั งนับได้ 15 ลูก คลืนทุก ๆ 10 วินาที ถ้าระยะระหว่างสันคลืนทีติดกันเท่ากับ
3 เมตร คลืนนํามีความเร็ วเท่าไร
4. (มข.) เมือเรากระทุ่มนําเป็ นจังหวะสมําเสมอ 3 ครังต่อวินาที แล้วจับเวลาทีคลืนลูกแรกเคลือนทีไปกระทบ
ขอบสระอีกด้านหนึงซึ งอยู่ห่างออกไป 45 เมตร พบว่าใช้เวลา 3 วินาที ความยาวคลืนของผิวนํานีเท่ากับ
กีเมตร ( 5 เมตร )
5. (มข.) เมือสังเกตคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํา พบว่าผิวนํากระเพือมขึนลง 600 รอบใน 1 นาที และระยะระหว่าง
สันคลืนทีถัดกันวัดได้ 20 เซนติเมตร จงหาว่าเมือสังเกตคลืนลูกหนึงเคลือนทีไปใน 1 นาที จะได้ระยะทาง
กีเมตร ( 120 เมตร )
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มุมเฟส
มุมเฟส คือ มุมทีใช้เรี ยกตําแหน่งใด ๆ บนคลืน โดยวัดเทียบกับการเคลือนทีเป็ นวงกลม

ตัวอย่ างการหามุมเฟสเริ มต้ น
มุมเฟสเริ มต้น 90 องศา

มุมเฟสเริ มต้น 270 องศา

สมบัติของคลืน
การทีเราจะตัดสิ นว่าการเคลือนทีแบบใดแบบหนึงเป็ นการเคลือนทีแบบคลืนหรื อไม่นนั ต้องพิจารณาจาก
สมบัติของคลืน 4 ประการ ดังนี
1. การสะท้อน (Reflection)
2. การหักเห (Reflaction)
3. การแทรกสอด (Interferance)
4. การเลียวเบน ( Diffraction)
สมบัติการสะท้อนและการหักเหเป็ นสมบัติร่วมของคลืนและอนุภาค สมบัติการแทรกสอดและการ
เลียวเบนเป็ นสมบัติเฉพาะของคลืน
การสะท้ อนของคลืน (Reflection)
เส้นแนวตังฉาก
รังสี ตกกระทบ
รังสี สะท้อน
1 2
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กฎการสะท้ อนมี 2 ข้ อ คือ
1. รังสี ตกกระทบ รังสี สะท้อน และแนวตังฉาก ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน (1 = 2)
สรุ ปลักษณะของคลืนสะท้ อน
1. จุดสะท้อนตรึ งแน่น คลืนสะท้อนมีลกั ษณะตรงข้ามกับคลืนตกกระทบคือ เข้าเป็ นสันคลืนออกเป็ น
ท้องคลืน หรื อเข้าเป็ นท้องคลืนออกเป็ นสันคลืน ดังนันเฟสเปลียน 180 องศา ( เฟสตรงข้ามกัน )
2. จุดสะท้อนอิสระ คลืนสะท้อนมีลกั ษณะเหมือนคลืนตกกระทบ คือ เข้าเป็ นสันคลืนออกเป็ นสันคลืน
หรื อเข้าเป็ นท้องคลืนออกเป็ นท้องคลืน ดังนันเฟสไม่เปลียน (เฟสตรงกัน)
การสะท้ อนในเส้ นเชือก มี 2 แบบ คือ
1. สะท้ อนปลายอิสระ

2. สะท้ อนปลายตรึ งแน่ น

คลืนสะท้อนออกมาเฟสตรงกัน
คลืนสะท้อนออกมาเฟสตรงข้ามกัน
๐
(รู ปร่ างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส 0
(รู ปร่ างตรงข้าม) ความต่างเฟส 180 ๐
การหักเหของคลืน (Reflaction)
การหักเห คือ การทีคลืนเคลือนทีผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางทีต่างกัน เช่น นําลึกกับนําตืน ทําให้ทิศทาง
ของคลืนเปลียนไปและมีความเร็ วกับความยาวคลืนเปลียนไป แต่ความถีคงทีเสมอ
ลักษณะของการหักเห มี 2 แบบ คือ
1. การหักเหออก

2. การหักเหเข้ า

คลืนเดินทางจากนําตืนไปนําลึก
รังสี คลืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก

คลืนเดินทางจากนําลึกไปนําตืน
รังสี คลืนจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง คลืน เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krookird.com หน้า 45

การหักเหอธิบายโดยใช้ กฎของสเนล

sinθ1 v1 λ1


n
sinθ 2 v 2 λ 2

เมือ n เป็ นดัชนีหกั เหของนําตืนเทียบกับนําลึกและจะได้วา่
ตัวกลาง
นําตืน
นําลึก

v

λ

น้อย
มาก

น้อย
มาก

การแทรกสอดของคลืน (Interferance)

รู ปการแทรกสอดของคลืนนํา
นิยามเกียวกับการแทรกสอด
1. การแทรกสอด คือ เมือมีคลืนตังแต่ 2 คลืน เคลือนทีมาพบกันจะเกิดการรวมกันแบบเสริ ม หรื อ
หักล้าง
2. แหล่งกําเนิดอาพันธ์ (Coherent Source) คือแหล่งกําเนิดคลืนทีมีความถีเท่ากัน มีเฟสต่างกันคงที
หรื อมีเฟสตรงกัน
3. การแทรกสอดแบบเสริ ม คือ สันคลืนเจอสันคลืน หรื อท้องคลืนเจอท้องคลืนเรี ยกแนวปฏิบพั (A)
4. การแทรกสอดแบบหักล้าง คือ สันคลืนเจอท้องคลืนเรี ยกแนวบัพ (N)
5. แนวปฏิบพั นํากระเพือมมาก แนวบัพนํากระเพือมน้อย
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การเลียวเบนของคลืน ( Diffraction)

การเลียวเบนอธิบายโดยใช้ กฎของฮอยเกนส์
หลักของฮอยเกนส์กล่าวว่า “ แต่ละจุดบนหน้าคลืน กระทําตัวเหมือนแหล่งกําเนิดของคลืนอันใหม่จะ
กระจายคลืนทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็ วเท่ากับอัตราเร็ วตอนแรกทีปล่อยคลืน
1.
2.
3.
4.

การเลียวเบนผ่ านช่ องเดียว
จะเลียวเบนได้ก็ต่อเมือ λ  d
จะเกิดแนวบัพหลังสิ งกีดขวาง
จะเกิดการแทรกสอดขึน
ถ้าช่องกว้าง d < λ

การเลียวเบนผ่ านช่ องคู่
1. จะเลียวเบนปล่อยคลืนออกมาเหมือนการแทรกสอด
2. การเลียวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ

แบบทดสอบฟิ สิ กส์ O-NET เรื องคลืนกล
1. (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนําลึกสู่ นาํ ตืน ข้อใดต่อไปนีถูก
1. อัตราเร็ วคลืนในนําลึกน้อยกว่าอัตราเร็ วคลืนในนําตืน
2. ความยาวคลืนในนําลึกมากกว่าความยาวคลืนในนําตืน
3. ความถีคลืนในนําลึกมากกว่าความถีคลืนในนําตืน
4. ความถีคลืนในนําลึกน้อยกว่าความถีคลืนในนําตืน
2. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที
1. คลืนแสง
2. คลืนเสี ยง
3. คลืนผิวนํา
คําตอบทีถูกต้องคือ
1. ทัง 1 , 2 และ 3
2. ข้อ 2 และ 3 3. ข้อ 1 เท่านัน 4. ผิดทุกข้อ
3. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึงไปตัวกลางทีสองโดยอัตราเร็ วของคลืนลดลง ถามว่า
สําหรับคลืนในตัวกลางทีสอง ข้อความใดถูกต้อง
1. ความถีเพิ มขึน
2. ความถีลดลง
3. ความยาวคลืนมากขึน
4. ความยาวคลืนลดลง
4. (O-NET50) ถ้ากระทุ่มนําเป็ นจังหวะสมําเสมอ ลูกปิ งปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลือนทีอย่างไร
1. ลูกปิ งปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึน
2. ลูกปิ งปองเคลือนทีเข้ามาหา
3. ลูกปิ งปองเคลือนทีขึน-ลงอยู่ทีตําแหน่งเดิม 4. ลูกปิ งปองเคลือนทีไปด้านข้าง
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5. (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตัวกลางหนึงไปยังอีกตัวกลางหนึง ปริ มาณใดต่อไปนีไม่เปลียนแปลง
1. ความถี
2. ความยาวคลืน
3. อัตราเร็ ว
4. ทิศทางการเคลือนทีของคลืน
6. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนีถูกต้องเกียวกับคลืนตามยาว
1. เป็ นคลืนทีของตัวกลางมีการสั นในแนวเดียวกับการเคลือนทีของคลืน
2. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็ นคลืนทีไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลือนที
4. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตัวกลางมีการสันได้หลายแนว
7. (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิ งกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็ นการศึกษา
สมบัติตามข้อใดของคลืน
1. การหักเห
2. การเลียวเบน
3. การสะท้อน
4. การแทรกสอด
8. (O-NET53) ทําให้เกิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทังสองด้านถูกขึงตึง พบว่ามีความถีและความยาวคลืน
ค่าหนึง ถ้าทําให้ความถีในการสั นเพิ มขึนเป็ น2 เท่าของความถีเดิม ข้อใดถูกต้อง
1. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ งหนึงเนืองจากคลืนเคลือนทีในตัวกลางเดิม
2. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเพิ มขึนเป็ น 2 เท่า เนืองจากปริ มาณทังสองแปรผันตามกัน
3. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตัวกลางเดิม
4. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตั ราเร็ วของคลืนเพิมเป็ นสองเท่าตามสมการ v = fl
9. (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึนโดยดูจากปั จจัยใดเป็ นหลัก
1. ทิศการเคลือนทีของคลืน
2. ทิศการสั นของอนุภาคตัวกลาง
3. ประเภทของแหล่งกําเนิด
4. ความยาวคลืน
10. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึงตกลงนําและสั นขึนลงหลายรอบทําให้เกิดคลืนผิวนําแผ่ออกไปเป็ นรู ป
วงกลม เมือเวลาผ่านไป 10 วินาทีคลืนนําแผ่ออกไปได้รัศมีสูงสุ ดประมาณ 20 เมตร โดยมีระยะ
ระหว่างสันคลืนเท่ากับ 2 เมตร จากข้อมูลดังกล่าว ลูกบอลสั นขึนลงด้วยความถีประมาณเท่าใด
1. 0.5 Hz
2. 1.0 Hz
3. 2.0 Hz
4. 4.0 Hz
เสี ยงและการได้ ยิน
ธรรมชาติของเสี ยง
เสี ยงเกิดจากการสันของวัตถุ
เสี ยงเป็ นพลังงานรู ปหนึงทีทําให้ประสาทหูเกิดความรู ้สึกได้
การเคลือนทีของเสี ยงจากตัวก่อกําเนิดเสี ยงต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานการสั นของตัว
ก่อกําเนิดเสี ยงนันไปยังสิ งต่าง ๆ
การเกิดคลืนเสี ยงเคลือนทีจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึงได้จะต้องประกอบไปด้วย
1. มีแหล่งกําเนิดเสี ยง
2. มีการสั นของแหล่งกําเนิดเสี ยง
3. มีตวั กลางให้คลืนเสี ยงเคลือนทีผ่าน
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การเคลือนทีของคลืนเสี ยง
เสี ยงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที ลักษณะทัว ๆ ไป ของเสี ยงเป็ นดังนี
1. เสี ยงเกิดจากการสั นสะเทือนของวัตถุ มีผลให้อนุภาคของตัวกลางทีเสี ยงเคลือนทีผ่านเกิดการสั นใน
ลักษณะของการอัดและขยายไปถึงหูจึงเกิดการได้ยนิ
2. เสี ยงเป็ นคลืนเพราะมีคุณสมบัติของคลืนครบถ้วน คือมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลียวเบน
3. เสี ยงเป็ นคลืนตามยาว เพราะอนุภาคของตัวกลางสั นในทิศทางเดียวกับทิศทางของการเคลือนทีของ
คลืน
4. ช่วงอัดเป็ นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศอัดตัวกัน ทําให้บริ เวณนันเป็ นช่วงทีมีความดันสู ง
กว่าปกติ
5. ช่วงขยายเป็ นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศแยกห่างจากกัน ทําให้บริ เวณนันเป็ นช่วงทีมีความ
ดันตํากว่าปกติ
ความเข้ มเสี ยงและการได้ ยิน
ความเข้ มเสี ยง
แหล่งกําเนิ ดทีมีช่วงกว้างของการสั น ( amplitude ) กว้างมาก จะเกิ ดเสี ยงดังกว่าเสี ยงทีมี amplitude น้อย
ในทางวิทยาศาสตร์ เรี ยกความดังของเสี ยงว่า ความเข้ มของเสี ยง การวัดความเข้มของเสี ยงวัดได้จากพลังงานของ
เสี ยงทีตกตังฉากบน 1 หน่ วยพืนทีใน 1 หน่ วยเวลา มีหน่ วยเป็ นวัตต์ต่อตารางเมตร ( Watt/m2 ) และหาได้จาก
สมการดังต่อไปนี
เมือ

I คือ ความเข้มของเสี ยงทีจุดใดจุดหนึง ( Watt/m2 )
P คือ กําลังของเสี ยงจากแหล่งกําเนิด ( Watt )
R คือ ระยะระหว่างแหล่งกําเนิดเสี ยงกับจุดทีพิจารณา ( m )
2

A คือ พืนทีของเสี ยงทีตกตังฉากกับแหล่งกําเนิด ( m )
S คือ จุดกําเนิดคลืนเสี ยงทีมีหน้าคลืนเป็ นรู ปทรงกลม

R A
S

 พืนที ๆ เสี ยงตกตังฉากก็คือ พืนทีผิวทรงกลม ซึ งมีพืนที = 4R2
I =



I



P
A

=

P
4π r 2

1
R2

ความเข้มเสี ยงสู งสุ ดทีมนุษย์ได้ยิน ( เสี ยงดัง ) 1 watt / m2
ความเข้มเสี ยงตําสุ ดทีมนุษย์ได้ยิน ( เสี ยงเบา ) 10- 12 watt/m2
ระดับความเข้ มของเสี ยง
เมือหาอัตราส่ วนระหว่างความเข้มเสี ยงทีดังทีสุ ดทีมนุษย์ทนฟั งได้กบั ความเข้มเสี ยงเบาทีสุ ดทีมนุษย์ได้ยนิ
มีค่ามากถึง 1012 ดังนันเพือความสะดวกในทางปฏิบตั ิ จึงนิยมใช้ ระดับความเข้ มเสี ยงเป็ นปริ มาณทีบอกความดัง
ของเสี ยงแทน ความเข้มเสี ยง และเป็ นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล ระดับความเข้มของเสี ยงและมีหน่ วย
เรี ยกว่า เบล แต่เนืองจากเบลเป็ นหน่วยทีใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดทีจะบอกค่าความดังของเสี ย ง
ต่าง ๆ ได้ จึงแบ่งเป็ นหน่วยย่อยลงไป เรี ยกว่า เดซิ เบล ( dB )
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มนุ ษย์สามารถได้ยินเสี ยงทีมีความดังทีระดับความเข้มของเสี ยงตังแต่ 0 – 120 เดซิ เบล เสี ยงทีดังมาก
เกินไปอาจทําให้หูหนวกได้ เช่น เสี ยงฟ้ าผ่าใกล้ๆตัว ทีมีค่าความดังเกิ น 120 dB เป็ นต้น เสี ยงทีมีความดังไม่มาก
แต่ได้ยินเป็ นเวลานานหลายชัวโมงก็อาจเป็ นอันตรายได้ เช่น เสี ยงเครื องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ( มลภาวะทาง
เสี ยง ) องค์การอนามัยโลกจึงกําหนดว่าเสี ยงทีปลอดภัยต้องมีความเข้มไม่เกิน 85 dB เมือต้องได้ยินติดต่อกันวันละ
8 ชัวโมงขึนไป เสี ย งที ดัง ไม่ ถึง ขันเป็ นอัน ตรายกับหู แต่ อ าจมีผ ลกระทบทางด้า นจิ ตใจได้ เช่ น ทํา ให้เ กิ ด
ความเครี ยด ไม่มีสมาธิ เป็ นต้น
เราสามารถหาระดับความเข้มของเสี ยง ได้ดงั นี
เมือ  คือ ระดับความเข้มของเสี ยงทีจุดพิจารณา ( dB , เดซิ เบล )
I คือ ความเข้มของเสี ยงขณะใดขณะหนึงทีจุดพิจารณา ( watt/m2 )
I0 คือ ความเข้มของเสี ยงตําสุ ดทีมนุษย์ได้ยิน = 10- 12 watt/m2


= 10 log

I
I0

ตาราง แสดงระดับความเข้มเสี ยงจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ
แหล่ งกําเนิด

ระดับความเข้ มเสี ยง (dB)

ผลการรั บฟัง

การหายใจปกติ
10
แทบจะไม่ได้ยิน
การกระซิ บแผ่วเบา
30
เงียบมาก
สํานักงานทีเงียบ
50
เงียบ
การพูดคุยธรรมดา
60
ปานกลาง
เครื องดูดฝุ่ น
75
ดัง
โรงงานทัวไป , ถนนทีมีการจราจรหนาแน่น
80
ดัง
เครื องเสี ยงสเตอริ โอในห้อง , เครื องเจาะถนน
90
รับฟั งบ่อย ๆ
แบบอัดลม
การได้ยินจะ
เครื องตัดหญ้า
100
เสื อมอย่างถาวร
ดิสโก้เธค การแสดงดนตรี ประเภทร็ อค
120
ไม่สบายหู
ฟ้ าผ่าระยะใกล้
130
เครื องบินไอพ่นกําลังขึนทีระยะใกล้
150
เจ็บปวดในหู
จรวดขนาดใหญ่กาํ ลังขึนทีระยะใกล้
180
แก้วหูชาํ รุ ดทันที
มลภาวะของเสี ยง
เมือเราอยู่ใกล้บริ เวณทีกําลังมีการตอกเสาเข็มหรื อมีการขุดเจาะถนนด้วยเครื องเจาะหรื อบริ เวณโรงงาน
อุตสาหกรรมทีมีเครื องจักรขนาดใหญ่ หรื อแม้แต่ในบริ เวณสนามบิน เสี ยงทีเกิดขึนในบริ เวณเหล่านี จะเป็ นเสี ยงที
มีระดับความเข้มเสี ยงสู ง ถ้าหูรับฟั งเสี ยงเหล่านีติดต่อกันนาน ๆ จําทําให้สภาพหูและสภาพจิตใจของผูฟ้ ังผิดปกติ
ได้ ดังนันผูท้ ีทํางานในบริ เวณทีมีระดับความเข้มสู ง จึงต้องมีจกุ อุดหูหรื อทีครอบหูหรื อวัสดุเก็บเสี ยงอืนๆ เพือช่วย
ลดระดับความเข้มเสี ยงให้หูปลอดภัย
เนืองจากเสี ยงทีมีระดับความเข้มเสี ยงสู ง เป็ นอันตรายต่อผูฟ้ ั งทีอยู่ใกล้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออก
ประกาศเกียวกับความปลอดภัยในการทํางานในบริ เวณทีมีเสี ยงดังโดยมีเกณฑ์ ดังแสดงในตาราง
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ตาราง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื องความปลอดภัยเกียวกับเสี ยง
เวลาในการทํางานต่ อวัน ( ชัวโมง ) ระดับความเข้ มเสี ยงทีคนทํางานได้ รับอย่ างต่ อเนืองต้ องไม่ เกิน (เดซิ เบล)
น้อยกว่า 7
91
7–8
90
มากกว่า 8
80
เสี ยงทีมีระดับความเข้มเสี ยงสู ง และเสี ยงทีทําความรําคาญแก่หูผฟู ้ ั ง คือ มลภาวะของเสี ยง
การปรับปรุ งหรื อแก้ไข แหล่งกําเนิดเสี ยงให้มีกาํ ลังเสี ยงลดลง จะทําให้ระดับความเข้มของเสี ยงลดลงด้วย
จึงจัดเป็ นการลดมลภาวะของเสี ยงวิธีหนึง ในกรณี ทเราไม่
ี
สามารถแก้ไขความดังของเสี ยงทีแหล่งกําเนิดเสี ยงได้
การป้ องกันโดยวิธีอืน ๆ เช่น การใช้จุกอุดหู หรื อทีครอบหู หรื อการติดตังวัสดุเก็บเสี ยง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ
ของเสี ยงได้
หูกับการได้ ยิน
หูเป็ นอวัยวะสํ าคัญในการรั บเสี ยง แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. หู ส่วนนอก ( external ear ) ประกอบด้วยใบหู รู หูหรื อช่ องหู จนถึงแก้วหู ทําหน้าทีรั บเสี ยงจาก
ภายนอก คลืนเสี ยงเดินทางไปทางรู หู โดยมีช่องหูทาํ หน้าทีรวมเสี ยงไปสู่ แก้วหู
2. หูส่วนกลาง ( middle ear ) อยู่ถดั จากแก้วหู เข้าไป มีลกั ษณะเป็ นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ น
ได้แก่กระดูกค้อน อยู่ชิดแนบกับแก้วหู กระดูกโกลนมีฐานวางปิ ดช่องทีต่อไปยังหู ชนใน
ั และกระดูกทังทําหน้าที
ส่ งต่อแรงสั นสะเทือนของเสี ยงไปยังหูส่วนใน และหูส่วนกลาง นอกจากนียังทําหน้าทีปรับความดันอากาศภายใน
ให้เท่ากับความดันอากาศภายนอก โดยอาศัยท่อทีติดต่อกับโพรงอากาศ หากความดันไม่เท่ากันจะทําให้หูอือ ได้ยิน
เสี ยงไม่ชดั เจน
3. หูส่วนใน ( inner ear ) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วน
ส่ วนแรก คือ คอเคลีย ( cochlea ) เป็ นท่อขดคล้ายรู ปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ
สั นสะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทําหน้าทีรับคลืนเสี ยง และแปลงเป็ นคลืนไฟฟ้ าไปตามประสาทได้ยินไป
ยังสมอง เพือรับรู ้ การได้ยินและแปลความหมายโดยสมอง
ส่ วนทีสอง คือ ท่อครึ งวงกลม 3 ท่อ ตังฉากซึ งกันและกัน ทําหน้าทีรับการทรงตัวของร่ างกายและการ
เคลือนไหวของศีรษะ
ใบหู
ท่อครึ งวงกลม
เส้นประสาทหู
กระดูกค้อน

คอเคลีย
แก้วหู
ท่อยูสเตเชียนทิวป์
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คุณภาพเสี ยง
คุณภาพของเสี ยง (Quality) หมายถึงความไพเราะของเสี ยง ขึนอยูก่ บั จํานวนโอเวอร์ โทนของเสี ยงถ้า
จํานวนโอเวอร์ โทนมากเสี ยงจะนุ่มนวล ถ้าจํานวนโอเวอร์ โทนน้อยความนุ่มนวลของเสี ยงจะน้อยลง
เสี ยงดนตรี
เสี ยงดนตรี เป็ นจะเป็ นเสี ยงทีน่าฟั งหรื อไม่ตอ้ งประกอบด้วยสิ งต่อไปนี
- ระดับเสี ยง ขึนอยู่กบั ความถี ความถีสู งเสี ยงจะแหลม ความถีตําเสี ยงจะทุม้
- ความดัง ขึนอยูก่ บั ความเข้มของเสี ยงหรื อแอมพลิจูด แอมพลิจูดมากเสี ยงจะดัง แอมพลิจูดน้อยจะมี
เสี ยงค่อย
- คุณภาพของเสี ยง ขึนอยู่กบั ค่าความเข้มของเสี ยง (I) และความถีของเสี ยง (f) คุณภาพของเสี ยงทําให้
เราแยกได้วา่ เสี ยงดังกล่าวมาจากเครื องดนตรี ชนิดใด
แบบทดสอบฟิ สิ กส์ O-NET เรื องคลืนเสี ยง
1. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที
1. คลืนแสง
2. คลืนเสี ยง
3. คลืนผิวนํา
คําตอบทีถูกต้องคือ
1. ทัง 1 , 2 และ 3
2. ข้อ 2 และ 3 3. ข้อ 1 เท่านัน 4. ผิดทุกข้อ
2. (O-NET49) ถ้าดีดกีตาร์ แล้วพบว่าเสี ยงทีได้ยินตํากว่าปกติ จะมีวธิ ี ปรับแก้ให้เสี ยงสู งขึนได้อย่างไร
1. เปลียนใช้สายเส้นใหญ่ขนึ
2. ปรับสายให้หย่อนลง
3. ปรับตําแหน่งสายให้ยาวขึน
4. ปรับสายให้ตึงขึน
3. (O-NET49) เสี ยงผ่านหน้าต่างในแนวตังฉาก มีค่าความเข้มเสี ยงทีผ่านหน้าต่างเฉลีย 1.0 x 10 - 4 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สู ง 150 เซนติเมตร กําลังเสี ยงทีผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด
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 งคลืนโซนาร์ ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาทีคลืนออกไปจากเครื องส่ งจนกลับ
มาถึงเครื องเป็ น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรื อเท่าใด กําหนดให้อตั ราเร็ วของคลืนในนําเป็ น
1,540 เมตร/วินาที
1. 260 m
2. 520 m
3. 770 m
4. 1,540 m
5. (O-NET50) ระดับเสี ยงและคุณภาพเสี ยงขึนอยู่กบั สมบัติใดตามข้อใด
1. ความถี รู ปร่ างคลืน
2. รู ปร่ างคลืน ความถี
3. แอมพลิจูด ความถี
4. ความถี แอมพลิจูด
6. (O-NET50) ข้อใดต่อไปนีเป็ นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ ดว้ ยวัสดุกลืนเสี ยง
1. ลดความถีของเสี ยง
2. ลดความดังของเสี ยง
3. ลดการสะท้อนของเสี ยง
4. ลดการหักเหของเสี ยง
7. (O-NET51) ในการเปรี ยบเทียบเสี ยงกีร์ตา้ กับหลอดเทียบเสี ยงมาตรฐาน เมือดีดสายกีร์ตา้ พร้อมกับ
หลอดเทียบเสี ยงเกิดบีตส์ ขึนทีความถีหนึง แต่เมือขันให้สายตึงขึนเล็กน้อยความถีของบีตส์ สูงขึน
ความถีของเสี ยงกีร์ตา้ เดิมเป็ นอย่างไร
1. สู งกว่าเสี ยงมาตรฐาน
2. ตํากว่าเสี ยงมาตรฐาน
3. เท่ากับเสี ยงมาตรฐาน
4. อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าเสี ยงมาตรฐานก็ได้
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8. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนีถูกต้องเกียวกับคลืนตามยาว
1. เป็ นคลืนทีของตัวกลางมีการสั นในแนวเดียวกับการเคลือนทีของคลืน
2. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็ นคลืนทีไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลือนที
4. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตัวกลางมีการสันได้หลายแนว
9. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนีทีมีผลทําให้อตั ราเร็ วของคลืนเสี ยงในอากาศเปลียนแปลงได้
1. ลดความถี 2. เพิ มความยาวคลืน
3. เพิ มแอมพลิจูด
4. ลดอุณหภูมิ
10. (O-NET52) สมบัติตามข้อใดของคลืนเสี ยงทีเกียวข้องกับการเกิดบีตส์
1. การสะท้อน 2. การหักเห
3. การเลียวเบน
4. การแทรกสอด
11. (O-NET52) ข้อใดไม่ถกู ต้อง
1. ค้างคาวอาศัยคลืนเสี ยงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยือ
2. สุ นขั สามารถได้ยินเสี ยงทีมีความถีในย่านอัตราโซนิกได้
3. เสี ยงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตํากว่าความถีทีมนุษย์สามารถได้ยิน
4. คลืนเสี ยงในย่ายอัลตราโซนิกสามารถใช้ทาํ ความสะอาดเครื องมือแพทย์
12. (O-NET52) เครื องโซนาร์ ในเรื อประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล หลังจากส่ งสัญญาณลงไป
เป็ นเวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็ วเสี ยงในนําเป็ น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด
1. 150 เมตร
2. 300 เมตร
3. 600 เมตร
4. 900 เมตร
13. (O-NET53) วัสดุทีใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์ มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
1. การหักเห
2. การสะท้อน
3. การสันพ้อง
4. ดอพเพลอร์
14. (O-NET54) ปั จจัยต่อไปนีมีผลต่อความเร็ วเสี ยงในอากาศ
1. ความถี
2. อุณหภูมิ
3. ความดัง
4. ความเข้มเสี ยง
15. (O-NET54) ห้องประชุมหรื อโรงภาพยนตร์ มักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้อย ติดผ้าม่านทีผนังห้อง
และปูพรมทีพืน ทังนีเพือช่วยลดเสี ยงทีเกิดจากคุณสมบัติขอ้ ใด
1. การสะท้อนของเสี ยง 2. การหักเหของเสี ยง 3. การแทรกสอดของเสี ยง 4.การเลียวเบนของเสี ยง
คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรั มของคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ แถบแสดงความถี หรื อความยาวคลืนต่าง ๆ ของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
เรี ยงตามลําดับความถี เรี ยงจากความถีน้อยทีสุ ดถึงความถีมากทีสุ ด

รู ป 3.1 ชนิดของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
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คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงเป็ นคลืนทีมีความถีตังแต่หลายสิ บกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทังถึงรังสี เอ็กซ์หรื อรังสี แกมมา
ทีมีความถีสู งมากๆ เมือความถีเปลียนไปคุณสมบัติของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ านันๆ ก็ย่อมเปลียนแปลงไปด้วยแต่ก็ยงั มี
คุณสมบัติร่วมกันอยู่คือมีอตั ราเร็ วเท่ากับ 3x108 เมตร/วินาที
1. คลืนวิทยุ
1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง 103-109 เฮิรตซ์
2. คลืนวิทยุความถีตังแต่ 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวทิ ยุจะส่ งออกอากาศในระบบ A.M.
3. ช่วงความถีทีตํากว่าช่วง 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ์ เรี ยกว่าคลืนยาว ความถีทีสู งกว่านีเรี ยกว่าคลืนสัน
4. ช่วงความถีจาก 88 – 108 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นการส่ งคลืนแบบ F.M.
5. สัญญาณคลืนวิทยุทส่ี งออกจากสถานีส่งไปถึงเครื องรับมี 2 ชนิด คือ
5.1 คลืนพืนดินหมายถึงคลืนวิทยุทีส่ งจากสถานีส่งไปถึงเครื องรับวิทยุโดยตรงมีทงระบบ
ั
A.M.และ F.M.
5.2 คลืนฟ้ า หมายถึง คลืนวิทยุทีส่ งขึนไปสะท้อนในบรรยากาศชันไอโอโนสเฟี ยร์ แล้วกลับมายัง
เครื องรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่ วนระบบ F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชันนีได้)
6. คลืนวิทยุสามารถผลิตขึนได้ โดยอาศัยวงจรวิทยุของหลอดสุ ญญากาศหรื อวงจรทรานซิสเตอร์
7. ไม่สามารถทะลุผ่านโลหะ หรื อสิ งกีดขวางขนาดใหญ่ แต่สามารถอ้อมผ่านสิ งกีดขวางทีมีขนาด
ใกล้เคียงกับความยาวคลืนได้
8. สามารถสะท้อนในบรรยากาศชันไอโอโนสเฟี ยร์ ได้
2. คลืนโทรทัศน์
1. มีความถีประมาณ 108-1011 เฮิรตซ์
2. การส่ งโทรทัศน์ตอ้ งใช้กล้องถ่ายโทรทัศน์ ซึ งสามารถเปลียนภาพให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าได้ในอัตรา
1
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วินาที ใช้คลืนวิทยุทีมีความถีสู ง เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ใช้ความถีในช่วง 202 ถึง 209

เมกะเฮิรตซ์
3. ภาพส่ งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. ) ส่ วนเสี ยงส่ งออกไปในระบบเอฟเอ็ม ( F.M. )
4. หลอดส่ งภาพทําหน้าทีสร้างสัญญาณไฟฟ้ าของภาพ มีส่วนประกอบสําคัญคือ แผ่นรับภาพ แผ่นรับ
สัญญาณ ปื นอิเล็กตรอน วงแหวนโลหะ
5. เครื องรับโทรทัศน์ รับคลืนโทรทัศน์จากเครื องส่ งแล้วจะแยกสัญญาณไฟฟ้ าของภาพส่ งไปยัง
หลอดภาพ เพือเปลียนเป็ นภาพได้ในอัตราภาพละ 1 วินาที
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6. เครื องรับโทรทัศน์ระบบ 625 เส้น เป็ นระบบสากล
7. เครื องรับวิทยุโทรทัศน์ ระบบจะมีหลอดภาพซึ งภายในมีเครื องกําเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน
จอภาพ ตามสัญญาณไฟฟ้ าทีได้รับ สําหรับโทรทัศน์สีจะมีแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอน 3 ชุด ใช้ควบคุมความเข้ม
สัญญาณ สี แดง สี นาํ เงิน และสี เขียว
3. คลืนไมโครเวฟ
1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง 109 – 3x1011 เฮิรตซ์
2. ใช้ในการสื อสาร เช่น ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ
3. ใช้ทาํ เรดาร์
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เรดาร์ (RADAR ย่ อมาจาก Radio Detection And Ranging)
1. เรดาร์ เป็ นการส่ งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็ นช่วง ๆ แล้วรับสัญญาณทีสะท้อนกลับมาเข้าสู่ เครื องรับ
ปรากฏให้เห็นบนจอภาพ ซึงจะบอกชนิดและระยะห่างของวัตถุทีสะท้อนได้
2. สายอากาศของเรดาร์ มีลกั ษณะเป็ นจานโค้งรู ปพาราโบรา หมุนได้รอบแกน ทําหน้าทีส่ งและรับคลืน
ไมโครเวฟ เหตุทีนิยมใช้คลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์ เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสู งสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะท้อนทีผิววัตถุทึบได้ดี
3. จอรับคลืนภาพ ลักษณะเป็ นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็ นวงรอบศูนย์กลาง และมีทศิ ทางกํากับภาพที
ปรากฏบนจอโดยจะบอกตําแหน่งระยะห่าง และทิศทางของวัตถุจากจานสายอากาศด้วย
4. ประโยชน์ของเรดาร์
4.1 ใช้ในการคมนาคม ควบคุมการจราจรทางอากาศ สนามบิน การเดินเรื อ นําทางเรื อเมือหมอกลงจัด
4.2 ใช้ในกรมอุตนุ ิยมวิทยา เช่น ใช้ตรวจหาตําแหน่งและทิศทางของลมพายุ พยากรณ์อากาศ
4.3 ใช้ในทางการทหาร ใช้ตรวจหาเครื องบินข้าศึกเพือออกสกัด หรื อเตือนภัยทางอากาศ และตรวจ
การเคลือนไหวของศัตรู
4.4 ด้านประมง เช่น ใช้ตรวจหาฝูงปลา
โดยทัวไปเรามักจะพบการนําคลืนไมโครเวฟไปใช้ในการสื อสาร ปั จจุบนั การปรุ งอาหารนิยมใช้เตา
ไมโครเวฟกันทังนีเพราะสะดวกและรวดเร็ ว หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟคือ แหล่งกําเนิดคลืนไมโครเวฟยิง
คลืนไมโครเวฟไปยังพัดลมเพือให้พดั ลมกระจายคลืนไมโครเวฟไปทัวเตา เมือคลืนไมโครเวฟกระทบกับอาหารมัน
จะส่ งสนามไฟฟ้ าเข้าไปในอะตอมของนําทีอยู่ในอาหารนัน ทําให้อะตอมของนําซึ งมีประจุคชู่ นิดตรงกันข้าม
(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็ วทัวไปประมาณ 2.4  109 รอบต่อวินาที ทําให้เกิดพลังความร้ อนขึน อาหารที
ถูกปรุ งโดยไมโครเวฟจะสุ กทัวหมดและรวดเร็ ว เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทัว
4. รั งสี อินฟราเรด
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1011 - 1014 เฮิรตซ์
2. วัตถุร้อนจะแผ่รังสี อินฟราเรดทีมีความยาวคลืนสันกว่า 10 - 4 เมตรออกมา
3. ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษย์สามารถรับรังสี อินฟราเรดได้
4. ฟิ ลม์ ถ่ายรู ปบางชนิดสามารถถ่ายรู ปได้โดยอาศัยรังสี อินฟราเรด
5. สิ งมีชีวติ จะแผ่รังสี อินฟราเรดออกมาตลอดเวลา
6. สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้ จึงอาศัยสมบัตินีถ่ายภาพพืนโลก
จากดาวเทียม เพือศึกษาการแปรสภาพของป่ าไม้หรื อการเคลือนย้ายของฝูงสัตว์
7. รังสี อินฟราเรดเป็ นตัวนําคําสังจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื องรับทีเรี ยกว่า รี โมทคอนโทรล หรื อการ
ควบคุมระยะไกล สําหรับควบคุมการทํางานของเครื องรับโทรทัศน์ เช่น การปิ ด การเปิ ด การเปลียนสถานี
8. ใช้ในทางการทหารนําไปใช้เกียวกับการควบคุมการใช้อาวุธนําวิถีเคลือนทีไปยังเป้ าหมาย
9. แหล่งกําเนิดของรังสี อนิ ฟราเรด ได้จากแหล่งกําเนิดความร้ อนทุกชนิด เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
10. ใช้ในวงการแพทย์ เช่น การฆ่าเชือโรค กายภาพบําบัด การตรวจวินิจฉัยโรค
11. ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ การอบสี รถ การฆ่าเชือโรคก่อนบรรจุใส่ ภาชนะ
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5. แสง
1. มีความถีประมาณ 10 14 เฮิรตซ์ ความยาวคลืนอยู่ในช่วง 4x10-7 – 7x10-7 เมตร
2. ประสาทตาของมนุษย์ไวต่อคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงนีมาก
3. วัตถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะเปล่งแสงได้ เช่น ไส้หลอดไฟฟ้ า ดวงอาทิตย์
4. เครื องกําเนิดเลเซอร์ เป็ นแหล่งกําเนิดแสงอาพันธ์ทให้
ี แสงได้โดยไม่อาศัยความร้อน เช่น
วงการแพทย์ ใช้เลเซอร์ ในการผ่าตัดนัยน์ตา
6. รั งสี อัตราไวโอเลต
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1015 - 1018 เฮิรตซ์
2. รังสี นีเป็ นตัวการทีทําให้เกิดประจุอิสระ และไอออนในบรรยากาศชันไอโอโนสเฟี ยร์
3. ทําให้สารเรื องแสง เกิดการเรื องแสง
4. สามารถทะลุผ่านวัตถุบาง ๆ บางชนิดได้ เช่น เสื อผ้า แผ่นพลาสติก
5. ทําลายเซลล์เล็ก ๆ บางชนิดได้ เช่น เชือโรค
6. ประโยชน์ของรังสี อตั ราไวโอเลต
6.1 ใช้ทาํ การพิสูจน์เอกสาร ตรวจสอบลายเซ็น
6.2 ช่วยร่ างกายสังเคราะห์วติ ามินดี
6.3 ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสี ยหรื อไม่
6.4 ใช้ในการแสดงบนเวที
6.5 ใช้ตรวจสอบสารเคมี
โทษจากรังสี อตั ราไวโอเลต อันตรายต่อผิวหนัง และตาคน เมือรับมาจํานวนมาก ๆ อาจเป็ นมะเร็ งที
ผิวหนังได้
รังสี อตั ราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย์ ส่ วนใหญ่จะถูกสกัดกันไว้จากบรรยากาศชันสตราโตสเฟี ยร์ ซึ งมี
แก๊สโอโซนเป็ นองค์ประกอบ แต่ปัจจุบนั โอโซนในบรรยากาศมีจาํ นวนลดลงมากจึงทําให้รังสี อตั ราไวโอเลตแผ่ลง
มายังผิวโลกมากขึน
7. รั งสี เอกซ์
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1016 - 1022 เฮิรตซ์
2. แหล่งกําเนิดของรังสี เอกซ์ คือ ดวงอาทิตย์ หลอดรังสี เอกซ์ เครื องรับโทรทัศน์
3. คุณสมบัติของรังสี เอกซ์
3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีความยาวคลืนสันมาก
3.3 มีอาํ นาจทะลุทะลวงสู ง
3.4 ทําให้แก๊สหรื ออากาศรอบ ๆ แตกตัวเป็ นไอออนได้
3.5 ทําให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.6 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ลม์ ถ่ายรู ปเหมือนกับแสง
3.7 รังสี เอกซ์มีอนั ตรายและทําลายเซลล์ของสิ งมีชีวติ ได้
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4. ประโยชน์ของรังสี เอกซ์
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการอุตสาหกรรม และการก่อสร้ าง เพือตรวจสอบรู รั วหรื อรอยร้ าวต่าง ๆ
4.3 ใช้ตรวจสอบสิ งแปลกปลอม หรื ออาวุธในกระเป๋ าหรื อหีบห่อต่าง ๆ
4.4 ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร
5. โทษของรังสี เอกซ์
5.1 เมือร่ างกายรับเข้าไปมาก เซลล์จะตายหรื อเสื อมคุณภาพ
5.2 อาจทําให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5.3 อาจทําให้เกิดการเปลียนแปลงในยีน มีผลต่อกรรมพันธุ์
8. รั งสี แกมมา
1. มีความถีสู งกว่ารังสี เอกซ์
2. แหล่งกําเนิดของรังสี แกมมา คือ การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกมั มันตรังสี รังสี คอสมิกทีมาจาก
นอกโลก จะมีรังสี แกมมาอยู่ดว้ ย การแผ่รังสี ของอนุภาค ประจุไฟฟ้ าทีถูกเร่ งในเครื องเร่ งอนุภาคก็ทาํ ให้เกิดรังสี
แกมมาได้
3. คุณสมบัติของรังสี แกมมา
3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 ทําให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.3 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ลม์ ถ่ายรู ป และฟิ ลม์ ทีไม่ไวต่อแสง
4. ประโยชน์ของรังสี แกมมา
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการเกษตร ศึกษาโรคพืชต่างๆ การดูดซึ มแร่ ธาตุของรากพืช การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
การเปลียนแปลงพันธุ์พชื
4.3 อาบผลไม้ต่าง ๆ ตลอดผลิตผลอืน ๆ ให้เก็บรักษาไว้ได้นาน ๆ
5. โทษของรังสี แกมมา ทําลายเซลล์ร่างกาย เนือเยือต่าง ๆ อาจทําให้เกิดมะเร็ งได้
แบบทดสอบเรื อง คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า (O-NET)
1. (O-NET49) คลืนวิทยุทส่ี งออกจากสถานีวทิ ยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
คลืนของคลืนวิทยุทงสองนี
ั
ต่างกันเท่าใด
1. 3.33 m
2. 3.00 m
3. 0.33 m
4. 0.16 m
2. (O-NET49) ข้อใดเป็ นการเรี ยงลําดับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้อง
1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ
2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์
3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสี ยงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลืนวิทยุทได้
ี จะมีลกั ษณะอย่างไร
1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสี ยง
3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสี ยง
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4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบตั ิการภารกิจบนพืนผิวดวงจันทร์ สื อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกทีสุ ด
1. คลืนเสี ยงธรรมดา
2. คลืนเสี ยงอัลตราซาวด์
3. คลืนวิทยุ
4. คลืนโซนาร์
5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึงไปตัวกลางทีสองโดยอัตราเร็ วของคลืนลดลง ถามว่าสําหรับคลืน
ในตัวกลางทีสอง ข้อความใดถูกต้อง
1. ความถีเพิ มขึน
2. ความถีลดลง
3. ความยาวคลืนมากขึน
4. ความยาวคลืนลดลง
6. (O-NET50) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีนิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํางานของเครื องโทรทัศน์คอื ข้อใด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
7. (O-NET51) คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลืนเท่าใด กําหนดให้ความเร็ วของคลืนวิทยุ
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) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
1. อินฟาเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
9. (O-NET52) คลืนในข้อใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสันทีสุ ด
1. คลืนวิทยุ
2. คลืนอินฟราเรด
3. คลืนไมโครเวฟ
4. คลืนแสงทีตามองเห็น
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวิทยุ
1. การเปลียนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดนําขึนนําลง
4. การเกิดกลางวัน กลางคืน
11. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอตั ราเร็ วในสุ ญญากาศเท่ากัน
2. มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
3. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลืนทีมีทงสนามไฟฟ้
ั
าและสนามแม่เหล็ก
4. เมือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางในตัวกลางทีเปลียนไป อัตราเร็ วของคลืนจะเปลียนไป
12. (O-NET54)เหตุใดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงจัดเป็ นคลืนตามขวาง
1. เพราะสนามแม่เหล็กมีทศิ ตังฉากกับสนามไฟฟ้ า
2. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลือนทีของคลืน
3. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตังฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืน
4. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศเดียวกับทิศการเคลือนทีของคลืน
13. (O-NET54)ถ้าสถานีวทิ ยุเอเอ็มแห่งหนึงกระจายเสี ยงทีมีความถี 800 kHz ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. เสี ยงพูดถูกนําไปเพิ มแอมพลิจูดและส่ งออกไปโดยมีสญ
ั ญาณความถี 800 kHz คันเป็ นระยะ ๆ
2. เสี ยงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถี 800 kHz
3. เสี ยงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถีไม่คงที แต่ให้ผลลัพธ์ทีมีความถี 800 kHz คงที
4. คลืนพาหะความถี 800 kHz ถูกปรับความถีลงให้เหลือไม่เกิน 20 kHz เพือให้หูมนุษย์รับฟั งได้

