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บทที  3  คลืน  (Weve) 

คลืน ( wave) คือ  สถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึ นบนตัวกลางเนืองจากการรบกวนจากภายนอก  เช่น 

การสั นของนํ า  การสั นของเส้นเชือก  แล้วมีการส่งผ่านพลังงานผ่านตัวกลางโดยทีตัวกลางไม่เคลือนทีไปด้วยแต่ตัว

ทีเคลือนทีไป คือ พลังงาน  แต่ตัวกลางจะสั นแบบขึ น ๆ ลง ๆ อยู่กับทีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 

 องค์ประกอบทีทําให้เกิดคลืน 

1.  มีแหล่งกําเนิดคลืน 

2.  มีการสั นของแหล่งกําเนิดคลืน 

3.  มีตัวกลางให้คลืนเคลือนทีผ่าน 

สําหรับข้อที 3. คลืนบางชนิดไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  เช่น  คลืนแสง   คลืนแม่เหล็ก 

ไฟฟ้าทุกชนิด 

การจําแนกประเภทของคลืน 

1.  จําแนกตามลักษณะการสัน  แบ่งได้เป็น  

1.1  คลืนตามขวาง  คือ คลืนทีมีทิศคลืนกับทิศตัวกลางตั งฉากกันเวลาเคลือนที  เช่น คลืนนํ า  คลืนเชือก   

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นต้น 

     1.2   คลืนตามยาว  คือ คลืนทีมีทิศคลืนกับทิศตัวกลางขนานกันเวลาเคลือนที  เช่น  คลืนเสียง  คลืนที

เกิดจากการอัดของสปริง  เป็นต้น 

2.  จําแนกโดยอาศัยหลักการใช้ตัวกลางในการส่งคลืน  แบ่งได้เป็น 

     2.1  คลืนกล  คือ  คลืนทีอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  เช่น  คลืนนํ า  คลืนในเส้นเชือก   คลืนในลวด

สปริง  คลืนของต้นหญ้า  หรือต้นข้าวขณะลมพัด  คลืนเสียง  เป็นต้น 

     2.2  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  คลืนทีไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  เช่น   คลืนแสง  เป็นต้น 

   3.  จําแนกตามการเกิดคลืนเป็นเกณฑ์  แบ่งได้เป็น 

     3.1  คลืนดล  คือ  คลืนทีส่งออกมาจากแหล่งกําเนิดโดยการรบกวน  หนึงหรือสองครั ง  เกิดคลืนแค่ลูก

เดียว หรือสองลูก  คลืนดลจะเกิดในระยะเวลาสั น  ๆ

     3.2  คลืนต่อเนือง  คือ  คลืนทีส่งมาจากแหล่งกําเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ  ครั ง  อย่างต่อเนือง 

คลืนต่อเนืองจะเกิดขึ นในระยะเวลายาว 

 

ส่วนประกอบของคลืน 
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1.  ยอดคลืน หรือสันคลืน  หมายถึง  ส่วนบนสุดของคลืนแต่ละลูก 

2.  ท้องคลืน  หมายถึง  ส่วนล่างสุดของคลืนแต่ละลูก 

3.  การกระจัด  หมายถึง  ระยะจากตําแหน่งใด ๆ  บนแนวคลืนถึงแนวสมดุล 

4.  ช่วงความกว้างของคลืนหรือแอมพลิจูด (A ) หมายถึง  ระยะจากสันคลืนหรือระยะจากท้องคลืนถึงแนว 

สมดุล  หรือ  แอมพลิจูด คือระยะการกระจัดทีมีค่ามากทีสุด 

5.  ความยาวคลืน  ()  หมายถึง  ความกว้างของคลืนหนึงลูก  ซึงเป็นระยะห่างของตําแหน่งบนคลืนทีมี 

ล ักษณะเดียวกันทีติดต่อกัน  เช่น  ระยะจากสันคลืนหนึงถึงสันคลืนของลูกถัดไประยะจากท้องคลืนถึงท้องคลืน

ของลูกถัดไป 

6. หน้าคลืน  (Wave  Front)  คือ เส้นทีลากผ่านตําแหน่งทีมีเฟสเหมือนกัน (Same  Phas)   

ซึงต้องอยู่บนคลืนลูกเดียวกัน เช่น  เส้นทีลากระหว่างจุดทีเป็นสันคลืนในลูกเดียวกัน  เป็นต้น  หน้าคลืนจะต้องตั ง

ฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืนเสมอ 

7.  ความถี (f ) หมายถึง จํานวนลูกคลืนทีเกิดจากแหล่งกําเนิดในหนึงหน่วยเวลา  หรือจํานวนลูกคลืนที

ผ่านจุดใด ๆ  ในหนึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที  หรือ  Hertz      

8.  คาบ (T)  หมายถึงเวลาทีคลืนเคลือนทีได้  1  รอบ หรือเคลือนทีเป็นระยะทางหนึงความยาวคลืน 

  มีหน่วยเป็นวินาที 

 ความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี 

 T  =  
f
1     

9.  อ ัตราเร็วคลืนและอัตราเร็วเฟส (v)  หมายถึง  ระยะทางทีเคลือนทีได้ในหนึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็น

เมตรต่อวินาที   

     จะได้                 v     =  
T
λ   =   f 

 v  =  f    
    

แบบฝึกหัด 3.1 

1. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ ากระเพือมขึ นลงจากระดับเดิม  900  รอบต่อวินาที  ระยะระหว่างสันคลืนทีถัดกัน 

    ว ัดได้  30  cm. จงหาอัตราเร็วของคลืนทีผิวนํ า 

2. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ ากระเพือมขึ นลงจากระดับเดิม  800  รอบต่อวินาที ระยะระหว่างท้องคลืนทีถัดกัน 

    ว ัดได้  20  cm. จงหาอัตราเร็วของคลืนทีผิวนํ า 

3. คลืนนํ าเคลือนทีเข้ากระทบฝังนับได้  15  ลูก คลืนทุก ๆ  10  วนิาที  ถ้าระยะระหว่างสันคลืนทีติดกันเท่ากับ  

    3  เมตร  คลืนนํ ามีความเร็วเท่าไร 

4. (มข.) เมือเรากระทุ่มนํ าเป็นจังหวะสมํ าเสมอ  3  ครั งต่อวินาที  แล้วจับเวลาทีคลืนลูกแรกเคลือนทีไปกระทบ 

    ขอบสระอีกด้านหนึงซึงอยู่ห่างออกไป  45  เมตร  พบวา่ใช้เวลา  3  วินาที  ความยาวคลืนของผิวนํ านี เท่ากับ 

    กีเมตร  ( 5 เมตร ) 

5. (มข.) เมือสังเกตคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ า  พบว่าผิวนํ ากระเพือมขึ นลง  600  รอบใน  1  นาที  และระยะระหว่าง   

    สันคลืนทีถัดกันว ัดได้  20  เซนติเมตร  จงหาว่าเมือสังเกตคลนืลูกหนึงเคลือนทีไปใน  1 นาที  จะได้ระยะทาง 

    กีเมตร  ( 120 เมตร ) 
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มุมเฟส 

 มุมเฟส คือ มุมทีใช้เรียกตําแหน่งใด ๆ บนคลืน  โดยว ัดเทียบกับการเคลือนทีเป็นวงกลม 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการหามุมเฟสเริมต้น 

 

มุมเฟสเริมต้น  90  องศา มุมเฟสเริมต้น  270  องศา 

    

สมบัติของคลืน 

 การทีเราจะตัดสินว่าการเคลือนทีแบบใดแบบหนึงเป็นการเคลือนทีแบบคลืนหรือไม่นั น  ต้องพิจารณาจาก

สมบัติของคลืน  4  ประการ ดังนี 

1.  การสะท้อน (Reflection) 

2.  การหักเห (Reflaction) 

3.  การแทรกสอด (Interferance) 

4.  การเลี ยวเบน ( Diffraction) 

สมบัติการสะท้อนและการหักเหเป็นสมบัติร่วมของคลืนและอนุภาค  สมบัติการแทรกสอดและการ

เลี ยวเบนเป็นสมบัติเฉพาะของคลืน 

การสะท้อนของคลืน (Reflection) 

 

 

 

 

 

 
 

    เส้นแนวตั งฉาก 

2 1 

รังสีตกกระทบ 

รังสีสะท้อน 
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 กฎการสะท้อนมี  2  ข้อ  คือ 

1.  รังสีตกกระทบ  รังสีสะท้อน  และแนวตั งฉาก  ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน 

2.  มุมตกกระทบ  =  มุมสะท้อน  (1  =  2) 

สรุปลักษณะของคลืนสะท้อน 

1.  จุดสะท้อนตรึงแน่น  คลืนสะท้อนมีลักษณะตรงข้ามกบัคลืนตกกระทบคือ  เข้าเป็นสันคลืนออกเป็น 

ท้องคลืน  หรือเข้าเป็นท้องคลืนออกเป็นสันคลืน  ดังนั นเฟสเปลียน 180  องศา ( เฟสตรงข้ามกัน ) 

2.  จุดสะท้อนอิสระ  คลืนสะท้อนมีลักษณะเหมือนคลืนตกกระทบ  คือ  เข้าเป็นสันคลืนออกเป็นสันคลืน 

  หรือเข้าเป็นท้องคลืนออกเป็นท้องคลืน  ดังนั นเฟสไม่เปลียน (เฟสตรงกัน) 

 การสะท้อนในเส้นเชือก  มี  2  แบบ  คือ  

 

 1. สะท้อนปลายอิสระ 2.  สะท้อนปลายตรึงแน่น  

 

  

 

 คลืนสะท้อนออกมาเฟสตรงกัน 

(รูปร่างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส  0 ๐ 

คลืนสะท้อนออกมาเฟสตรงข้ามกัน 

(รูปร่างตรงข้าม) ความต่างเฟส  180 ๐ 

 

การหักเหของคลืน (Reflaction) 

 การหักเห คือ การทีคลืนเคลือนทีผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางทีต่างกัน  เช่น  นํ าลึกกับนํ าตืน  ทําให้ทิศทาง

ของคลืนเปลียนไปและมีความเร็วกับความยาวคลืนเปลียนไป  แต่ความถีคงทีเสมอ 

 

 ลักษณะของการหักเห  มี  2  แบบ คือ  

 

 1.  การหักเหออก 2.  การหักเหเข้า  

 

  

 

 คลืนเดินทางจากนํ าตืนไปนํ าลึก 

รังสีคลืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก 

คลืนเดินทางจากนํ าลึกไปนํ าตืน 

รังสีคลืนจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก 
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การหักเหอธิบายโดยใช้กฎของสเนล 

 
 

 n
2λ
1λ

2v
1v

2sinθ
1sinθ

    

 

  เมือ  n  เป็นดัชนีหักเหของนํ าตืนเทียบกับนํ าลึกและจะได้ว่า 

 

 ตัวกลาง v λ   

 นํ าตืน น้อย น้อย  

 นํ าลึก มาก มาก  
 

การแทรกสอดของคลืน  (Interferance) 

  
       รูปการแทรกสอดของคลืนนํ า 

 นิยามเกียวกับการแทรกสอด 

 1.  การแทรกสอด คือ เมือมีคลืนตั งแต่  2  คลืน  เคลือนทีมาพบกันจะเกิดการรวมกันแบบเสริม  หรือ

หักล้าง    

 2.  แหล่งกําเนิดอาพันธ์ (Coherent  Source)  คือแหล่งกําเนิดคลืนทีมีความถีเท่ากัน  มีเฟสต่างกันคงที  

หรือมีเฟสตรงกัน 

 3.  การแทรกสอดแบบเสริม  คือ  สันคลืนเจอสันคลืน หรือท้องคลืนเจอท้องคลืนเรียกแนวปฏิบัพ (A) 

 4.  การแทรกสอดแบบหักล้าง คือ สันคลืนเจอท้องคลืนเรียกแนวบัพ (N) 

 5.  แนวปฏิบัพนํ ากระเพือมมาก  แนวบัพนํ ากระเพือมน้อย 
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การเลียวเบนของคลืน  ( Diffraction) 

  
การเลียวเบนอธิบายโดยใช้กฎของฮอยเกนส์ 

หลักของฮอยเกนส์กล่าวว่า  “ แต่ละจุดบนหน้าคลืน  กระทําตัวเหมือนแหล่งกําเนิดของคลืนอันใหม่จะ

กระจายคลืนทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วตอนแรกทีปล่อยคลืน 

 

การเลียวเบนผ่านช่องเดียว การเลียวเบนผ่านช่องคู ่

1.  จะเลี ยวเบนได้ก็ต่อเมือ  λ d 1.  จะเลี ยวเบนปล่อยคลืนออกมาเหมือนการแทรกสอด 

2.  จะเกิดแนวบัพหลังสิงกีดขวาง 2.  การเลี ยวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ 

3.  จะเกิดการแทรกสอดขึ น  

4.  ถ้าช่องกว้าง d  < λ   

 

แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เรืองคลืนกล  
 

1. (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนํ าลึกสู่นํ าตืน ข้อใดต่อไปนี ถูก  

          1. อ ัตราเร็วคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าอ ัตราเร็วคลืนในนํ าตืน           

 2. ความยาวคลืนในนํ าลึกมากกว่าความยาวคลืนในนํ าตืน            

           3. ความถีคลืนในนํ าลึกมากกว่าความถีคลืนในนํ าตืน           

 4. ความถีคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าความถีคลืนในนํ าตืน  

2. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็นคลืนทีต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  

       1. คลืนแสง   2.  คลืนเสียง   3.  คลืนผิวนํ า 

       ค ําตอบทีถูกต้องคือ 

          1. ทั ง 1 , 2 และ 3        2. ข้อ 2 และ 3        3. ข้อ 1 เท่านั น        4. ผิดทุกข้อ  

3. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึงไปตัวกลางทีสองโดยอัตราเร็วของคลืนลดลง ถามว่า 

     สําหรับคลืนในตัวกลางทีสอง  ข้อความใดถูกต้อง 

      1. ความถีเพิมขึ น                2. ความถีลดลง 

     3. ความยาวคลืนมากขึ น      4. ความยาวคลืนลดลง 

4. (O-NET50) ถ้ากระทุ่มนํ าเป็นจังหวะสมํ าเสมอ  ลูกปิงปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลือนทีอย่างไร 

      1. ลูกปิงปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึ น          2. ลูกปิงปองเคลือนทีเข้ามาหา 

      3. ลูกปิงปองเคลือนทีขึ น-ลงอยู่ทีต ําแหน่งเดิม   4. ลูกปิงปองเคลือนทีไปด้านข้าง 
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5. (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตัวกลางหนึงไปยังอีกตัวกลางหนึง  ปริมาณใดต่อไปนี ไม่เปลียนแปลง 

 1. ความถี    2. ความยาวคลืน 

 3. อ ัตราเร็ว    4. ทิศทางการเคลือนทีของคลืน 

6. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ถูกต้องเกียวกับคลืนตามยาว 

       1.  เป็นคลืนทีของตัวกลางมีการสั นในแนวเดียวกับการเคลือนทีของคลืน 

       2.  เป็นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตัวกลาง 

       3.  เป็นคลืนทีไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที 

       4.  เป็นคลืนทีอนุภาคของตัวกลางมีการสั นได้หลายแนว 

7. (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิงกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็นการศึกษา 

      สมบติัตามข้อใดของคลืน 

       1. การหักเห  2. การเลี ยวเบน  3. การสะท้อน  4. การแทรกสอด 

8. (O-NET53) ทําให้เกิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทั งสองด้านถูกขึงตึง พบว่ามีความถีและความยาวคลืน 

     ค่าหนึง ถ้าทําให้ความถีในการสั นเพิมขึ นเป็น 2 เท่าของความถีเดิม ข้อใดถูกต้อง 

       1.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึงหนึงเนืองจากคลืนเคลือนทีในตัวกลางเดิม 

       2.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเพิมขึ นเป็น 2 เท่า เนืองจากปริมาณทั งสองแปรผันตามกัน 

      3.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตัวกลางเดิม 

       4.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อ ัตราเร็วของคลืนเพิมเป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 

9. (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึ นโดยดูจากปัจจัยใดเป็นหลัก 

       1.  ทิศการเคลือนทีของคลืน   2.  ทิศการสั นของอนุภาคตัวกลาง 

       3.  ประเภทของแหล่งกําเนิด   4.  ความยาวคลืน 

10. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึงตกลงนํ าและสั นขึ นลงหลายรอบทําให้เกิดคลืนผิวนํ าแผ่ออกไปเป็นรูป 

     วงกลม  เมือเวลาผ่านไป  10  วินาทีคลืนนํ าแผ่ออกไปได้รัศมีสูงสุดประมาณ  20  เมตร  โดยมีระยะ 

      ระหว่างสันคลนืเท่ากับ  2  เมตร จากข้อมูลดังกล่าว ลูกบอลสั นขึ นลงด้วยความถีประมาณเท่าใด 

       1.  0.5  Hz    2.  1.0  Hz 

       3.  2.0  Hz    4.  4.0  Hz 

 

เสียงและการได้ยิน 

ธรรมชาติของเสียง 

เสียงเกิดจากการสั นของว ัตถุ 

เสียงเป็นพลังงานรูปหนึงทีทําให้ประสาทหูเกิดความรู้สึกได ้

การเคลือนทีของเสียงจากตัวก่อกําเนิดเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานการสั นของตัว 

ก่อกําเนิดเสียงนั นไปยังสิงต่าง ๆ  

 การเกิดคลืนเสียงเคลือนทีจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึงได้จะต้องประกอบไปด้วย 

1.   มีแหล่งกําเนิดเสียง 

2.   มีการสั นของแหลง่กําเนิดเสียง 

3.   มีตัวกลางให้คลืนเสียงเคลือนทีผ่าน 
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การเคลือนทีของคลืนเสียง 

เสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  ล ักษณะทั ว ๆ ไป  ของเสียงเป็นดังนี 

1.  เสียงเกิดจากการสั นสะเทือนของว ัตถุ  มีผลให้อนุภาคของตัวกลางทีเสียงเคลือนทีผ่านเกิดการสั นใน 

ลักษณะของการอัดและขยายไปถึงหูจึงเกิดการได้ยิน 

 2.  เสียงเป็นคลืนเพราะมีคุณสมบัติของคลืนครบถ้วน  คือมีการสะท้อน  การหักเห  การแทรกสอด  และ

การเลี ยวเบน 

 3.  เสียงเป็นคลืนตามยาว  เพราะอนุภาคของตัวกลางสั นในทิศทางเดียวกับทิศทางของการเคลือนทีของ

คลืน 

 4.  ช่วงอัดเป็นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศอัดตัวกัน  ทําให้บริเวณนั นเป็นช่วงทีมีความดันสูง

กว่าปกติ 

 5.  ช่วงขยายเป็นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศแยกห่างจากกัน  ทําให้บริเวณนั นเป็นช่วงทีมีความ 

ดันตํ ากว่าปกติ  

ความเข้มเสียงและการได้ยิน 

  ความเข้มเสียง 

แหล่งกําเนิดทีมีช่วงกว้างของการสั น ( amplitude )  กว้างมาก จะเกิดเสียงดังกว่าเสียงทีมี amplitude น้อย 

ในทางวิทยาศาสตร์ เรียกความดังของเสียงว่า ความเข้มของเสียง การว ัดความเข้มของเสียงว ัดได้จากพลังงานของ

เสียงทีตกตั งฉากบน 1 หน่วยพืนทีใน 1 หน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นว ัตต์ต่อตารางเมตร ( Watt/m
2
 )  และหาได้จาก

สมการดังต่อไปนี 

 เมือ I    คือ  ความเข้มของเสียงทีจุดใดจุดหนึง  ( Watt/m
2
 ) 

 P  คือ  กําล ังของเสียงจากแหล่งกําเนิด  ( Watt ) 

 R  คือ  ระยะระหว่างแหลง่กําเนิดเสียงกับจุดทีพิจารณา  ( m ) 

 A  คือ  พืนทีของเสียงทีตกตั งฉากกับแหล่งกําเนิด  ( m
2
 ) 

 S  คือ  จุดกําเนิดคลืนเสียงทีมีหน้าคลืนเป็นรูปทรงกลม 

  พืนที ๆ เสียงตกตั งฉากก็คือ พืนทีผิวทรงกลม ซึงมีพืนที  =  4R
2
   

 I   =  
A
P    =  

2r 4π
P             

 

    I         
2R

1  

ความเข้มเสียงสูงสุดทีมนุษย์ได้ยิน  ( เสียงดัง )      1        watt / m2    

ความเข้มเสียงตํ าสุดทีมนุษย์ได้ยิน  ( เสียงเบา )    10- 12   watt/m2    

ระดับความเข้มของเสียง 

เมือหาอัตราส่วนระหว่างความเข้มเสียงทีดังทีสุดทีมนุษย์ทนฟังได้กับความเข้มเสียงเบาทีสุดทีมนุษย์ได้ยิน

มีค่ามากถึง 10
12

   ด ังนั นเพือความสะดวกในทางปฏิบัติ จึงนิยมใช้  ระดับความเข้มเสียงเป็นปริมาณทีบอกความดัง

ของเสียงแทน ความเข้มเสียง และเป็นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล  ระดับความเข้มของเสียงและมีหน่วย

เรียกว่า เบล  แต่เนืองจากเบลเป็นหน่วยทีใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดทีจะบอกค่าความดังของเสียง

ต่าง ๆ  ได้ จึงแบ่งเป็นหน่วยย่อยลงไป เรียกว่า เดซิเบล ( dB )   

S 

R A 
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 มนุษย์สามารถได้ยินเสียงทีมีความดังทีระดับความเข้มของเสียงตั งแต่ 0 – 120 เดซิเบล  เสียงทีดังมาก

เกินไปอาจทําให้หูหนวกได้ เช่น เสียงฟ้าผ่าใกล้ๆตัว  ทีมีค่าความดังเกิน 120 dB  เป็นต้น เสียงทีมีความดังไม่มาก

แต่ได้ยินเป็นเวลานานหลายชั วโมงก็อาจเป็นอันตรายได้ เช่น เสียงเครืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ( มลภาวะทาง

เสียง )  องค์การอนามัยโลกจึงกําหนดวา่เสียงทีปลอดภัยต้องมีความเข้มไม่เกิน 85 dB เมือต้องได้ยินติดต่อกันว ันละ  

8 ชั วโมงขึ นไป   เสียงทีดังไม่ถึงขั นเป็นอันตรายกับหู แต่อาจมีผลกระทบทางด้านจิตใจได้ เช่น ทําให้เกิด

ความเครียด ไม่มีสมาธิ เป็นต้น 

เราสามารถหาระดับความเข้มของเสียง ได้ด ังนี 

  เมือ        คือ  ระดับความเข้มของเสียงทีจุดพิจารณา   ( dB  , เดซิเบล  ) 

   I     คือ  ความเข้มของเสียงขณะใดขณะหนึงทีจุดพิจารณา    ( watt/m
2  ) 

   I0    คือ  ความเข้มของเสียงตํ าสุดทีมนุษย์ได้ยิน  =  10
- 12

 watt/m
2
 

   =   10 log 
0I
I                    

ตาราง  แสดงระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิดต่าง  ๆ

 

แหล่งกําเนิด ระดับความเข้มเสียง (dB) ผลการรับฟัง 

การหายใจปกติ 10 แทบจะไม่ได้ยิน 

การกระซิบแผ่วเบา 30 เงียบมาก 

สํานักงานทีเงียบ 50 เงียบ 

การพูดคุยธรรมดา 60 ปานกลาง 

เครืองดูดฝุ ่ น 75 ดัง 

โรงงานทั วไป , ถนนทีมีการจราจรหนาแน่น 80 ดัง 

เครืองเสียงสเตอริโอในห้อง , เครืองเจาะถนน 90 รับฟังบ่อย ๆ 

แบบอัดลม  การได้ยินจะ 

เครืองตัดหญ้า 100 เสือมอย่างถาวร 

ดิสโก้เธค  การแสดงดนตรีประเภทร็อค 120 
ไม่สบายหู 

ฟ้าผ่าระยะใกล ้ 130 

เครืองบินไอพ่นกําล ังขึ นทีระยะใกล้ 150 เจ็บปวดในหู 

จรวดขนาดใหญ่กําล ังขึ นทีระยะใกล้ 180 แก้วหูชํารุดทันที 

มลภาวะของเสียง 

 เมือเราอยู่ใกล้บริเวณทีกําล ังมีการตอกเสาเข็มหรือมีการขุดเจาะถนนด้วยเครืองเจาะหรือบริเวณโรงงาน

อุตสาหกรรมทีมีเครืองจักรขนาดใหญ่  หรือแม้แต่ในบริเวณสนามบิน  เสียงทีเกิดขึ นในบริเวณเหล่านี  จะเป็นเสียงที

มีระดับความเข้มเสียงสูง ถ้าหูรับฟังเสียงเหล่านี ติดต่อกันนาน ๆ  จําทําให้สภาพหูและสภาพจิตใจของผู ้ฟังผิดปกติ

ได้ ด ังนั นผู ้ทีทํางานในบริเวณทีมีระดับความเข้มสูง จึงต้องมีจุกอุดหูหรือทีครอบหูหรือว ัสดุเก็บเสียงอืนๆ เพือช่วย

ลดระดับความเข้มเสียงให้หูปลอดภัย 

 เนืองจากเสียงทีมีระดับความเข้มเสียงสูง เป็นอันตรายต่อผู ้ฟังทีอยู่ใกล้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออก

ประกาศเกียวกับความปลอดภัยในการทํางานในบริเวณทีมีเสียงดังโดยมีเกณฑ์ ดังแสดงในตาราง 
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ตาราง  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองความปลอดภัยเกียวกับเสียง 

เวลาในการทํางานต่อวัน ( ชัวโมง ) ระดับความเข้มเสียงทีคนทํางานได้รับอย่างต่อเนืองต้องไม่เกิน (เดซิเบล) 

น้อยกว่า 7 

7 – 8 

มากกว่า 8 

91 

90 

80 

 เสียงทีมีระดับความเข้มเสียงสูง และเสียงทีทําความรําคาญแก่หูผู ้ฟัง คือ มลภาวะของเสียง 

 การปรับปรุงหรือแก้ไข แหล่งกําเนิดเสียงให้มีกําล ังเสียงลดลง จะทําให้ระดับความเข้มของเสียงลดลงด้วย 

จึงจัดเป็นการลดมลภาวะของเสียงวิธีหนึง ในกรณีทีเราไม่สามารถแก้ไขความดังของเสียงทีแหล่งกําเนิดเสียงได้ 

การป้องกันโดยวิธีอืน ๆ เช่น การใช้จุกอุดหู หรือทีครอบหู หรือการติดตั งว ัสดุเก็บเสียง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ

ของเสียงได ้
 

หูกับการได้ยิน 

              หูเป็นอวัยวะสําคัญในการรับเสียง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1.  หูส่วนนอก ( external ear )  ประกอบด้วยใบหู รูหูหรือช่องหู จนถึงแก้วหู ทําหน้าทีรับเสียงจาก

ภายนอก คลืนเสียงเดินทางไปทางรูหู โดยมีช่องหูทําหน้าทีรวมเสียงไปสู่แก้วหู 

2.  หูส่วนกลาง  ( middle ear )  อยู่ถ ัดจากแก้วหูเข้าไป มีล ักษณะเป็นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ น 

ได้แก่กระดูกค้อน อยู่ชิดแนบกับแก้วหู กระดูกโกลนมีฐานวางปิดช่องทีต่อไปยังหูชั นใน และกระดูกทังทําหน้าที

ส่งต่อแรงสั นสะเทือนของเสียงไปยังหูส่วนใน และหูส่วนกลาง  นอกจากนี ย ังทําหน้าทีปรับความดันอากาศภายใน

ให้เท่ากับความดันอากาศภายนอก โดยอาศัยท่อทีติดต่อกับโพรงอากาศ หากความดันไม่เท่ากันจะทําให้หูอือ  ได้ยิน

เสียงไม่ชัดเจน 

3.  หูส่วนใน  ( inner ear )  ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน 

     ส่วนแรก  คือ คอเคลีย  ( cochlea ) เป็นท่อขดคล้ายรูปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ

สั นสะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทําหน้าทีรับคลืนเสียง และแปลงเป็นคลืนไฟฟ้าไปตามประสาทได้ยินไป

ยังสมอง เพือรับรู้การได้ยินและแปลความหมายโดยสมอง 

    ส่วนทีสอง  คือ ท่อครึงวงกลม 3 ท่อ ตั งฉากซึงกันและกัน ทําหน้าทีรับการทรงตัวของร่างกายและการ

เคลือนไหวของศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เส้นประสาทหู 

       ใบหู 

กระดูกค้อน 

ท่อครึงวงกลม 

            คอเคลีย 

       แก ้ วหู 

ท่อยูสเตเชียนทิวป์ 
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คุณภาพเสียง 

 คุณภาพของเสียง (Quality) หมายถึงความไพเราะของเสียง ขึ นอยู่กับจํานวนโอเวอร์โทนของเสียงถ้า

จํานวนโอเวอร์โทนมากเสียงจะนุ่มนวล  ถ้าจํานวนโอเวอร์โทนน้อยความนุ่มนวลของเสียงจะน้อยลง 

 เสียงดนตรี 

 เสียงดนตรีเป็นจะเป็นเสียงทีน่าฟังหรือไม่ต้องประกอบด้วยสิงต่อไปนี 

   -  ระดับเสียง ขึ นอยู่กับความถี  ความถีสูงเสียงจะแหลม  ความถีตํ าเสียงจะทุ้ม 

                  - ความดัง ขึ นอยู่กับความเข้มของเสียงหรือแอมพลิจูด  แอมพลิจูดมากเสียงจะดัง  แอมพลิจูดน้อยจะมี

เสียงค่อย 

   -  คุณภาพของเสียง  ขึ นอยู่กับค่าความเข้มของเสียง (I) และความถีของเสียง (f) คุณภาพของเสียงทําให้

เราแยกได้ว่าเสียงดังกล่าวมาจากเครืองดนตรีชนิดใด 
 

แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เรืองคลืนเสียง  

1. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็นคลืนทีต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  

       1. คลืนแสง   2.  คลืนเสียง   3.  คลืนผิวนํ า 

       ค ําตอบทีถูกต้องคือ 

          1. ทั ง 1 , 2 และ 3        2. ข้อ 2 และ 3        3. ข้อ 1 เท่านั น        4. ผิดทุกข้อ  

2. (O-NET49)  ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงทีได้ยินตํ ากว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ให้เสียงสูงขึ นได้อย่างไร  

          1. เปลียนใช้สายเส้นใหญ่ขึ น          2. ปรับสายให้หย่อนลง        

  3. ปรับตําแหน่งสายให้ยาวขึ น          4. ปรับสายให้ตึงขึ น  

3. (O-NET49) เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั งฉาก มีค่าความเข้มเสียงทีผ่านหน้าต่างเฉลีย 1.0 x 10 
- 4 ว ัตต์ต่อ 

     ตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กําล ังเสียงทีผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด  

           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)  ชาวประมงส่งคลืนโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาทีคลืนออกไปจากเครืองส่งจนกลับ 

     มาถึงเครืองเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด กําหนดให้อ ัตราเร็วของคลืนในนํ าเป็น  

     1,540  เมตร/วินาที  

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

5. (O-NET50) ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ นอยู่กับสมบัติใดตามข้อใด 

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

6. (O-NET50) ข้อใดต่อไปนี เป็นว ัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ด้วยว ัสดุกลืนเสียง 

      1. ลดความถีของเสียง        2. ลดความดังของเสียง 

      3. ลดการสะท้อนของเสียง      4. ลดการหักเหของเสียง 

7. (O-NET51) ในการเปรียบเทียบเสียงกีร์ต้ากับหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน  เมือดีดสายกีร์ต้าพร้อมกับ 

     หลอดเทียบเสียงเกิดบีตส์ขึ นทีความถีหนึง  แต่เมือขันให้สายตึงขึ นเล็กน้อยความถีของบีตส์สูงขึ น   

      ความถีของเสียงกีร์ต้าเดิมเป็นอย่างไร 

 1. สูงกว่าเสียงมาตรฐาน   2. ตํ ากว่าเสียงมาตรฐาน 

 3. เท่ากับเสียงมาตรฐาน   4. อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเสียงมาตรฐานก็ได ้
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8. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ถูกต้องเกียวกับคลืนตามยาว 

       1.  เป็นคลืนทีของตัวกลางมีการสั นในแนวเดียวกับการเคลือนทีของคลืน 

       2.  เป็นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตัวกลาง 

       3.  เป็นคลืนทีไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที 

       4.  เป็นคลืนทีอนุภาคของตัวกลางมีการสั นได้หลายแนว 

9. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ทีมีผลทําให้อ ัตราเร็วของคลืนเสียงในอากาศเปลียนแปลงได้ 

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

10. (O-NET52) สมบัติตามข้อใดของคลืนเสียงทีเกียวข้องกับการเกิดบีตส์ 

       1.  การสะท้อน 2.  การหักเห  3.  การเลี ยวเบน  4.  การแทรกสอด 

11. (O-NET52) ข้อใดไม่ถูกต้อง 

       1.  ค้างคาวอาศัยคลืนเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยือ 

       2.  สุนัขสามารถได้ยินเสียงทีมีความถีในย่านอัตราโซนิกได้ 

       3.  เสียงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตํ ากว่าความถีทีมนุษย์สามารถได้ยิน 

       4.  คลืนเสียงในย่ายอัลตราโซนิกสามารถใช้ทําความสะอาดเครืองมือแพทย์ 

12. (O-NET52) เครืองโซนาร์ในเรือประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล หลังจากส่งสัญญาณลงไป 

     เป็นเวลา 0.4 วินาที ถ้าอ ัตราเร็วเสียงในนํ าเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด 

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

13. (O-NET53) ว ัสดุทีใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง 

       1. การหักเห  2. การสะท้อน  3. การสั นพ้อง  4. ดอพเพลอร์ 

14. (O-NET54) ปัจจัยต่อไปนี มีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศ 

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

15. (O-NET54) ห้องประชุมหรือโรงภาพยนตร์  มักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้อย  ติดผ้าม่านทีผนังห้อง  

     และปูพรมทีพืน  ทั งนี เพือช่วยลดเสียงทีเกิดจากคุณสมบัติข้อใด 

       1.  การสะท้อนของเสียง 2.  การหักเหของเสียง    3.  การแทรกสอดของเสียง     4.การเลี ยวเบนของเสียง 

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

              สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

              สเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถี หรือความยาวคลืนต่าง ๆ  ของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า

เรียงตามลําดับความถี  เรียงจากความถีน้อยทีสุดถึงความถมีากทีสุด   

  

 

 

 

 

 

 

รูป 3.1  ชนิดของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
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              คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเป็นคลืนทีมีความถีตั งแต่หลายสิบกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทั งถึงรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา

ทีมีความถีสูงมากๆ เมือความถีเปลียนไปคุณสมบัติของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านั นๆ ก็ย่อมเปลียนแปลงไปด้วยแต่ก็ย ังมี

คุณสมบัติร่วมกันอยู่คือมีอ ัตราเร็วเท่ากับ 3x10
8
 เมตร/วินาที 

 

1.  คลืนวิทยุ  

            1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง   10
3
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            2. คลืนวิทยุความถีตั งแต่  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  สถานีวิทยุจะส่งออกอากาศในระบบ A.M. 

            3. ช่วงความถีทีตํ ากว่าช่วง  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  เรียกว่าคลืนยาว  ความถีทีสูงกว่านี เรียกว่าคลืนสั น 

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

            5. สัญญาณคลืนวิทยุทีส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับมี  2  ชนิด คือ 

                  5.1 คลืนพืนดินหมายถึงคลืนวิทยุทีส่งจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับวิทยุโดยตรงมีทั งระบบ A.M.และ F.M.  

                  5.2  คลืนฟ้า หมายถึง คลืนวิทยุทีส่งขึ นไปสะท้อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์  แล้วกลับมาย ัง

เครืองรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่วนระบบ  F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชั นนี ได้) 

             6. คลืนวิทยุสามารถผลิตขึนได ้ โดยอาศัยวงจรวิทยุของหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร์ 

             7. ไม่สามารถทะลุผ่านโลหะ  หรือสิงกีดขวางขนาดใหญ่  แต่สามารถอ้อมผ่านสิงกีดขวางทีมีขนาด

ใกล้เคียงกับความยาวคลืนได้ 

             8. สามารถสะท้อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์ได้ 

2.  คลืนโทรทัศน์ 

             1. มีความถีประมาณ  10
8
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             2. การส่งโทรทัศน์ต้องใช้กล้องถ่ายโทรทัศน์  ซึงสามารถเปลียนภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ในอัตรา 

25
1   วินาที  ใช้คลืนวิทยุทีมีความถีสูง  เช่น  สถานีโทรทัศน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  ใช้ความถีในช่วง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ์   

              3. ภาพส่งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. )  ส่วนเสียงส่งออกไปในระบบเอฟเอ็ม  ( F.M. ) 

              4. หลอดส่งภาพทําหน้าทีสร้างสัญญาณไฟฟ้าของภาพ  มีส่วนประกอบสําคัญคือ  แผ่นรับภาพ  แผ่นรับ

สัญญาณ  ปืนอิเล็กตรอน  วงแหวนโลหะ 

              5. เครืองรับโทรทัศน์  รับคลืนโทรทัศน์จากเครืองส่งแล้วจะแยกสัญญาณไฟฟ้าของภาพส่งไปยัง

หลอดภาพ  เพือเปลียนเป็นภาพได้ในอัตราภาพละ  
50
1    วินาที 

              6. เครืองรับโทรทัศน์ระบบ  625  เส้น เป็นระบบสากล 

              7. เครืองรับวิทยุโทรทัศน์  ระบบจะมีหลอดภาพซึงภายในมีเครืองกําเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน

จอภาพ  ตามสัญญาณไฟฟ้าทีได้รับ  สําหรับโทรทัศน์สีจะมีแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอน  3  ชุด  ใช้ควบคุมความเข้ม

สัญญาณ  สีแดง  สีนํ าเงิน  และสีเขียว 

3.  คลืนไมโครเวฟ 

             1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง   10
9
 – 3x10

11  เฮิรตซ์    

             2. ใช้ในการสือสาร  เช่น  ดาวเทียม   โทรศัพท์มือถือ   

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

1. เรดาร์เป็นการส่งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็นช่วง ๆ  แล้วรับสัญญาณทีสะท้อนกลับมาเข้าสู่เครืองรับ 

ปรากฏให้เห็นบนจอภาพ  ซึงจะบอกชนิดและระยะห่างของว ัตถุทีสะท้อนได้ 

 2. สายอากาศของเรดาร์  มีล ักษณะเป็นจานโค้งรูปพาราโบรา  หมุนได้รอบแกน  ทําหน้าทีส่งและรับคลืน

ไมโครเวฟ  เหตุทีนิยมใช้คลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสูงสามารถทะลุบรรยากาศ

และสะท้อนทีผิวว ัตถุทึบได้ดี 

 3. จอรับคลืนภาพ  ล ักษณะเป็นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็นวงรอบศูนย์กลาง  และมีทิศทางกํากับภาพที

ปรากฏบนจอโดยจะบอกตําแหน่งระยะห่าง  และทิศทางของว ัตถุจากจานสายอากาศด้วย 

 4. ประโยชน์ของเรดาร์ 

       4.1 ใช้ในการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ นําทางเรือเมือหมอกลงจัด 

                     4.2 ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา  เช่น  ใช้ตรวจหาตําแหน่งและทิศทางของลมพายุ  พยากรณ์อากาศ 

      4.3 ใช้ในทางการทหาร  ใช้ตรวจหาเครืองบินข้าศึกเพือออกสกัด หรือเตือนภัยทางอากาศ  และตรวจ 

การเคลือนไหวของศัตรู 

     4.4  ด้านประมง  เช่น  ใช้ตรวจหาฝูงปลา 

โดยทั วไปเรามักจะพบการนําคลืนไมโครเวฟไปใช้ในการสือสาร  ปัจจุบันการปรุงอาหารนิยมใช้เตา 

ไมโครเวฟกันทั งนี เพราะสะดวกและรวดเร็ว หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟคือ  แหล่งกําเนิดคลืนไมโครเวฟยิง

คลืนไมโครเวฟไปยังพัดลมเพือให้พัดลมกระจายคลนืไมโครเวฟไปทั วเตา เมือคลืนไมโครเวฟกระทบกับอาหารมัน

จะส่งสนามไฟฟ้าเข้าไปในอะตอมของนํ าทีอยู่ในอาหารนั น  ทําให้อะตอมของนํ าซึงมีประจุคู่ชนิดตรงกันข้าม 

(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็วทั วไปประมาณ  2.4 10
9
  รอบต่อวินาที  ทําให้เกิดพลงัความร้อนขึ น  อาหารที

ถูกปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกทั วหมดและรวดเร็ว  เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทั ว  

4.  รังสีอินฟราเรด 

 1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
11   - 10
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 2.  ว ัตถุร้อนจะแผ่รังสีอินฟราเรดทีมีความยาวคลืนสั นกว่า  10 - 4   เมตรออกมา 

 3.  ประสาทสัมผ ัสทางผิวหนังของมนุษย์สามารถรับรังสีอินฟราเรดได้ 

 4.  ฟิล์มถ่ายรูปบางชนิดสามารถถ่ายรูปได้โดยอาศัยรังสีอินฟราเรด 

 5.  สิงมีชีวิตจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 

 6.  สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้  จึงอาศัยสมบัตินี ถ่ายภาพพืนโลก 

จากดาวเทียม  เพือศึกษาการแปรสภาพของป่าไม้หรือการเคลือนย้ายของฝูงสัตว์ 

             7. รังสีอินฟราเรดเป็นตัวนําคําสั งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครืองรับทีเรียกว่า  รีโมทคอนโทรล  หรือการ

ควบคุมระยะไกล  สําหรับควบคุมการทํางานของเครืองรับโทรทัศน์  เช่น การปิด  การเปิด  การเปลียนสถานี 

             8. ใช้ในทางการทหารนําไปใช้เกียวกับการควบคุมการใช้อาวุธนําวิถีเคลือนทีไปยังเป้าหมาย 

             9. แหล่งกําเนิดของรังสีอินฟราเรด  ได้จากแหล่งกําเนิดความร้อนทุกชนิด  เช่น  ดวงอาทิตย์  หลอดไฟ   

             10. ใช้ในวงการแพทย์  เช่น  การฆ่าเชือโรค  กายภาพบําบัด  การตรวจวินิจฉัยโรค 

             11. ใช้ในวงการอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตรถยนต์  การอบสีรถ  การฆ่าเชือโรคก่อนบรรจุใส่ภาชนะ 

 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เรือง คลืน   เรียบเรียงโดยนายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง    www.krookird.com   หน้า 55

5.   แสง 

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

             2. ประสาทตาของมนุษย์ไวต่อคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนี มาก 

             3. ว ัตถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปล่งแสงได้  เช่น  ไส้หลอดไฟฟ้า  ดวงอาทิตย ์

             4. เครืองกําเนิดเลเซอร์  เป็นแหล่งกําเนิดแสงอาพันธ์ทีให้แสงได้โดยไม่อาศัยความร้อน  เช่น 

วงการแพทย์  ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดนัยน์ตา 

6.  รังสีอัตราไวโอเลต 

             1. มีความถีอยู่ในช่วง   10
15  -  10
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             2. รังสีนี เป็นตัวการทีทําให้เกิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์ 

             3. ทําให้สารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 

             4. สามารถทะลุผ่านว ัตถุบาง ๆ  บางชนิดได้  เช่น เสือผ้า  แผ่นพลาสติก 

             5. ทําลายเซลล์เล็ก ๆ  บางชนิดได้  เช่น  เชือโรค 

             6. ประโยชน์ของรังสีอ ัตราไวโอเลต 

       6.1 ใช้ทําการพิสูจน์เอกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 

       6.2 ช่วยร่างกายสังเคราะห์วิตามินดี 

       6.3 ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสียหรือไม่ 

       6.4  ใช้ในการแสดงบนเวที 

       6.5 ใช้ตรวจสอบสารเคมี 

 โทษจากรังสีอ ัตราไวโอเลต  อ ันตรายต่อผิวหนัง  และตาคน  เมือรับมาจํานวนมาก ๆ  อาจเป็นมะเร็งที

ผิวหนงัได ้

 รังสีอ ัตราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย ์ ส่วนใหญ่จะถูกสกัดกั นไวจ้ากบรรยากาศชั นสตราโตสเฟียร์  ซึงมี

แก๊สโอโซนเป็นองค์ประกอบ  แต่ปัจจุบันโอโซนในบรรยากาศมีจํานวนลดลงมากจึงทําให้รังสีอ ัตราไวโอเลตแผ่ลง

มาย ังผิวโลกมากขึ น 

7.  รังสีเอกซ์ 

1. มีความถีอยู่ในช่วง   10
16  -  10

22   เฮิรตซ์    

2. แหล่งกําเนิดของรังสีเอกซ์  คือ  ดวงอาทิตย์  หลอดรังสีเอกซ์  เครืองรับโทรทัศน์ 

3. คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ 

                3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 

                3.2 เป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนสนัมาก 

                3.3 มีอ ํานาจทะลุทะลวงสูง 

                3.4 ทําให้แก๊สหรืออากาศรอบ ๆ แตกตัวเป็นไอออนได้ 

                3.5 ทําให้สารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

                3.6 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกับแสง 

                3.7 รังสีเอกซ์มีอ ันตรายและทําลายเซลล์ของสิงมีชีวิตได้ 
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4.  ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ 

     4.1 ใช้ในวงการแพทย์  ตรวจวินิจฉัยโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 

       4.2 ใช้ในวงการอุตสาหกรรม  และการก่อสร้าง  เพือตรวจสอบรูรั วหรือรอยร้าวต่าง  ๆ

       4.3 ใช้ตรวจสอบสิงแปลกปลอม  หรืออาวุธในกระเป๋าหรือหีบห่อต่าง  ๆ

       4.4 ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร 

5. โทษของรังสีเอกซ์ 

       5.1  เมือร่างกายรับเข้าไปมาก  เซลล์จะตายหรือเสือมคุณภาพ 

       5.2  อาจทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ 

       5.3  อาจทําให้เกิดการเปลียนแปลงในยีน  มีผลต่อกรรมพันธ์ุ 

8.  รังสีแกมมา 

             1. มีความถีสูงกว่ารังสีเอกซ์ 

             2. แหล่งกําเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี   รังสีคอสมิกทีมาจาก 

นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยู่ด้วย  การแผ่รังสีของอนุภาค ประจุไฟฟ้าทีถูกเร่งในเครืองเร่งอนุภาคก็ทําให้เกิดรังสี

แกมมาได ้

 3.  คุณสมบัติของรังสีแกมมา 

             3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 

             3.2 ทําให้สารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

             3.3 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์มถ่ายรูป และฟิล์มทีไม่ไวต่อแสง 

 4.   ประโยชน์ของรังสีแกมมา 

             4.1 ใช้ในวงการแพทย์  ใช้รักษาโรคมะเร็ง 

             4.2 ใช้ในวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชต่างๆ  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง   

การเปลียนแปลงพันธ์ุพืช 

             4.3 อาบผลไม้ต่าง ๆ  ตลอดผลิตผลอืน ๆ  ให้เก็บรักษาไวไ้ด้นาน  ๆ

5.  โทษของรังสีแกมมา  ทําลายเซลล์ร่างกาย  เนือเยือต่าง ๆ  อาจทําให้เกิดมะเร็งได้   

แบบทดสอบเรือง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (O-NET)  

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

     คลืนของคลนืวิทยุทั งสองนี ต่างกันเท่าใด  

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

2. (O-NET49) ข้อใดเป็นการเรียงลําดับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้อง 

          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์          

          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์  

3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลืนวิทยุทีได้จะมีลักษณะอย่างไร  

          1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสียง            

          3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสียง 
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4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพืนผิวดวงจันทร์  สือสารกันด้วยวิธีใดสะดวกทีสุด 

          1. คลืนเสียงธรรมดา          2. คลืนเสียงอัลตราซาวด ์

          3. คลืนวิทย ุ                4. คลืนโซนาร์ 

5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึงไปตัวกลางทีสองโดยอัตราเร็วของคลืนลดลง   ถามว่าสําหรับคลืน  

      ในตัวกลางทีสอง  ข้อความใดถูกต้อง 

          1. ความถีเพิมขึ น            2. ความถีลดลง 

          3. ความยาวคลืนมากขึ น       4. ความยาวคลืนลดลง 

6. (O-NET50) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีนิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทํางานของเครืองโทรทัศน์คือข้อใด 

          1. อินฟราเรด  2. ไมโครเวฟ  3. คลืนวิทย ุ                         4. อ ัลตราไวโอเลต 

7. (O-NET51) คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลืนเท่าใด  กําหนดให้ความเร็วของคลืนวิทย ุ

      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) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสันทีสุด 

          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 

          3. คลืนวิทย ุ    4.  อ ัลตราไวโอเลต 

9. (O-NET52) คลืนในข้อใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุด 

          1.  คลืนวิทย ุ    2.  คลืนอินฟราเรด 

          3.  คลืนไมโครเวฟ    4.  คลืนแสงทีตามองเห็น 

10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวิทย ุ

          1.  การเปลียนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้

          3.  การเกิดนํ าขึ นนํ าลง   4.  การเกิดกลางว ัน กลางคืน 

11. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

          1.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากัน 

          2.  มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 

          3.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลืนทีมีทั งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 

          4.  เมือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางทีเปลียนไป อัตราเร็วของคลืนจะเปลียนไป 

12.  (O-NET54)เหตุใดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจัดเป็นคลืนตามขวาง 

         1.  เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั งฉากกับสนามไฟฟ้า 

         2.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

         3.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตั งฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

         4.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

13.  (O-NET54)ถ้าสถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึงกระจายเสียงทีมีความถี  800  kHz  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

        1.  เสียงพูดถูกนําไปเพิมแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสัญญาณความถี  800  kHz คั นเป็นระยะ  ๆ

        2.  เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถี  800  kHz   

        3.  เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถีไม่คงที แต่ให้ผลลัพธ์ทีมีความถี  800  kHz คงที    

        4.  คลืนพาหะความถี 800  kHz  ถูกปรับความถีลงให้เหลือไม่เกิน 20 kHz เพือให้หูมนุษย์รับฟังได ้  


