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บทที  3  คลืน  (Weve) 

คลืน ( wave) คือ  สถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนบนตวักลางเนืองจากการรบกวนจากภายนอก  เช่น 

การสั นของนาํ  การสั นของเส้นเชือก  แลว้มีการส่งผา่นพลงังานผ่านตวักลางโดยทีตวักลางไม่เคลอืนทีไปด้วยแต่ตวั

ทีเคลือนทีไป คือ พลงังาน  แต่ตวักลางจะสั นแบบขึน ๆ ลง ๆ อยู่กบัทีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 

 องค์ประกอบทีทําให้เกิดคลืน 

1.  มีแหล่งกาํเนิดคลืน 

2.  มีการสั นของแหลง่กาํเนิดคลนื 

3.  มีตวักลางใหค้ลืนเคลอืนทีผ่าน 

สําหรับขอ้ที 3. คลืนบางชนิดไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลือนที  เช่น  คลืนแสง   คลืนแม่เหลก็ 

ไฟฟ้าทุกชนิด 

การจําแนกประเภทของคลืน 

1.  จําแนกตามลักษณะการสัน  แบ่งได้เป็น  

1.1  คลืนตามขวาง  คือ คลืนทีมีทิศคลนืกบัทิศตวักลางตงัฉากกนัเวลาเคลอืนที  เช่น คลืนนาํ  คลืนเชือก   

คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  เป็นตน้ 

     1.2   คลืนตามยาว  คือ คลืนทีมีทิศคลนืกบัทิศตวักลางขนานกนัเวลาเคลือนที  เช่น  คลืนเสียง  คลืนที

เกิดจากการอดัของสปริง  เป็นตน้ 

2.  จําแนกโดยอาศัยหลักการใช้ตัวกลางในการส่งคลืน  แบ่งได้เป็น 

     2.1  คลืนกล  คือ  คลืนทีอาศยัตวักลางในการเคลอืนที  เช่น  คลืนนาํ  คลืนในเส้นเชือก   คลืนในลวด

สปริง  คลืนของตน้หญา้  หรือตน้ขา้วขณะลมพดั  คลืนเสียง  เป็นตน้ 

     2.2  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  คลืนทีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลือนที  เช่น   คลืนแสง  เป็นตน้ 

   3.  จําแนกตามการเกิดคลืนเป็นเกณฑ์  แบ่งได้เป็น 

     3.1  คลืนดล  คือ  คลืนทีส่งออกมาจากแหลง่กาํเนิดโดยการรบกวน  หนึงหรือสองครัง  เกิดคลนืแค่ลกู

เดียว หรือสองลูก  คลืนดลจะเกิดในระยะเวลาสัน ๆ 

     3.2  คลืนต่อเนือง  คือ  คลืนทีส่งมาจากแหล่งกาํเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ  ครัง  อยา่งต่อเนือง 

คลืนต่อเนืองจะเกิดขึนในระยะเวลายาว 

 

ส่วนประกอบของคลืน 
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1.  ยอดคลืน หรือสันคลืน  หมายถึง  ส่วนบนสุดของคลนืแต่ละลูก 

2.  ทอ้งคลืน  หมายถึง  ส่วนลา่งสุดของคลืนแต่ละลูก 

3.  การกระจดั  หมายถึง  ระยะจากตาํแหน่งใด ๆ  บนแนวคลืนถึงแนวสมดุล 

4.  ช่วงความกวา้งของคลืนหรือแอมพลิจูด (A ) หมายถึง  ระยะจากสนัคลืนหรือระยะจากทอ้งคลืนถงึแนว 

สมดุล  หรือ  แอมพลิจูด คือระยะการกระจดัทีมีค่ามากทีสุด 

5.  ความยาวคลืน  ()  หมายถึง  ความกวา้งของคลืนหนึงลูก  ซึงเป็นระยะห่างของตาํแหน่งบนคลืนทีมี 

ลกัษณะเดียวกนัทีติดต่อกนั  เช่น  ระยะจากสันคลืนหนึงถงึสนัคลืนของลูกถดัไประยะจากทอ้งคลืนถึงทอ้งคลนื

ของลูกถดัไป 

6. หนา้คลืน  (Wave  Front)  คือ เส้นทีลากผ่านตาํแหน่งทีมีเฟสเหมือนกนั (Same  Phas)   

ซึงตอ้งอยู่บนคลืนลูกเดียวกนั เช่น  เส้นทีลากระหวา่งจุดทีเป็นสันคลืนในลูกเดียวกนั  เป็นตน้  หนา้คลืนจะตอ้งตงั

ฉากกบัทิศการเคลอืนทีของคลืนเสมอ 

7.  ความถี (f ) หมายถึง จาํนวนลูกคลืนทีเกิดจากแหลง่กาํเนิดในหนึงหน่วยเวลา  หรือจาํนวนลูกคลืนที

ผ่านจุดใด ๆ  ในหนึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นรอบต่อวนิาที  หรือ  Hertz      

8.  คาบ (T)  หมายถึงเวลาทีคลืนเคลอืนทีได ้ 1  รอบ หรือเคลือนทีเป็นระยะทางหนึงความยาวคลืน 

  มีหน่วยเป็นวนิาที 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาบกบัความถ ี

 T  =  
f
1     

9.  อตัราเร็วคลืนและอตัราเร็วเฟส (v)  หมายถึง  ระยะทางทีเคลือนทีไดใ้นหนึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็น

เมตรต่อวนิาที   

     จะได ้                v     =  
T
λ   =   f 

 v  =  f    
    

แบบฝึกหัด 3.1 

1. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนาํกระเพือมขึนลงจากระดบัเดิม  900  รอบต่อวนิาที  ระยะระหวา่งสันคลนืทีถดักนั 

    วดัได ้ 30  cm. จงหาอตัราเร็วของคลืนทีผิวนาํ 

2. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนาํกระเพือมขึนลงจากระดบัเดิม  800  รอบต่อวนิาที ระยะระหวา่งทอ้งคลืนทีถดักนั 

    วดัได ้ 20  cm. จงหาอตัราเร็วของคลืนทีผิวนาํ 

3. คลืนนาํเคลือนทีเขา้กระทบฝังนบัได ้ 15  ลูก คลืนทุก ๆ  10  วนิาที  ถา้ระยะระหวา่งสันคลืนทีติดกนัเท่ากบั  

    3  เมตร  คลืนนาํมีความเร็วเท่าไร 

4. (มข.) เมือเรากระทุ่มนาํเป็นจงัหวะสมาํเสมอ  3  ครังต่อวนิาที  แลว้จบัเวลาทีคลืนลกูแรกเคลือนทีไปกระทบ 

    ขอบสระอกีดา้นหนึงซึงอยู่ห่างออกไป  45  เมตร  พบวา่ใชเ้วลา  3  วนิาที  ความยาวคลืนของผิวนาํนีเท่ากบั 

    กีเมตร  ( 5 เมตร ) 

5. (มข.) เมือสังเกตคลืนเคลอืนทีไปบนผิวนาํ  พบวา่ผิวนาํกระเพือมขึนลง  600  รอบใน  1  นาที  และระยะระหวา่ง   

    สันคลืนทีถดักนัวดัได ้ 20  เซนติเมตร  จงหาวา่เมือสังเกตคลืนลูกหนึงเคลอืนทีไปใน  1 นาที  จะไดร้ะยะทาง 

    กีเมตร  ( 120 เมตร ) 
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มุมเฟส 

 มุมเฟส คือ มุมทีใชเ้รียกตาํแหน่งใด ๆ บนคลืน  โดยวดัเทียบกบัการเคลือนทีเป็นวงกลม 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการหามุมเฟสเริมต้น 

 

มุมเฟสเริมตน้  90  องศา มุมเฟสเริมตน้  270  องศา 

    

สมบัติของคลืน 

 การทีเราจะตดัสินวา่การเคลือนทีแบบใดแบบหนึงเป็นการเคลอืนทีแบบคลืนหรือไม่นนั  ตอ้งพิจารณาจาก

สมบติัของคลนื  4  ประการ ดงันี 

1.  การสะทอ้น (Reflection) 

2.  การหกัเห (Reflaction) 

3.  การแทรกสอด (Interferance) 

4.  การเลยีวเบน ( Diffraction) 

สมบติัการสะทอ้นและการหกัเหเป็นสมบติัร่วมของคลืนและอนุภาค  สมบติัการแทรกสอดและการ

เลียวเบนเป็นสมบติัเฉพาะของคลนื 

การสะท้อนของคลืน (Reflection) 

 

 

 

 

 

 
 

    เส้นแนวตงัฉาก 

2 1 

รังสีตกกระทบ 

รังสีสะทอ้น 
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 กฎการสะท้อนมี  2  ข้อ  คือ 

1.  รังสีตกกระทบ  รังสีสะทอ้น  และแนวตงัฉาก  ตอ้งอยู่ในระนาบเดียวกนั 

2.  มุมตกกระทบ  =  มุมสะทอ้น  (1  =  2) 

สรุปลักษณะของคลืนสะท้อน 

1.  จุดสะทอ้นตรึงแน่น  คลืนสะทอ้นมีลกัษณะตรงขา้มกบัคลนืตกกระทบคือ  เขา้เป็นสันคลนืออกเป็น 

ทอ้งคลืน  หรือเขา้เป็นทอ้งคลืนออกเป็นสนัคลืน  ดงันนัเฟสเปลียน 180  องศา ( เฟสตรงขา้มกนั ) 

2.  จุดสะทอ้นอสิระ  คลืนสะทอ้นมีลกัษณะเหมือนคลืนตกกระทบ  คือ  เขา้เป็นสันคลนืออกเป็นสันคลนื 

  หรือเขา้เป็นทอ้งคลืนออกเป็นทอ้งคลืน  ดงันนัเฟสไม่เปลยีน (เฟสตรงกนั) 

 การสะท้อนในเส้นเชือก  มี  2  แบบ  คือ  

 

 1. สะท้อนปลายอิสระ 2.  สะท้อนปลายตรึงแน่น  

 

  

 

 คลืนสะทอ้นออกมาเฟสตรงกนั 

(รูปร่างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส  0 ๐ 

คลืนสะทอ้นออกมาเฟสตรงขา้มกนั 

(รูปร่างตรงขา้ม) ความต่างเฟส  180 ๐ 

 

การหักเหของคลืน (Reflaction) 

 การหกัเห คือ การทีคลืนเคลือนทีผ่านรอยต่อระหวา่งตวักลางทีต่างกนั  เช่น  นาํลึกกบันาํตืน  ทาํใหทิ้ศทาง

ของคลนืเปลยีนไปและมีความเร็วกบัความยาวคลืนเปลียนไป  แต่ความถีคงทีเสมอ 

 

 ลักษณะของการหักเห  มี  2  แบบ คือ  

 

 1.  การหักเหออก 2.  การหักเหเข้า  

 

  

 

 คลืนเดินทางจากนาํตืนไปนาํลึก 

รังสีคลืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก 

คลืนเดินทางจากนาํลึกไปนาํตืน 

รังสีคลืนจะเบนเขา้หาเส้นแนวฉาก 
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การหักเหอธิบายโดยใช้กฎของสเนล 

 
 

 n
2λ
1λ

2v
1v

2sinθ
1sinθ

    

 

  เมือ  n  เป็นดชันีหกัเหของนาํตืนเทียบกบันาํลึกและจะไดว้า่ 

 

 ตัวกลาง v λ   

 นาํตืน นอ้ย นอ้ย  

 นาํลึก มาก มาก  
 

การแทรกสอดของคลืน  (Interferance) 

  
       รูปการแทรกสอดของคลืนนาํ 

 นิยามเกียวกับการแทรกสอด 

 1.  การแทรกสอด คือ เมือมีคลนืตงัแต่  2  คลืน  เคลอืนทีมาพบกนัจะเกิดการรวมกนัแบบเสริม  หรือ

หกัลา้ง    

 2.  แหล่งกาํเนิดอาพนัธ์ (Coherent  Source)  คือแหล่งกาํเนิดคลืนทีมีความถีเท่ากนั  มีเฟสต่างกนัคงที  

หรือมีเฟสตรงกนั 

 3.  การแทรกสอดแบบเสริม  คือ  สันคลืนเจอสันคลืน หรือทอ้งคลืนเจอทอ้งคลืนเรียกแนวปฏิบพั (A) 

 4.  การแทรกสอดแบบหกัลา้ง คือ สันคลืนเจอทอ้งคลืนเรียกแนวบพั (N) 

 5.  แนวปฏิบพันาํกระเพือมมาก  แนวบพันาํกระเพือมนอ้ย 
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การเลียวเบนของคลืน  ( Diffraction) 

  
การเลียวเบนอธิบายโดยใช้กฎของฮอยเกนส์ 

หลกัของฮอยเกนส์กล่าววา่  “ แต่ละจุดบนหนา้คลืน  กระทาํตวัเหมือนแหลง่กาํเนิดของคลืนอนัใหม่จะ

กระจายคลืนทุกทิศทุกทางดว้ยอตัราเร็วเท่ากบัอตัราเร็วตอนแรกทีปล่อยคลืน 

 

การเลียวเบนผ่านช่องเดียว การเลียวเบนผ่านช่องคู่ 

1.  จะเลียวเบนไดก้็ต่อเมือ  λ d 1.  จะเลียวเบนปล่อยคลนืออกมาเหมือนการแทรกสอด 

2.  จะเกิดแนวบพัหลงัสิงกีดขวาง 2.  การเลยีวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ 

3.  จะเกิดการแทรกสอดขึน  

4.  ถา้ช่องกวา้ง d  < λ   

 

แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เรืองคลืนกล  
 

1. (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนาํลึกสู่นาํตืน ขอ้ใดต่อไปนีถูก  

          1. อตัราเร็วคลนืในนาํลกึนอ้ยกวา่อตัราเร็วคลืนในนาํตืน           

 2. ความยาวคลืนในนาํลึกมากกวา่ความยาวคลืนในนาํตืน            

           3. ความถีคลืนในนาํลึกมากกวา่ความถีคลืนในนาํตืน           

 4. ความถีคลืนในนาํลึกนอ้ยกวา่ความถีคลืนในนาํตืน  

2. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็นคลนืทีตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลือนที  

       1. คลืนแสง   2.  คลืนเสียง   3.  คลืนผิวนาํ 

       คาํตอบทีถูกตอ้งคือ 

          1. ทงั 1 , 2 และ 3        2. ขอ้ 2 และ 3        3. ขอ้ 1 เท่านนั        4. ผิดทุกขอ้  

3. (O-NET50) เมือคลืนเคลอืนจากตวักลางทีหนึงไปตวักลางทีสองโดยอตัราเร็วของคลืนลดลง ถามวา่ 

     สําหรับคลืนในตวักลางทีสอง  ขอ้ความใดถกูตอ้ง 

      1. ความถีเพิมขึน                2. ความถีลดลง 

     3. ความยาวคลืนมากขึน      4. ความยาวคลืนลดลง 

4. (O-NET50) ถา้กระทุ่มนาํเป็นจงัหวะสมาํเสมอ  ลูกปิงปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลอืนทีอย่างไร 

      1. ลูกปิงปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึน          2. ลูกปิงปองเคลือนทีเขา้มาหา 

      3. ลูกปิงปองเคลือนทีขึน-ลงอยู่ทีตาํแหน่งเดิม   4. ลูกปิงปองเคลือนทีไปดา้นขา้ง 
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5. (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตวักลางหนึงไปยงัอกีตวักลางหนึง  ปริมาณใดต่อไปนีไม่เปลียนแปลง 

 1. ความถี    2. ความยาวคลืน 

 3. อตัราเร็ว    4. ทิศทางการเคลือนทีของคลนื 

6. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปนีถูกตอ้งเกียวกบัคลนืตามยาว 

       1.  เป็นคลืนทีของตวักลางมีการสั นในแนวเดียวกบัการเคลือนทีของคลืน 

       2.  เป็นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตวักลาง 

       3.  เป็นคลืนทีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลือนที 

       4.  เป็นคลืนทีอนุภาคของตวักลางมีการสนัไดห้ลายแนว 

7. (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิงกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็นการศึกษา 

      สมบติัตามขอ้ใดของคลืน 

       1. การหกัเห  2. การเลียวเบน  3. การสะทอ้น  4. การแทรกสอด 

8. (O-NET53) ทาํใหเ้กิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทงัสองดา้นถกูขึงตึง พบวา่มีความถีและความยาวคลืน 

     ค่าหนึง ถา้ทาํใหค้วามถีในการสั นเพิมขึนเป็น 2 เท่าของความถีเดิม ขอ้ใดถูกตอ้ง 

       1.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึงหนึงเนืองจากคลนืเคลอืนทีในตวักลางเดิม 

       2.  ความยาวคลนืบนเส้นเชือกเพิมขึนเป็น 2 เท่า เนืองจากปริมาณทงัสองแปรผนัตามกนั 

      3.  ความยาวคลนืบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตวักลางเดิม 

       4.  ความยาวคลนืบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตัราเร็วของคลนืเพิมเป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 

9. (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึนโดยดูจากปัจจยัใดเป็นหลกั 

       1.  ทิศการเคลือนทีของคลืน   2.  ทิศการสั นของอนุภาคตวักลาง 

       3.  ประเภทของแหลง่กาํเนิด   4.  ความยาวคลนื 

10. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึงตกลงนาํและสั นขึนลงหลายรอบทาํใหเ้กิดคลืนผิวนาํแผ่ออกไปเป็นรูป 

     วงกลม  เมือเวลาผา่นไป  10  วนิาทีคลนืนาํแผอ่อกไปไดรั้ศมีสูงสุดประมาณ  20  เมตร  โดยมีระยะ 

      ระหวา่งสันคลืนเท่ากบั  2  เมตร จากขอ้มูลดงักล่าว ลูกบอลสั นขึนลงดว้ยความถีประมาณเท่าใด 

       1.  0.5  Hz    2.  1.0  Hz 

       3.  2.0  Hz    4.  4.0  Hz 

 

เสียงและการได้ยิน 

ธรรมชาติของเสียง 

เสียงเกิดจากการสนัของวตัถ ุ

เสียงเป็นพลงังานรูปหนึงทีทาํใหป้ระสาทหูเกิดความรู้สึกได ้

การเคลือนทีของเสียงจากตวัก่อกาํเนิดเสียงตอ้งอาศยัตวักลางในการถ่ายโอนพลงังานการสั นของตวั 

ก่อกาํเนิดเสียงนนัไปยงัสิงต่าง ๆ  

 การเกิดคลนืเสียงเคลอืนทีจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย 

1.   มีแหล่งกาํเนิดเสียง 

2.   มีการสั นของแหลง่กาํเนิดเสียง 

3.   มีตวักลางใหค้ลืนเสียงเคลือนทีผ่าน 
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การเคลือนทีของคลืนเสียง 

เสียงตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลอืนที  ลกัษณะทวั ๆ ไป  ของเสียงเป็นดงันี 

1.  เสียงเกิดจากการสั นสะเทือนของวตัถุ  มีผลใหอ้นุภาคของตวักลางทีเสียงเคลือนทีผ่านเกิดการสั นใน 

ลกัษณะของการอดัและขยายไปถึงหูจึงเกิดการไดย้นิ 

 2.  เสียงเป็นคลนืเพราะมีคุณสมบติัของคลนืครบถว้น  คือมีการสะทอ้น  การหกัเห  การแทรกสอด  และ

การเลียวเบน 

 3.  เสียงเป็นคลนืตามยาว  เพราะอนุภาคของตวักลางสั นในทิศทางเดียวกบัทิศทางของการเคลอืนทีของ

คลืน 

 4.  ช่วงอดัเป็นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศอดัตวักนั  ทาํใหบ้ริเวณนนัเป็นช่วงทีมีความดนัสูง

กวา่ปกติ 

 5.  ช่วงขยายเป็นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศแยกห่างจากกนั  ทาํใหบ้ริเวณนนัเป็นช่วงทีมีความ 

ดนัตาํกวา่ปกติ  

ความเข้มเสียงและการได้ยิน 

  ความเข้มเสียง 

แหล่งกาํเนิดทีมีช่วงกวา้งของการสั น ( amplitude )  กวา้งมาก จะเกิดเสียงดงักว่าเสียงทีมี amplitude น้อย 

ในทางวทิยาศาสตร์ เรียกความดงัของเสียงวา่ ความเข้มของเสียง การวดัความเขม้ของเสียงวดัไดจ้ากพลงังานของ

เสียงทีตกตงัฉากบน 1 หน่วยพืนทีใน 1 หน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นวตัต์ต่อตารางเมตร ( Watt/m
2
 )  และหาไดจ้าก

สมการดงัต่อไปนี 

 เมือ I    คือ  ความเขม้ของเสียงทีจุดใดจุดหนึง  ( Watt/m
2
 ) 

 P  คือ  กาํลงัของเสียงจากแหล่งกาํเนิด  ( Watt ) 

 R  คือ  ระยะระหวา่งแหล่งกาํเนิดเสียงกบัจุดทีพิจารณา  ( m ) 

 A  คือ  พืนทีของเสียงทีตกตงัฉากกบัแหล่งกาํเนิด  ( m
2
 ) 

 S  คือ  จุดกาํเนิดคลืนเสียงทีมีหนา้คลืนเป็นรูปทรงกลม 

  พืนที ๆ เสียงตกตงัฉากก็คือ พืนทีผิวทรงกลม ซึงมีพืนที  =  4R
2
   

 I   =  
A
P    =  

2r 4π
P             

 

    I         
2R

1  

ความเขม้เสียงสูงสุดทีมนุษยไ์ดย้ิน  ( เสียงดงั )      1        watt / m2    

ความเขม้เสียงตาํสุดทีมนุษยไ์ดย้ิน  ( เสียงเบา )    10- 12   watt/m2    

ระดับความเข้มของเสียง 

เมือหาอตัราส่วนระหวา่งความเขม้เสียงทีดงัทีสุดทีมนุษยท์นฟังไดก้บัความเขม้เสียงเบาทีสุดทีมนุษยไ์ดย้นิ

มีค่ามากถึง 10
12

   ดงันนัเพือความสะดวกในทางปฏิบติั จึงนิยมใช ้ ระดับความเข้มเสียงเป็นปริมาณทีบอกความดงั

ของเสียงแทน ความเขม้เสียง และเป็นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล  ระดบัความเขม้ของเสียงและมีหน่วย

เรียกวา่ เบล  แต่เนืองจากเบลเป็นหน่วยทีใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดทีจะบอกค่าความดงัของเสียง

ต่าง ๆ  ได ้จึงแบ่งเป็นหน่วยย่อยลงไป เรียกวา่ เดซิเบล ( dB )   

S 

R A 
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 มนุษย์สามารถไดย้ินเสียงทีมีความดงัทีระดบัความเขม้ของเสียงตงัแต่ 0 – 120 เดซิเบล  เสียงทีดงัมาก

เกินไปอาจทาํใหหู้หนวกได ้เช่น เสียงฟ้าผ่าใกล้ๆ ตวั  ทีมีค่าความดงัเกิน 120 dB  เป็นตน้ เสียงทีมีความดงัไม่มาก

แต่ไดย้ินเป็นเวลานานหลายชวัโมงก็อาจเป็นอนัตรายได ้เช่น เสียงเครืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ( มลภาวะทาง

เสียง )  องคก์ารอนามยัโลกจึงกาํหนดวา่เสียงทีปลอดภยัตอ้งมีความเขม้ไม่เกิน 85 dB เมือตอ้งไดย้ินติดต่อกนัวนัละ  

8 ชวัโมงขึนไป   เสียงทีดงัไม่ถึงขนัเป็นอนัตรายกับหู แต่อาจมีผลกระทบทางด้านจิตใจได้ เช่น ทาํให้เกิด

ความเครียด ไม่มีสมาธิ เป็นตน้ 

เราสามารถหาระดบัความเขม้ของเสียง ไดด้งันี 

  เมือ        คือ  ระดบัความเขม้ของเสียงทีจุดพิจารณา   ( dB  , เดซิเบล  ) 

   I     คือ  ความเขม้ของเสียงขณะใดขณะหนึงทีจุดพิจารณา    ( watt/m
2  ) 

   I0    คือ  ความเขม้ของเสียงตาํสุดทีมนุษยไ์ดย้ิน  =  10
- 12

 watt/m
2
 

   =   10 log 
0I
I                    

ตาราง  แสดงระดบัความเขม้เสียงจากแหล่งกาํเนิดต่าง  ๆ

 

แหล่งกําเนิด ระดับความเข้มเสียง (dB) ผลการรับฟัง 

การหายใจปกติ 10 แทบจะไม่ไดย้ิน 

การกระซิบแผ่วเบา 30 เงียบมาก 

สํานกังานทีเงียบ 50 เงียบ 

การพูดคุยธรรมดา 60 ปานกลาง 

เครืองดูดฝุ่ น 75 ดงั 

โรงงานทวัไป , ถนนทีมีการจราจรหนาแน่น 80 ดงั 

เครืองเสียงสเตอริโอในหอ้ง , เครืองเจาะถนน 90 รับฟังบ่อย ๆ 

แบบอดัลม  การไดย้ินจะ 

เครืองตดัหญา้ 100 เสือมอย่างถาวร 

ดิสโกเ้ธค  การแสดงดนตรีประเภทร็อค 120 
ไม่สบายหู 

ฟ้าผ่าระยะใกล ้ 130 

เครืองบินไอพ่นกาํลงัขึนทีระยะใกล ้ 150 เจบ็ปวดในหู 

จรวดขนาดใหญ่กาํลงัขึนทีระยะใกล ้ 180 แกว้หูชาํรุดทนัที 

มลภาวะของเสียง 

 เมือเราอยู่ใกลบ้ริเวณทีกาํลงัมีการตอกเสาเขม็หรือมีการขดุเจาะถนนดว้ยเครืองเจาะหรือบริเวณโรงงาน

อุตสาหกรรมทีมีเครืองจกัรขนาดใหญ่  หรือแมแ้ต่ในบริเวณสนามบิน  เสียงทีเกิดขึนในบริเวณเหล่านี จะเป็นเสียงที

มีระดบัความเขม้เสียงสูง ถา้หูรับฟังเสียงเหลา่นีติดต่อกนันาน ๆ  จาํทาํใหส้ภาพหูและสภาพจิตใจของผูฟั้งผิดปกติ

ได ้ดงันนัผูที้ทาํงานในบริเวณทีมีระดบัความเขม้สูง จึงตอ้งมีจุกอุดหูหรือทีครอบหูหรือวสัดุเก็บเสียงอืนๆ เพือช่วย

ลดระดบัความเขม้เสียงใหหู้ปลอดภยั 

 เนืองจากเสียงทีมีระดบัความเขม้เสียงสูง เป็นอนัตรายต่อผูฟั้งทีอยู่ใกล ้กระทรวงมหาดไทยจึงไดอ้อก

ประกาศเกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานในบริเวณทีมีเสียงดงัโดยมีเกณฑ ์ดงัแสดงในตาราง 
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ตาราง  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองความปลอดภยัเกียวกบัเสียง 

เวลาในการทํางานต่อวนั ( ชัวโมง ) ระดับความเข้มเสียงทีคนทํางานได้รับอย่างต่อเนืองต้องไม่เกิน (เดซิเบล) 

นอ้ยกวา่ 7 

7 – 8 

มากกวา่ 8 

91 

90 

80 

 เสียงทีมีระดบัความเขม้เสียงสูง และเสียงทีทาํความรําคาญแก่หูผูฟั้ง คือ มลภาวะของเสียง 

 การปรับปรุงหรือแกไ้ข แหล่งกาํเนิดเสียงใหมี้กาํลงัเสียงลดลง จะทาํใหร้ะดบัความเขม้ของเสียงลดลงดว้ย 

จึงจดัเป็นการลดมลภาวะของเสียงวธีิหนึง ในกรณีทีเราไม่สามารถแกไ้ขความดงัของเสียงทีแหล่งกาํเนิดเสียงได ้

การป้องกนัโดยวธีิอืน ๆ เช่น การใชจุ้กอุดหู หรือทีครอบหู หรือการติดตงัวสัดุเก็บเสียง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ

ของเสียงได ้
 

หูกับการได้ยิน 

              หูเป็นอวัยวะสําคัญในการรับเสียง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1.  หูส่วนนอก ( external ear )  ประกอบดว้ยใบหู รูหูหรือช่องหู จนถึงแก้วหู ทาํหน้าทีรับเสียงจาก

ภายนอก คลืนเสียงเดินทางไปทางรูหู โดยมีช่องหูทาํหนา้ทีรวมเสียงไปสู่แกว้หู 

2.  หูส่วนกลาง  ( middle ear )  อยู่ถดัจากแก้วหูเขา้ไป มีลกัษณะเป็นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ น 

ไดแ้ก่กระดูกคอ้น อยู่ชิดแนบกบัแกว้หู กระดูกโกลนมีฐานวางปิดช่องทีต่อไปยงัหูชนัใน และกระดูกทงัทาํหน้าที

ส่งต่อแรงสั นสะเทือนของเสียงไปยงัหูส่วนใน และหูส่วนกลาง  นอกจากนียงัทาํหนา้ทีปรับความดนัอากาศภายใน

ใหเ้ท่ากบัความดนัอากาศภายนอก โดยอาศยัท่อทีติดต่อกบัโพรงอากาศ หากความดนัไม่เท่ากนัจะทาํใหหู้อือ  ไดย้ิน

เสียงไม่ชดัเจน 

3.  หูส่วนใน  ( inner ear )  ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วน 

     ส่วนแรก  คือ คอเคลีย  ( cochlea ) เป็นท่อขดคลา้ยรูปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ

สั นสะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทาํหนา้ทีรับคลืนเสียง และแปลงเป็นคลืนไฟฟ้าไปตามประสาทไดย้ินไป

ยงัสมอง เพือรับรู้การไดย้ินและแปลความหมายโดยสมอง 

    ส่วนทีสอง  คือ ท่อครึงวงกลม 3 ท่อ ตงัฉากซึงกนัและกนั ทาํหนา้ทีรับการทรงตวัของร่างกายและการ

เคลือนไหวของศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เส้นประสาทหู 

       ใบหู 

กระดูกคอ้น 

ท่อครึงวงกลม 

            คอเคลีย 

       แกว้หู 

ท่อยสูเตเชียนทิวป์ 
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คุณภาพเสียง 

 คุณภาพของเสียง (Quality) หมายถึงความไพเราะของเสียง ขึนอยูก่บัจาํนวนโอเวอร์โทนของเสียงถา้

จาํนวนโอเวอร์โทนมากเสียงจะนุ่มนวล  ถา้จาํนวนโอเวอร์โทนนอ้ยความนุ่มนวลของเสียงจะนอ้ยลง 

 เสียงดนตรี 

 เสียงดนตรีเป็นจะเป็นเสียงทีน่าฟังหรือไม่ตอ้งประกอบดว้ยสิงต่อไปนี 

   -  ระดับเสียง ขึนอยู่กบัความถี  ความถีสูงเสียงจะแหลม  ความถีตาํเสียงจะทุม้ 

                  - ความดัง ขึนอยูก่บัความเขม้ของเสียงหรือแอมพลิจูด  แอมพลิจูดมากเสียงจะดงั  แอมพลิจูดนอ้ยจะมี

เสียงค่อย 

   -  คุณภาพของเสียง  ขึนอยู่กบัค่าความเขม้ของเสียง (I) และความถีของเสียง (f) คุณภาพของเสียงทาํให้

เราแยกไดว้า่เสียงดงักล่าวมาจากเครืองดนตรีชนิดใด 
 

แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เรืองคลืนเสียง  

1. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็นคลนืทีตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลือนที  

       1. คลืนแสง   2.  คลืนเสียง   3.  คลืนผิวนาํ 

       คาํตอบทีถูกตอ้งคือ 

          1. ทงั 1 , 2 และ 3        2. ขอ้ 2 และ 3        3. ขอ้ 1 เท่านนั        4. ผิดทุกขอ้  

2. (O-NET49)  ถา้ดีดกีตาร์แลว้พบวา่เสียงทีไดย้ินตาํกวา่ปกติ จะมีวธีิปรับแกใ้หเ้สียงสูงขึนไดอ้ย่างไร  

          1. เปลยีนใชส้ายเส้นใหญ่ขึน          2. ปรับสายใหห้ย่อนลง        

  3. ปรับตาํแหน่งสายใหย้าวขึน          4. ปรับสายใหตึ้งขึน  

3. (O-NET49) เสียงผา่นหนา้ต่างในแนวตงัฉาก มีค่าความเขม้เสียงทีผ่านหนา้ต่างเฉลยี 1.0 x 10 
- 4 วตัตต่์อ 

     ตารางเมตร หนา้ต่างกวา้ง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กาํลงัเสียงทีผ่านหนา้ต่างมีค่าเท่าใด  

           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)  ชาวประมงส่งคลืนโซนาร์ไปยงัฝงูปลา พบวา่ช่วงเวลาทีคลนืออกไปจากเครืองส่งจนกลบั 

     มาถึงเครืองเป็น 1.0 วนิาทีพอดี จงหาวา่ปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด กาํหนดใหอ้ตัราเร็วของคลนืในนาํเป็น  

     1,540  เมตร/วนิาที  

           1.  260  m         2.  520  m         3.  770  m         4.  1,540  m 

5. (O-NET50) ระดบัเสียงและคุณภาพเสียงขึนอยู่กบัสมบติัใดตามขอ้ใด 

      1. ความถี รูปร่างคลืน      2. รูปร่างคลืน ความถ ี 3. แอมพลิจูด  ความถี       4. ความถี  แอมพลิจูด 

6. (O-NET50) ขอ้ใดต่อไปนีเป็นวตัถุประสงคข์องการบุผนงัของโรงงานภาพยนตร์ดว้ยวสัดุกลืนเสียง 

      1. ลดความถีของเสียง        2. ลดความดงัของเสียง 

      3. ลดการสะทอ้นของเสียง      4. ลดการหกัเหของเสียง 

7. (O-NET51) ในการเปรียบเทียบเสียงกีร์ตา้กบัหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน  เมือดีดสายกีร์ตา้พร้อมกบั 

     หลอดเทียบเสียงเกิดบีตส์ขึนทีความถีหนึง  แต่เมือขนัใหส้ายตึงขึนเลก็นอ้ยความถีของบีตส์สูงขึน   

      ความถีของเสียงกีร์ตา้เดิมเป็นอย่างไร 

 1. สูงกวา่เสียงมาตรฐาน   2. ตาํกวา่เสียงมาตรฐาน 

 3. เท่ากบัเสียงมาตรฐาน   4. อาจจะมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เสียงมาตรฐานก็ได ้
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8. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปนีถูกตอ้งเกียวกบัคลนืตามยาว 

       1.  เป็นคลืนทีของตวักลางมีการสั นในแนวเดียวกบัการเคลือนทีของคลืน 

       2.  เป็นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตวักลาง 

       3.  เป็นคลืนทีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคลือนที 

       4.  เป็นคลืนทีอนุภาคของตวักลางมีการสนัไดห้ลายแนว 

9. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปนีทีมีผลทาํใหอ้ตัราเร็วของคลืนเสียงในอากาศเปลียนแปลงได ้

       1.  ลดความถี 2.  เพิมความยาวคลืน 3.  เพิมแอมพลิจูด  4.  ลดอุณหภูมิ 

10. (O-NET52) สมบติัตามขอ้ใดของคลืนเสียงทีเกียวขอ้งกบัการเกิดบีตส์ 

       1.  การสะทอ้น 2.  การหกัเห  3.  การเลยีวเบน  4.  การแทรกสอด 

11. (O-NET52) ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

       1.  คา้งคาวอาศยัคลนืเสียงในยา่นอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจบัเหยอื 

       2.  สุนขัสามารถไดย้ินเสียงทีมีความถีในย่านอตัราโซนิกได ้

       3.  เสียงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตาํกวา่ความถีทีมนุษยส์ามารถไดย้ิน 

       4.  คลืนเสียงในย่ายอลัตราโซนิกสามารถใชท้าํความสะอาดเครืองมือแพทย ์

12. (O-NET52) เครืองโซนาร์ในเรือประมงไดรั้บสัญญาณสะทอ้นจากทอ้งทะเล หลงัจากส่งสัญญาณลงไป 

     เป็นเวลา 0.4 วนิาที ถา้อตัราเร็วเสียงในนาํเป็น 1,500 เมตรต่อวนิาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากบัขอ้ใด 

       1.  150  เมตร  2.  300  เมตร  3.  600  เมตร  4.  900  เมตร 

13. (O-NET53) วสัดุทีใชใ้นการบุผนงัโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง 

       1. การหกัเห  2. การสะทอ้น  3. การสนัพอ้ง  4. ดอพเพลอร์ 

14. (O-NET54) ปัจจยัต่อไปนีมีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศ 

       1.  ความถี  2.  อุณหภูมิ  3.  ความดงั  4.  ความเขม้เสียง 

15. (O-NET54) หอ้งประชุมหรือโรงภาพยนตร์  มกับุเพดานหอ้งดว้ยกระดาษชานออ้ย  ติดผา้ม่านทีผนงัหอ้ง  

     และปูพรมทีพืน  ทงันีเพือช่วยลดเสียงทีเกิดจากคุณสมบติัขอ้ใด 

       1.  การสะทอ้นของเสียง 2.  การหกัเหของเสียง    3.  การแทรกสอดของเสียง     4.การเลยีวเบนของเสียง 

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

              สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

              สเปกตรัมคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถี หรือความยาวคลืนต่าง ๆ  ของคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้า

เรียงตามลาํดบัความถี  เรียงจากความถนีอ้ยทีสุดถงึความถีมากทีสุด   

  

 

 

 

 

 

 

รูป 3.1  ชนิดของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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              คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงเป็นคลนืทีมีความถีตงัแต่หลายสิบกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทงัถึงรังสีเอก็ซ์หรือรังสีแกมมา

ทีมีความถีสูงมากๆ เมือความถีเปลียนไปคุณสมบติัของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้านนัๆ กย็่อมเปลยีนแปลงไปดว้ยแต่ก็ยงัมี

คุณสมบติัร่วมกนัอยู่คือมีอตัราเร็วเท่ากบั 3x10
8
 เมตร/วนิาที 

 

1.  คลืนวิทยุ  

            1. ช่วงความถอียู่ในช่วง   10
3
-10
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            2. คลืนวทิยุความถีตงัแต่  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  สถานีวทิยุจะส่งออกอากาศในระบบ A.M. 

            3. ช่วงความถีทีตาํกวา่ช่วง  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  เรียกวา่คลนืยาว  ความถีทีสูงกวา่นีเรียกวา่คลืนสนั 

            4. ช่วงความถีจาก  88 – 108  เมกะเฮิรตซ์  เป็นการส่งคลืนแบบ  F.M. 

            5. สัญญาณคลืนวทิยุทีส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับมี  2  ชนิด คือ 

                  5.1 คลืนพืนดินหมายถงึคลืนวทิยุทีส่งจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับวทิยุโดยตรงมีทงัระบบ A.M.และ F.M.  

                  5.2  คลืนฟ้า หมายถึง คลืนวทิยุทีส่งขึนไปสะทอ้นในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์  แลว้กลบัมายงั

เครืองรับวทิยุ ( มีในระบบ A.M. ส่วนระบบ  F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชนันีได)้ 

             6. คลืนวทิยุสามารถผลิตขึนได ้ โดยอาศยัวงจรวทิยุของหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร์ 

             7. ไม่สามารถทะลผุ่านโลหะ  หรือสิงกีดขวางขนาดใหญ่  แต่สามารถออ้มผ่านสิงกีดขวางทีมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัความยาวคลืนได ้

             8. สามารถสะทอ้นในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์ได ้

2.  คลืนโทรทัศน์ 

             1. มีความถีประมาณ  10
8
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             2. การส่งโทรทศัน์ตอ้งใชก้ลอ้งถา่ยโทรทศัน์  ซึงสามารถเปลียนภาพใหเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้าไดใ้นอตัรา 

25
1   วนิาที  ใชค้ลืนวทิยุทีมีความถีสูง  เช่น  สถานีโทรทศัน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  ใชค้วามถีในช่วง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ์   

              3. ภาพส่งออกไปในระบบเอเอม็ ( A.M. )  ส่วนเสียงส่งออกไปในระบบเอฟเอม็  ( F.M. ) 

              4. หลอดส่งภาพทาํหนา้ทีสร้างสญัญาณไฟฟ้าของภาพ  มีส่วนประกอบสําคญัคือ  แผ่นรับภาพ  แผ่นรับ

สัญญาณ  ปืนอิเลก็ตรอน  วงแหวนโลหะ 

              5. เครืองรับโทรทศัน์  รับคลืนโทรทศัน์จากเครืองส่งแลว้จะแยกสัญญาณไฟฟ้าของภาพส่งไปยงั

หลอดภาพ  เพือเปลียนเป็นภาพไดใ้นอตัราภาพละ  
50
1    วนิาที 

              6. เครืองรับโทรทศัน์ระบบ  625  เส้น เป็นระบบสากล 

              7. เครืองรับวทิยโุทรทศัน์  ระบบจะมีหลอดภาพซึงภายในมีเครืองกาํเนิดอิเลก็ตรอนจะถูกยิงออกไปบน

จอภาพ  ตามสัญญาณไฟฟ้าทีไดรั้บ  สําหรับโทรทศัน์สีจะมีแหล่งกาํเนิดอเิลก็ตรอน  3  ชุด  ใชค้วบคุมความเขม้

สัญญาณ  สีแดง  สีนาํเงิน  และสีเขียว 

3.  คลืนไมโครเวฟ 

             1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง   10
9
 – 3x10

11  เฮิรตซ์    

             2. ใชใ้นการสือสาร  เช่น  ดาวเทียม   โทรศพัทมื์อถือ   

             3. ใชท้าํเรดาร์ 
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             เรดาร์(RADAR ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging) 

1. เรดาร์เป็นการส่งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็นช่วง ๆ  แลว้รับสัญญาณทีสะทอ้นกลบัมาเขา้สู่เครืองรับ 

ปรากฏใหเ้ห็นบนจอภาพ  ซึงจะบอกชนิดและระยะห่างของวตัถุทีสะทอ้นได ้

 2. สายอากาศของเรดาร์  มีลกัษณะเป็นจานโคง้รูปพาราโบรา  หมุนไดร้อบแกน  ทาํหนา้ทีส่งและรับคลืน

ไมโครเวฟ  เหตุทีนิยมใชค้ลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสูงสามารถทะลุบรรยากาศ

และสะทอ้นทีผิววตัถุทึบไดดี้ 

 3. จอรับคลืนภาพ  ลกัษณะเป็นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็นวงรอบศูนยก์ลาง  และมีทิศทางกาํกบัภาพที

ปรากฏบนจอโดยจะบอกตาํแหน่งระยะห่าง  และทิศทางของวตัถุจากจานสายอากาศดว้ย 

 4. ประโยชน์ของเรดาร์ 

       4.1 ใชใ้นการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ นาํทางเรือเมือหมอกลงจดั 

                     4.2 ใชใ้นกรมอุตุนิยมวทิยา  เช่น  ใชต้รวจหาตาํแหน่งและทิศทางของลมพายุ  พยากรณ์อากาศ 

      4.3 ใชใ้นทางการทหาร  ใชต้รวจหาเครืองบินขา้ศึกเพือออกสกดั หรือเตือนภยัทางอากาศ  และตรวจ 

การเคลือนไหวของศตัรู 

     4.4  ดา้นประมง  เช่น  ใชต้รวจหาฝูงปลา 

โดยทวัไปเรามกัจะพบการนาํคลืนไมโครเวฟไปใชใ้นการสือสาร  ปัจจุบนัการปรุงอาหารนิยมใชเ้ตา 

ไมโครเวฟกนัทงันีเพราะสะดวกและรวดเร็ว หลกัการทาํงานของเตาไมโครเวฟคือ  แหล่งกาํเนิดคลืนไมโครเวฟยิง

คลืนไมโครเวฟไปยงัพดัลมเพือใหพ้ดัลมกระจายคลนืไมโครเวฟไปทวัเตา เมือคลนืไมโครเวฟกระทบกบัอาหารมนั

จะส่งสนามไฟฟ้าเขา้ไปในอะตอมของนาํทีอยู่ในอาหารนนั  ทาํใหอ้ะตอมของนาํซึงมีประจุคู่ชนิดตรงกนัขา้ม 

(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็วทวัไปประมาณ  2.4 10
9
  รอบต่อวนิาที  ทาํใหเ้กิดพลงัความร้อนขึน  อาหารที

ถูกปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกทวัหมดและรวดเร็ว  เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทวั  

4.  รังสีอินฟราเรด 

 1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
11   - 10

14    เฮิรตซ์    

 2.  วตัถุร้อนจะแผรั่งสีอินฟราเรดทีมีความยาวคลืนสนักวา่  10 - 4   เมตรออกมา 

 3.  ประสาทสัมผสัทางผิวหนงัของมนุษยส์ามารถรับรังสีอินฟราเรดได ้

 4.  ฟิลม์ถ่ายรูปบางชนิดสามารถถ่ายรูปไดโ้ดยอาศยัรังสีอินฟราเรด 

 5.  สิงมีชีวติจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 

 6.  สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกวา่แสงธรรมดาจะผา่นได ้ จึงอาศยัสมบติันีถ่ายภาพพืนโลก 

จากดาวเทียม  เพือศึกษาการแปรสภาพของป่าไมห้รือการเคลือนยา้ยของฝูงสัตว ์

             7. รังสีอินฟราเรดเป็นตวันาํคาํสงัจากอุปกรณ์ควบคุมไปยงัเครืองรับทีเรียกวา่  รีโมทคอนโทรล  หรือการ

ควบคุมระยะไกล  สําหรับควบคุมการทาํงานของเครืองรับโทรทศัน์  เช่น การปิด  การเปิด  การเปลยีนสถานี 

             8. ใชใ้นทางการทหารนาํไปใชเ้กียวกบัการควบคุมการใชอ้าวธุนาํวถิีเคลือนทีไปยงัเป้าหมาย 

             9. แหล่งกาํเนิดของรังสีอนิฟราเรด  ไดจ้ากแหลง่กาํเนิดความร้อนทุกชนิด  เช่น  ดวงอาทิตย ์ หลอดไฟ   

             10. ใชใ้นวงการแพทย ์ เช่น  การฆ่าเชือโรค  กายภาพบาํบดั  การตรวจวนิิจฉยัโรค 

             11. ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตรถยนต ์ การอบสีรถ  การฆ่าเชือโรคก่อนบรรจุใส่ภาชนะ 
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5.   แสง 

             1. มีความถีประมาณ   10 
14  เฮิรตซ์ ความยาวคลืนอยู่ในช่วง  4x10-7 – 7x10-7  เมตร 

             2. ประสาทตาของมนุษยไ์วต่อคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าช่วงนีมาก 

             3. วตัถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปล่งแสงได ้ เช่น  ไส้หลอดไฟฟ้า  ดวงอาทิตย ์

             4. เครืองกาํเนิดเลเซอร์  เป็นแหลง่กาํเนิดแสงอาพนัธ์ทีใหแ้สงไดโ้ดยไม่อาศยัความร้อน  เช่น 

วงการแพทย ์ ใชเ้ลเซอร์ในการผ่าตดันยัน์ตา 

6.  รังสีอัตราไวโอเลต 

             1. มีความถีอยู่ในช่วง   10
15  -  10

18   เฮิรตซ์    

             2. รังสีนีเป็นตวัการทีทาํใหเ้กิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์ 

             3. ทาํใหส้ารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 

             4. สามารถทะลผุ่านวตัถุบาง ๆ  บางชนิดได ้ เช่น เสือผา้  แผ่นพลาสติก 

             5. ทาํลายเซลลเ์ลก็ ๆ  บางชนิดได ้ เช่น  เชือโรค 

             6. ประโยชน์ของรังสีอตัราไวโอเลต 

       6.1 ใชท้าํการพิสูจน์เอกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 

       6.2 ช่วยร่างกายสังเคราะห์วติามินดี 

       6.3 ใชต้รวจคุณภาพอาหารวา่เสียหรือไม่ 

       6.4  ใชใ้นการแสดงบนเวที 

       6.5 ใชต้รวจสอบสารเคมี 

 โทษจากรังสีอตัราไวโอเลต  อนัตรายต่อผิวหนงั  และตาคน  เมือรับมาจาํนวนมาก ๆ  อาจเป็นมะเร็งที

ผิวหนงัได ้

 รังสีอตัราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย ์ ส่วนใหญ่จะถูกสกดักนัไวจ้ากบรรยากาศชนัสตราโตสเฟียร์  ซึงมี

แก๊สโอโซนเป็นองคป์ระกอบ  แต่ปัจจุบนัโอโซนในบรรยากาศมีจาํนวนลดลงมากจึงทาํใหรั้งสีอตัราไวโอเลตแผ่ลง

มายงัผิวโลกมากขึน 

7.  รังสีเอกซ์ 

1. มีความถีอยู่ในช่วง   10
16  -  10

22   เฮิรตซ์    

2. แหล่งกาํเนิดของรังสีเอกซ์  คือ  ดวงอาทิตย ์ หลอดรังสีเอกซ์  เครืองรับโทรทศัน ์

3. คุณสมบติัของรังสีเอกซ์ 

                3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 

                3.2 เป็นคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนสันมาก 

                3.3 มีอาํนาจทะลุทะลวงสูง 

                3.4 ทาํใหแ้ก๊สหรืออากาศรอบ ๆ แตกตวัเป็นไอออนได ้

                3.5 ทาํใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

                3.6 ทาํปฏิกิริยากบัแผน่ฟิลม์ถ่ายรูปเหมือนกบัแสง 

                3.7 รังสีเอกซ์มีอนัตรายและทาํลายเซลลข์องสิงมีชีวติได ้
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4.  ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ 

     4.1 ใชใ้นวงการแพทย ์ ตรวจวนิิจฉยัโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 

       4.2 ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  และการก่อสร้าง  เพือตรวจสอบรูรั วหรือรอยร้าวต่าง  ๆ

       4.3 ใชต้รวจสอบสิงแปลกปลอม  หรืออาวธุในกระเป๋าหรือหีบห่อต่าง ๆ 

       4.4 ใชต้รวจสอบวตัถุโบราณวา่มีอายุยาวนานเท่าไร 

5. โทษของรังสีเอกซ์ 

       5.1  เมือร่างกายรับเขา้ไปมาก  เซลลจ์ะตายหรือเสือมคุณภาพ 

       5.2  อาจทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

       5.3  อาจทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงในยีน  มีผลต่อกรรมพนัธ์ุ 

8.  รังสีแกมมา 

             1. มีความถีสูงกวา่รังสีเอกซ์ 

             2. แหล่งกาํเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตวัของนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี   รังสีคอสมิกทีมาจาก 

นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยู่ดว้ย  การแผรั่งสีของอนุภาค ประจุไฟฟ้าทีถูกเร่งในเครืองเร่งอนุภาคก็ทาํใหเ้กิดรังสี

แกมมาได ้

 3.  คุณสมบติัของรังสีแกมมา 

             3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 

             3.2 ทาํใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

             3.3 ทาํปฏิกิริยากบัแผ่นฟิลม์ถ่ายรูป และฟิลม์ทีไม่ไวต่อแสง 

 4.   ประโยชน์ของรังสีแกมมา 

             4.1 ใชใ้นวงการแพทย ์ ใชรั้กษาโรคมะเร็ง 

             4.2 ใชใ้นวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชต่างๆ  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช  การสังเคราะห์ดว้ยแสง   

การเปลียนแปลงพนัธ์ุพืช 

             4.3 อาบผลไมต่้าง ๆ  ตลอดผลิตผลอืน ๆ  ใหเ้ก็บรักษาไวไ้ดน้าน ๆ 

5.  โทษของรังสีแกมมา  ทาํลายเซลลร่์างกาย  เนือเยือต่าง ๆ  อาจทาํใหเ้กิดมะเร็งได ้  

แบบทดสอบเรือง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (O-NET)  

1. (O-NET49) คลืนวทิยุทีส่งออกจากสถานีวทิยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว 

     คลืนของคลนืวทิยุทงัสองนีต่างกนัเท่าใด  

         1. 3.33 m        2. 3.00 m      3. 0.33 m         4. 0.16 m  

2. (O-NET49) ขอ้ใดเป็นการเรียงลาํดบัคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากความยาวคลืนนอ้ยไปมากทีถกูตอ้ง 

          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์          

          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์  

3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกบัคลนืในระบบวทิยุแบบ เอ เอม็ คลืนวทิยุทีไดจ้ะมีลกัษณะอย่างไร  

          1. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          2. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสียง            

          3. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          4. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลนืเสียง 
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4. (O-NET50) มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัการภารกิจบนพืนผิวดวงจนัทร์  สือสารกนัดว้ยวธีิใดสะดวกทีสุด 

          1. คลืนเสียงธรรมดา          2. คลืนเสียงอลัตราซาวด ์

          3. คลืนวทิยุ                 4. คลืนโซนาร์ 

5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตวักลางทีหนึงไปตวักลางทีสองโดยอตัราเร็วของคลืนลดลง   ถามวา่สําหรับคลืน  

      ในตวักลางทีสอง  ขอ้ความใดถกูตอ้ง 

          1. ความถีเพิมขึน            2. ความถีลดลง 

          3. ความยาวคลืนมากขึน       4. ความยาวคลืนลดลง 

6. (O-NET50) คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการทาํงานของเครืองโทรทศัน์คือขอ้ใด 

          1. อินฟราเรด  2. ไมโครเวฟ  3. คลืนวทิยุ                          4. อลัตราไวโอเลต 

7. (O-NET51) คลืนวทิยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลืนเท่าใด  กาํหนดใหค้วามเร็วของคลืนวทิย ุ

      เท่ากบั 3.0 x 108  เมตร/วนิาที 

          1.  3.0  m  2.  3.4  m   3.  6.0  m  4.  6.8  m 

8. (O-NET51) คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสันทีสุด 

          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 

          3. คลืนวทิย ุ    4.  อลัตราไวโอเลต 

9. (O-NET52) คลืนในขอ้ใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสนัทีสุด 

          1.  คลืนวทิยุ    2.  คลืนอินฟราเรด 

          3.  คลืนไมโครเวฟ    4.  คลืนแสงทีตามองเห็น 

10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในขอ้ใดทีไม่มีผลต่อการแผก่ระจายของคลืนวทิย ุ

          1.  การเปลยีนขนาดของจุดดบับนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้

          3.  การเกิดนาํขึนนาํลง   4.  การเกิดกลางวนั กลางคืน 

11. (O-NET53) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเกียวกบัคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

          1.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากนั 

          2.  มีคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าบางชนิดตอ้งอาศยัตวักลางในการเดินทาง 

          3.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคลืนทีมีทงัสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 

          4.  เมือคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าเดินทางในตวักลางทีเปลยีนไป อตัราเร็วของคลืนจะเปลยีนไป 

12.  (O-NET54)เหตุใดคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงจดัเป็นคลืนตามขวาง 

         1.  เพราะสนามแม่เหลก็มีทิศตงัฉากกบัสนามไฟฟ้า 

         2.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตรงขา้มกบัทิศการเคลือนทีของคลนื 

         3.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตงัฉากกบัทิศการเคลือนทีของคลนื 

         4.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกบัทิศการเคลือนทีของคลืน 

13.  (O-NET54)ถา้สถานีวทิยเุอเอม็แห่งหนึงกระจายเสียงทีมีความถี  800  kHz  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  

        1.  เสียงพูดถูกนาํไปเพิมแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสญัญาณความถี  800  kHz คนัเป็นระยะ  ๆ

        2.  เสียงพูดถูกนาํไปผสมกบัคลืนพาหะทีมีความถี  800  kHz   

        3.  เสียงพูดถูกนาํไปผสมกบัคลืนพาหะทีมีความถีไม่คงที แต่ใหผ้ลลพัธ์ทีมีความถี  800  kHz คงที    

        4.  คลืนพาหะความถี 800  kHz  ถูกปรับความถีลงใหเ้หลอืไม่เกิน 20 kHz เพือใหหู้มนุษยรั์บฟังได ้  


