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บทที 3 คลืน (Weve)
คลืน ( wave) คือ สถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึ นบนตั วกลางเนืองจากการรบกวนจากภายนอก เช่น
การสั นของนํ า การสั นของเส้นเชือก แล้ วมีการส่ งผ่านพลั งงานผ่านตั วกลางโดยทีตั วกลางไม่เคลือนทีไปด
้ วยแต่ต ั ว
ทีเคลือนทีไป คือ พลั งงาน แต่ต ั วกลางจะสั นแบบขึ น ๆ ลง ๆ อยู่ก ั บทีแบบซิ มเปิ ลฮาร์ มอนิก
องค์ ประกอบทีทําให้ เกิดคลืน
1. มีแหล่งกํ าเนิดคลืน
2. มีการสั นของแหล่งกํ าเนิดคลืน
3. มีต ั วกลางให้คลืนเคลือนทีผ่าน
สําหรับข้ อที 3. คลืนบางชนิดไม่จ ํ าเป็ นต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนทีเช่น คลืนแสง คลืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าทุกชนิด
การจําแนกประเภทของคลืน
1. จําแนกตามลักษณะการสั น แบ่ งได้ เป็ น
1.1 คลืนตามขวาง คือ คลืนทีมีทิศคลืนกั บทิศตั วกลางตั งฉากกั นเวลาเคลือนทีเช่น คลืนนํ า คลืนเชือก
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้ น
1.2 คลืนตามยาว คือ คลืนทีมีทิศคลืนกั บทิศตั วกลางขนานกั นเวลาเคลือนที เช่น คลืนเสี ยง คลืนที
เกิดจากการอั ดของสปริ ง เป็ นต้ น
2. จําแนกโดยอาศัยหลักการใช้ ตัวกลางในการส่ งคลืน แบ่ งได้ เป็ น
2.1 คลืนกล คือ คลืนทีอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที เช่น คลืนนํ าคลืนในเส้นเชือก คลืนในลวด
สปริ ง คลืนของต้ นหญ้ า หรื อต้ นข้ าวขณะลมพั ด คลืนเสี ยง เป็ นต้ น
2.2 คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า คือ คลืนทีไม่ต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที เช่น คลืนแสง เป็ นต้ น
3. จําแนกตามการเกิดคลืนเป็ นเกณฑ์ แบ่ งได้ เป็ น
3.1 คลืนดล คือ คลืนทีส่ งออกมาจากแหล่งกํ าเนิดโดยการรบกวน หนึ งหรื อสองครั งเกิดคลืนแค่ลูก
เดียว หรื อสองลูก คลืนดลจะเกิดในระยะเวลาสั น ๆ
3.2 คลืนต่ อเนือง คือ คลืนทีส่ งมาจากแหล่งกํ าเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ ครั ง อย่างต่อเนือง
คลืนต่อเนืองจะเกิดขึ นในระยะเวลายาว
ส่ วนประกอบของคลืน
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1. ยอดคลืน หรื อสันคลืน หมายถึง ส่ วนบนสุ ดของคลืนแต่ละลูก
2. ท้ องคลืน หมายถึง ส่ วนล่างสุ ดของคลืนแต่ละลูก
3. การกระจั ด หมายถึง ระยะจากตํ าแหน่งใด ๆ บนแนวคลืนถึงแนวสมดุล
4. ช่วงความกว้ างของคลืนหรื อแอมพลิจูด (A ) หมายถึง ระยะจากสันคลืนหรื อระยะจากท้ องคลืนถึงแนว
สมดุล หรื อ แอมพลิจูด คือระยะการกระจั ดทีมีค่ามากทีสุ ด
5. ความยาวคลืน () หมายถึง ความกว้ างของคลืนหนึ งลูก ซึ งเป็ นระยะห่างของตํ าแหน่งบนคลืนทีมี
ลั กษณะเดียวกั นทีติดต่อกั น เช่น ระยะจากสันคลืนหนึ งถึงสันคลืนของลูกถั ดไประยะจากท้ องคลืนถึงท้ องคลืน
ของลูกถั ดไป
6. หน้าคลืน (Wave Front) คือ เส้นทีลากผ่านตํ าแหน่งทีมีเฟสเหมือนกั น(Same Phas)
ซึ งต้ องอยู่บนคลืนลูกเดียวกั น เช่น เส้นทีลากระหว่างจุดทีเป็ นสันคลืนในลูกเดียวกั น เป็ นต้ น หน้าคลืนจะต้ องตั ง
ฉากกั บทิศการเคลือนทีของคลืนเสมอ
7. ความถี (f ) หมายถึง จํ านวนลูกคลืนทีเกิดจากแหล่งกํ าเนิดในหนึ งหน่วยเวลา หรื อจํ านวนลูกคลืนที
ผ่านจุดใด ๆ ในหนึ งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นรอบต่อวินาที หรื อ Hertz
8. คาบ (T) หมายถึงเวลาทีคลืนเคลือนทีได้ 1 รอบ หรื อเคลือนทีเป็ นระยะทางหนึ งความยาวคลืน
มีหน่วยเป็ นวินาที
ความสัมพั นธ์ระหว่างคาบกั บความถี
T=

1
f

9. อั ตราเร็ วคลืนและอั ตราเร็ วเฟส(v) หมายถึง ระยะทางทีเคลือนทีได้ ในหนึ งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ น
เมตรต่อวินาที
จะได้

v =

λ
T

= f

v = f
แบบฝึ กหัด 3.1
1. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ ากระเพือมขึ นลงจากระดั บเดิม900 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างสันคลืนทีถั ดกั น
วั ดได้ 30 cm. จงหาอั ตราเร็ วของคลืนทีผิวนํ า
2. เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ ากระเพือมขึ นลงจากระดั บเดิม800 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างท้ องคลืนทีถั ดกั น
วั ดได้ 20 cm. จงหาอั ตราเร็ วของคลืนทีผิวนํ า
3. คลืนนํ าเคลือนทีเข้ ากระทบฝั งนั บได้15 ลูก คลืนทุก ๆ 10 วินาที ถ้ าระยะระหว่างสันคลืนทีติดกั นเท่ากั บ
3 เมตร คลืนนํ ามีความเร็ วเท่าไร
4. (มข.) เมือเรากระทุ่มนํ าเป็ นจั งหวะสมํ าเสมอ3 ครั งต่อวินาที แล้ วจั บเวลาทีคลืนลูกแรกเคลือนทีไปกระทบ
ขอบสระอีกด้ านหนึ งซึ งอยู่ห่างออกไป 45 เมตร พบว่าใช้ เวลา 3 วินาที ความยาวคลืนของผิวนํ านี เท่ากั บ
กีเมตร ( 5 เมตร )
5. (มข.) เมือสังเกตคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ า พบว่าผิวนํ ากระเพือมขึ นลง600 รอบใน 1 นาที และระยะระหว่าง
สันคลืนทีถั ดกั นวั ดได้20 เซนติเมตร จงหาว่าเมือสังเกตคลืนลูกหนึ งเคลือนทีไปใน 1 นาที จะได้ ระยะทาง
กีเมตร ( 120 เมตร )
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มุมเฟส
มุมเฟส คือ มุมทีใช้เรี ยกตํ าแหน่งใด ๆ บนคลืน โดยวั ดเทียบกั บการเคลือนทีเป็ นวงกลม

ตัวอย่ างการหามุมเฟสเริ มต้ น
มุมเฟสเริ มต้ น 90 องศา

มุมเฟสเริ มต้ น 270 องศา

สมบัติของคลืน
การทีเราจะตั ดสิ นว่าการเคลือนทีแบบใดแบบหนึ งเป็ นการเคลือนทีแบบคลืนหรื อไม่น ั น ต้ องพิจารณาจาก
สมบั ติของคลืน 4 ประการ ดั งนี
1. การสะท้ อน (Reflection)
2. การหั กเห (Reflaction)
3. การแทรกสอด (Interferance)
4. การเลี ยวเบน ( Diffraction)
สมบั ติการสะท้ อนและการหั กเหเป็ นสมบั ติร่วมของคลืนและอนุภาคสมบั ติการแทรกสอดและการ
เลี ยวเบนเป็ นสมบั ติเฉพาะของคลืน
การสะท้ อนของคลืน (Reflection)
เส้นแนวตั งฉาก
รังสี ตกกระทบ
รังสี สะท้ อน
1 2
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กฎการสะท้ อนมี 2 ข้ อ คือ
1. รังสี ตกกระทบ รังสี สะท้ อน และแนวตั งฉาก ต้ ออง ยู่ในระนาบเดียวกั น
2. มุมตกกระทบ = มุมสะท้ อน (1 = 2)
สรุ ปลักษณะของคลืนสะท้ อน
1. จุดสะท้ อนตรึ งแน่น คลืนสะท้ อนมีล ั กษณะตรงข้ ามกับคลืนตกกระทบคือ เข้ าเป็ นสันคลืนออกเป็ น
ท้ องคลืน หรื อเข้ าเป็ นท้ องคลืนออกเป็ นสันคลืน ดั งนั นเฟสเปลียน180 องศา ( เฟสตรงข้ ามกั น)
2. จุดสะท้ อนอิสระ คลืนสะท้ อนมีล ั กษณะเหมือนคลืนตกกระทบ คือ เข้ าเป็ นสันคลืนออกเป็ นสันคลืน
หรื อเข้ าเป็ นท้ องคลืนออกเป็ นท้ องคลืน ดั งนั นเฟสไม่เปลียน(เฟสตรงกั น)
การสะท้ อนในเส้ นเชือก มี 2 แบบ คือ
1. สะท้ อนปลายอิสระ

2. สะท้ อนปลายตรึ งแน่ น

คลืนสะท้ อนออกมาเฟสตรงกั น
คลืนสะท้ อนออกมาเฟสตรงข้ ามกั น
๐
(รู ปร่ างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส 0
(รู ปร่ างตรงข้ าม) ความต่างเฟส 180 ๐
การหักเหของคลืน (Reflaction)
การหั กเห คือ การทีคลืนเคลือนทีผ่านรอยต่อระหว่างตั วกลางทีต่างกั น เช่น นํ าลึกกั บนํ าตื น ทํ าให้ทิศทาง
ของคลืนเปลียนไปและมีความเร็ วกั บความยาวคลืนเปลียนไป แต่ความถีคงทีเสมอ
ลักษณะของการหักเห มี 2 แบบ คือ
1. การหักเหออก

2. การหักเหเข้ า

คลืนเดินทางจากนํ าตื นไปนํ าลึก
รังสี คลืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก

คลืนเดินทางจากนํ าลึกไปนํ าตื น
รังสี คลืนจะเบนเข้ าหาเส้นแนวฉาก
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การหักเหอธิบายโดยใช้ กฎของสเนล

sinθ1 v1 λ1


n
sinθ 2 v 2 λ 2

เมือ n เป็ นดั ชนีหั กเหของนํ าตื นเทียบกั บนํ าลึกและจะได้ ว่า
ตัวกลาง
นํ าตื น
นํ าลึก

v

λ

น้อย
มาก

น้อย
มาก

การแทรกสอดของคลืน (Interferance)

รู ปการแทรกสอดของคลืนนํ า
นิยามเกียวกับการแทรกสอด
1. การแทรกสอด คือ เมือมีคลืนตั งแต่ 2 คลืน เคลือนทีมาพบกั นจะเกิดการรวมกั นแบบเสริ ม หรื อ
หั กล้ าง
2. แหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์(Coherent Source) คือแหล่งกํ าเนิดคลืนทีมีความถีเท่ากั น มีเฟสต่างกั นคงที
หรื อมีเฟสตรงกั น
3. การแทรกสอดแบบเสริ ม คือ สันคลืนเจอสันคลืน หรื อท้ องคลืนเจอท้ องคลืนเรี ยกแนวปฏิบ ั พ(A)
4. การแทรกสอดแบบหั กล้ าง คือ สันคลืนเจอท้ องคลืนเรี ยกแนวบั พ(N)
5. แนวปฏิบ ั พนํ กา ระเพือมมาก แนวบั พนํ ากระเพือมน้อย
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การเลียวเบนของคลืน ( Diffraction)

การเลียวเบนอธิบายโดยใช้ กฎของฮอยเกนส์
หลั กของฮอยเกนส์กล่าวว่า “ แต่ละจุดบนหน้ าคลืน กระทํ าตั วเหมือนแหล่งกํ าเนิดของคลืนอั นใหม่จะ
กระจายคลืนทุกทิศทุกทางด้ วยอั ตราเร็ วเท่ากั บอั ตราเร็วตอนแรกทีปล่อยคลืน
1.
2.
3.
4.

การเลียวเบนผ่ านช่ องเดียว
จะเลี ยวเบนได้ ก็ต่อเมือ λ  d
จะเกิดแนวบั พหลั งสิ งกีดขวาง
จะเกิดการแทรกสอดขึ น
ถ้ าช่องกว้ างd < λ

การเลียวเบนผ่ านช่ องคู ่
1. จะเลี ยวเบนปล่อยคลืนออกมาเหมือนการแทรกสอด
2. การเลี ยวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ

แบบทดสอบฟิ สิ กส์ O-NET เรื องคลืนกล
1. (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนํ าลึกสู่ น ํ าตื น ข้ อใดต่อไปนี ถูก
1. อั ตราเร็ วคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าอั ตราเร็ วคลืนในนํ าตื น
2. ความยาวคลืนในนํ าลึกมากกว่าความยาวคลืนในนํ าตื น
3. ความถีคลืนในนํ าลึกมากกว่าความถีคลืนในนํ าตื น
4. ความถีคลืนในนํ าลึกน้ อยกว่าความถีคลืนในนํ าตื น
2. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
1. คลืนแสง
2. คลืนเสี ยง
3. คลืนผิวนํ า
คํ าตอบทีถูกต้ องคือ
1. ทั ง1 , 2 และ 3
2. ข้ อ 2 และ 3 3. ข้ อ 1 เท่านั น 4. ผิดทุกข้ อ
3. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตั วกลางทีหนึ งไปตั วกลางทีสองโดยอั ตราเร็วของคลืนลดลง ถามว่า
สําหรับคลืนในตั วกลางทีสอง ข้ อความใดถูกต้ อง
1. ความถีเพิ มขึ น
2. ความถีลดลง
3. ความยาวคลืนมากขึ น
4. ความยาวคลืนลดลง
4. (O-NET50) ถ้ ากระทุ่มนํ าเป็ นจั งหวะสมํ าเสมอ ลูกปิ งปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลือนทีอย่างไร
1. ลูกปิ งปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึ น 2. ลูกปิ งปองเคลือนทีเข้ ามาหา
3. ลูกปิ งปองเคลือนทีขึ น-ลงอยู่ทีตํ าแหน่งเดิม 4. ลูกปิ งปองเคลือนทีไปด้ านข้ าง
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5. (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตั วกลางหนึ งไปยั งอีกตั วกลางหนึ งปริ มาณใดต่อไปนี ไม่เปลียนแปลง
1. ความถี
2. ความยาวคลืน
3. อั ตราเร็ ว
4. ทิศทางการเคลือนทีของคลืน
6. (O-NET52) ข้ อใดต่อไปนี ถูกต้ องเกียวกั บคลืนตามยาว
1. เป็ นคลืนทีของตั วกลางมีการสั นในแนวเดียวกั บการเคลือนทีของคลืน
2. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตั วกลาง
3. เป็ นคลืนทีไม่ต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
4. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตั วกลางมีการสั นได้ หลายแนว
7. (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิ งกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็ นการศึกษา
สมบัติตามข้ อใดของคลืน
1. การหั กเห
2. การเลี ยวเบน
3. การสะท้ อน
4. การแทรกสอด
8. (O-NET53) ทํ าให้เกิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทั งสองด้ านถูกขึงตึงพบว่ามีความถีและความยาวคลืน
ค่าหนึ ง ถ้ าทํ าให้ความถีในการสั นเพิ มขึ นเป็ น2 เท่าของความถีเดิม ข้อใดถูกต้ อง
1. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ งหนึ งเนืองจากคลืนเคลือนทีในตั วกลางเดิม
2. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเพิ มขึ นเป็ น2 เท่า เนืองจากปริ มาณทั งสองแปรผั นตามกั น
3. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตัวกลางเดิม
4. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อ ั ตราเร็ วของคลืนเพิ มเป็ นสองเท่าตามสมการv = fl
9. (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึ นโดยดูจากปั จจั ยใดเป็ นหลั ก
1. ทิศการเคลือนทีของคลืน
2. ทิศการสั นของอนุภาคตั วกลาง
3. ประเภทของแหล่งกํ าเนิด
4. ความยาวคลืน
10. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึ งตกลงนํ าและสั นขึ นลงหลายรอบทํ าให้เกิดคลืนผิวนํ าแผ่ออกไปเป็ นรู ป
วงกลม เมือเวลาผ่านไป 10 วินาทีคลืนนํ าแผ่ออกไปได้ รัศมีสูงสุ ดประมาณ20 เมตร โดยมีระยะ
ระหว่างสันคลืนเท่ากั บ 2 เมตร จากข้ อมูลดั งกล่าว ลูกบอลสั นขึ นลงด้ วยความถีประมาณเท่าใด
1. 0.5 Hz
2. 1.0 Hz
3. 2.0 Hz
4. 4.0 Hz
เสี ยงและการได้ ยิน
ธรรมชาติของเสี ยง
เสี ยงเกิดจากการสั นของวั ตถุ
เสี ยงเป็ นพลั งงานรู ปหนึ งทีทํ าให้ประสาทหูเกิดความรู ้สึกได้
การเคลือนทีของเสี ยงจากตั วก่อกํ าเนิดเสี ยงต้ องอาศั ยตั วกลางในการถ่ายโอนพลั งงานการสั นของตั ว
ก่อกํ าเนิดเสี ยงนั นไปยั งสิ งต่าง ๆ
การเกิดคลืนเสี ยงเคลือนทีจากทีหนึ งไปยั งอีกทีหนึ งได้ จะต้ องประกอบไปด้ วย
1. มีแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
2. มีการสั นของแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
3. มีต ั วกลางให้คลืนเสี ยงเคลือนทีผ่าน
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การเคลือนทีของคลืนเสี ยง
เสี ยงต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที ลั กษณะทั ว ๆ ไป ของเสี ยงเป็ นดั งนี
1. เสี ยงเกิดจากการสั นสะเทือนของวั ตถุ มีผลให้อนุภาคของตั วกลางทีเสี ยงเคลือนทีผ่านเกิดการสั นใน
ลั กษณะของการอั ดและขยายไปถึงหูจึงเกิดการได้ ยิน
2. เสี ยงเป็ นคลืนตามยาว เพราะอนุภาคของตั วกลางสั นในทิศทางเดียวกั บทิศทางของการเคลือนทีของ
คลืน
3. ช่วงอั ดเป็ นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศอั ดตั วกั น ทํ าให้บริ เวณนั นเป็ นช่วงทีมีความดั นสู ง
กว่าปกติ
4. ช่วงขยายเป็ นช่วงทีเกิดจากการทีโมเลกุลของอากาศแยกห่างจากกั น ทํ าให้บริ เวณนั นเป็ นช่วงทีมีความ
ดั นตํ ากว่าปกติ
ความเข้ มเสี ยงและการได้ ยิน
ความเข้ มเสี ยง
แหล่งกํ าเนิ ดทีมีช่วงกว้ างของการสั น( amplitude ) กว้ างมาก จะเกิ ดเสี ยงดั งกว่าเสี ยงทีมี amplitude น้อย
ในทางวิทยาศาสตร์ เรี ยกความดั งของเสี ยงว่าความเข้ มของเสี ยง การวั ดความเข้มของเสี ยงวั ดได้จากพลั งงานของ
เสี ยงทีตกตั งฉากบน1 หน่ วยพื นทีใน 1 หน่ วยเวลา มีหน่ วยเป็ นวั ตต์ต่อตารางเมตร ( Watt/m2 ) และหาได้จาก
สมการดั งต่อไปนี
เมือ

I คือ ความเข้ มของเสียงทีจุดใดจุดหนึ ง ( Watt/m2 )
P คือ กํ าลั งของเสี ยงจากแหล่งกํ าเนิด ( Watt )
R คือ ระยะระหว่างแหล่งกํ าเนิดเสี ยงกั บจุดทีพิจารณา ( m )

R A
S

2

A คือ พื นทีของเสี ยงทีตกตั งฉากกั บแหล่งกํ าเนิด( m )
S คือ จุดกํ าเนิดคลืนเสี ยงทีมีหน้าคลืนเป็ นรู ปทรงกลม
 พื นที ๆ เสี ยงตกตั งฉากก็คือ พื นทีผิวทรงกลม ซึ งมีพื นที= 4R2
I =

P
A

=

P
4π R 2



I



1
R2
2

ความเข้ มเสี ยงสู งสุ ดทีมนุษย์ได้ ยิน ( เสี ยงดั ง ) 1 watt / m
ความเข้ มเสี ยงตํ าสุ ดทีมนุษย์ได้ ยิน ( เสี ยงเบา ) 10- 12 watt/m2

ระดับความเข้ มของเสี ยง
เมือหาอั ตราส่ วนระหว่างความเข้ มเสี ยงทีดั งทีสุ ดทีมนุษย์ทนฟั งได้ ก ั บความเข้ มเสี ยงเบาทีสุ ดทีมนุษย์ด้ไยิน
มีค่ามากถึง 1012 ดั งนั นเพือความสะดวกในทางปฏิบ ั ตจึิ งนิยมใช้ ระดับความเข้ มเสี ยงเป็ นปริ มาณทีบอกความดั ง
ของเสี ยงแทน ความเข้ มเสี ยง และเป็ นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล ระดั บความเข้ มของเสี ยงและมีหน่ วย
เรี ยกว่า เบล แต่เนืองจากเบลเป็ นหน่วยทีใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดทีจะบอกค่าความดั งของเสี ยง
ต่าง ๆ ได้ จึงแบ่งเป็ นหน่วยย่อยลงไป เรี ยกว่า เดซิ เบล ( dB )
มนุ ษย์สามารถได้ยินเสี ยงทีมีความดั งทีระดั บความเข้มของเสี ยงตั งแต่0 – 120 เดซิ เบล เสี ยงทีดั งมาก
เกินไปอาจทํ าให้หูหนวกได้ เช่น เสี ยงฟ้ าผ่าใกล้ ๆตั ว ทีมีค่าความดั งเกิ น120 dB เป็ นต้น เสี ยงทีมีความดั งไม่มาก
แต่ได้ ยินเป็ นเวลานานหลายชั วโมงก็อาจเป็ นอั นตรายได้ เช่น เสี ยงเครื องจั กรในโรงงานอุตสาหกรรม( มลภาวะทาง
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เสี ยง ) องค์การอนามั ยโลกจึงกํ าหนดว่าเสี ยงทีปลอดภั ยต้ องมีความเข้ มไม่เกิน85 dB เมือต้ องได้ ยินติดต่อกั นวั นละ
8 ชั วโมงขึ นไป เสี ย งที ดังไ ม่ ถึง ขั นเป็ นอัน ตรายกับหู แต่ อ าจมีผ ลกระทบทางด้า นจิ ตใจได้ เช่ น ทํ า ให้เ กิ ด
ความเครี ยด ไม่มีสมาธิ เป็ นต้ น
เราสามารถหาระดั บความเข้ มของเสี ยง ได้ ด ั งนี
เมือ  คือ ระดั บความเข้ มของเสี ยงทีจุดพิจารณา ( dB , เดซิ เบล )
I คือ ความเข้ มของเสี ยงขณะใดขณะหนึ งทีจุดพิจารณา ( watt/m2 )
I0 คือ ความเข้ มของเสี ยงตํ าสุ ดทีมนุษย์ได้ ยิน = 10- 12 watt/m2


= 10 log

I
I0

มลภาวะของเสี ยง
เสี ยงทีมีระดั บความเข้ มเสี ยงสู ง และเสี ยงทีทํ าความรําคาญแก่หูผู ้ ฟัง คือมลภาวะของเสี ยง
การปรับปรุ งหรื อแก้ไข แหล่งกํ าเนิดเสี ยงให้มีก ํ าลั งเสี ยงลดลง จะทํ าให้ระดั บความเข้ มของเสี ยงลดลงด้ วย
จึงจั ดเป็ นการลดมลภาวะของเสี ยงวิธีหนึ ง ในกรณี ทีเราไม่สามารถแก้ไขความดั งของเสี ยงทีแหล่งกํ าเนิดเสี ยได้
ง
การป้ องกั นโดยวิธีอืน ๆ เช่น การใช้จุกอุดหู หรือทีครอบหู หรื อการติดตั งวั สดุเก็บเสี ยง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ
ของเสี ยงได้
เนืองจากเสี ยงทีมีระดั บความเข้ มเสี ยงสู ง เป็ นอั นตรายต่อผู ้ ฟังทีอยู่ใกล้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ ออก
ประกาศเกียวกั บความปลอดภั ยในการทํ างานในบริ เวณทีมีเสี ยงดั งโดยมีเกณฑ์ ดั งแสดงในตาราง
ตาราง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื องความปลอดภั ยเกียวกั บเสี ยง
เวลาในการทํางานต่ อวัน ( ชัวโมง ) ระดับความเข้ มเสี ยงทีคนทํางานได้ รับอย่ างต่ อเนืองต้ องไม่ เกิน (เดซิ เบล)
น้อยกว่ า 7
91
7–8
90
มากกว่า 8
80
หูกับการได้ ยิน
หูเป็ นอวัยวะสํ าคัญในการรั บเสียง แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. หู ส่วนนอก ( external ear ) ประกอบด้วยใบหู รู หูหรื อช่ องหู จนถึงแก้วหู ทํ าหน้าทีรั บเสี ยงจาก
ภายนอก คลืนเสี ยงเดินทางไปทางรู หู โดยมีช่องหูท ํ าหน้าทีรวมเสี ยงไปสู่ แก้วหู
2. หูส่วนกลาง ( middle ear ) อยู่ถ ั ดจากแก้วหู เข้าไป มีล ั กษณะเป็ นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ น
ได้ แก่กระดูกค้ อน อยู่ชิดแนบกั บแก้วหู กระดูกโกลนมีฐานวางปิ ดช่องทีต่อไปยั งหู ช ั นใน และกระดูกทั งทํ าหน
้าที
ส่ งต่อแรงสั นสะเทือนของเสี ยงไปยั งหูส่วนใน และหูส่วนกลาง นอกจากนี ยั งทํ าหน้าทีปรับความดั นอากาศภายใน
ให้เท่ากั บความดั นอากาศภายนอก โดยอาศั ยท่อทีติดต่อกั บโพรงอากาศ หากความดั นไม่เท่ากั นจะทํ าให้หูอื อ ได้ ยิน
เสี ยงไม่ช ั ดเจน
3. หูส่วนใน ( inner ear ) ประกอบด้ วยส่ วนสําคั ญ2 ส่ วน
ส่ วนแรก คือ คอเคลีย ( cochlea ) เป็ นท่อขดคล้ายรู ปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ
สั นสะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทํ าหน้าทีรับคลืนเสี ยง และแปลงเป็ นคลืนไฟฟ้ าไปตามประสาทได้ ยินไป
ยั งสมอง เพือรับรู ้ การได้ ยินและแปลความหมายโดยสมอง
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ส่ วนทีสอง คือ ท่อครึ งวงกลม 3 ท่อ ตั งฉากซึ งกั นและกั น ทํ าหน้าทีรับการทรงตั วของร่ างกายและการ
ใบหู
เคลือนไหวของศีรษะ
ท่อครึ งวงกลม

เส้นประสาทหู
กระดูกค้อน

คอเคลีย
แก้ วหู
ท่อยูสเตเชียนทิวป์

คุณภาพเสี ยง
คุณภาพของเสี ยง (Quality) หมายถึงความไพเราะของเสี ยง ขึ นอยู่ก ั บจํ านวนโอเวอร์ โทนของเสี ยงถ้ า
จํ านวนโอเวอร์ โทนมากเสี ยงจะนุ่มนวล ถ้ าจํ านวนโอเวอร์ โทนน้อยความนุ่มนวลของเสี ยงจะน้ อยลง
เสี ยงดนตรี
เสี ยงดนตรี เป็ นจะเป็ นเสี ยงทีน่าฟั งหรื อไม่ต้ องประกอบด้ วยสิ งต่อไปนี
- ระดับเสี ยง ขึ นอยู่ก ั บความถี ความถีสู งเสี ยงจะแหลม ความถีตํ าเสี ยงจะทุ ้ ม
- ความดัง ขึ นอยู่ก ั บความเข้ มของเสี ยงหรื อแอมพลิจูด แอมพลิจูดมากเสี ยงจะดั ง แอมพลิจูดน้อยจะมี
เสี ยงค่อย
- คุณภาพของเสี ยง ขึ นอยู่ก ั บค่าความเข้ มของเสี ยง(I) และความถีของเสี ยง (f) คุณภาพของเสี ยงทํ าให้
เราแยกได้ ว่าเสี ยงดั งกล่าวมาจากเครื องดนตรี ชนิดใด
แบบทดสอบฟิ สิ กส์ O-NET เรื องคลืนเสี ยง
1. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
1. คลืนแสง
2. คลืนเสี ยง
3. คลืนผิวนํ า
คํ าตอบทีถูกต้ องคือ
1. ทั ง1 , 2 และ 3
2. ข้ อ 2 และ 3 3. ข้ อ 1 เท่านั น 4. ผิดทุกข้ อ
2. (O-NET49) เสี ยงผ่านหน้าต่างในแนวตั งฉากมีค่าความเข้ มเสี ยงทีผ่านหน้ าต่างเฉลีย1.0 x 10 - 4 วั ตต์ต่อ
ตารางเมตร หน้าต่างกว้ าง 80 เซนติเมตร สู ง 150 เซนติเมตร กํ าลั งเสี ยงทีผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด
1. 0.8  10- 4 W
2. 1.2  10- 4 W
3. 1.5  10- 4 W
4. 8.0  10- 4 W
3. (O-NET49) ชาวประมงส่ งคลืนโซนาร์ ไปยั งฝูงปลาพบว่าช่วงเวลาทีคลืนออกไปจากเครื องส่ งจนกลั บ
มาถึงเครื องเป็ น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรื อเท่าใด กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วของคลืนในนํ าเป็ น
1,540 เมตร/วินาที
1. 260 m
2. 520 m
3. 770 m
4. 1,540 m
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4. (O-NET49) ถ้ าดีดกีตาร์ แล้ วพบว่าเสี ยงทีได้ ยินตํ ากว่าปกติจะมีวิธีปรับแก้ให้ เสี ยงสู งขึ นได้ อย่างไร
1. เปลียนใช้สายเส้นใหญ่ขึ น
2. ปรับสายให้หย่อนลง
3. ปรับตํ าแหน่งสายให้ยาวขึ น
4. ปรับสายให้ตึงขึ น
5. (O-NET50) ระดั บเสี ยงและคุณภาพเสี ยงขึ นอยู่ก ั บสมบั ติใดตามข้ อใด
1. ความถี รู ปร่ างคลืน
2. รู ปร่ างคลืน ความถี
3. แอมพลิจูด ความถี
4. ความถี แอมพลิจูด
6. (O-NET50) ข้ อใดต่อไปนี เป็ นวั ตถุประสงค์ของการบุผนั งของโรงงานภาพยนตร์ ด้ วยวั สดุกลืนเสี ยง
1. ลดความถีของเสี ยง
2. ลดความดั งของเสี ยง
3. ลดการสะท้ อนของเสี ยง
4. ลดการหั กเหของเสี ยง
7. (O-NET51) ในการเปรี ยบเทียบเสี ยงกีร์ต้ ากั บหลอดเทียบเสี ยงมาตรฐาน เมือดีดสายกีร์ต้ าพร้อมกั บ
หลอดเทียบเสี ยงเกิดบีตส์ ขึ นทีความถีหนึ ง แต่เมือขั นให้ สายตึงขึ นเล็กน้อยความถีของบีตส์ สูงขึ น
ความถีของเสี ยงกีร์ต้ าเดิมเป็ นอย่างไร
1. สู งกว่าเสี ยงมาตรฐาน
2. ตํ ากว่าเสี ยงมาตรฐาน
3. เท่ากั บเสี ยงมาตรฐาน
4. อาจจะมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเสี ยงมาตรฐานก็ได้
8. (O-NET52) ข้ อใดต่อไปนี ถูกต้ องเกียวกั บคลืนตามยาว
1. เป็ นคลืนทีของตั วกลางมีการสั นในแนวเดียวกั บการเคลือนทีของคลืน
2. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตั วกลาง
3. เป็ นคลืนทีไม่ตอ้ งอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
4. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตั วกลางมีการสั นได้ หลายแนว
9. (O-NET52) ข้ อใดต่อไปนี ทีมีผลทํ าให้อ ั ตราเร็ วของคลืนเสี ยงในอากาศเปลียนแปลงได้
1. ลดความถี 2. เพิ มความยาวคลืน
3. เพิ มแอมพลิจูด
4. ลดอุณหภูมิ
10. (O-NET52) สมบั ติตามข้ อใดของคลืนเสี ยงทีเกียวข้ องกั บการเกิดบีตส์
1. การสะท้ อน 2. การหั กเห
3. การเลี ยวเบน
4. การแทรกสอด
11. (O-NET52) ข้ อใดไม่ถูกต้ อง
1. ค้ างคาวอาศั ยคลืนเสี ยงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจั บเหยือ
2. สุ น ั ขสามารถได้ ยินเสี ยงทีมีความถีในย่านอั ตราโซนิกได้
3. เสี ยงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตํ ากว่าความถีทีมนุษย์สามารถได้ ยิน
4. คลืนเสี ยงในย่ายอั ลตราโซนิกสามารถใช้ท ํ าความสะอาดเครื องมือแพทย์
12. (O-NET52) เครื องโซนาร์ ในเรื อประมงได้ รบั สัญญาณสะท้ อนจากท้ องทะเล หลั งจากส่ งสัญญาณลงไป
เป็ นเวลา 0.4 วินาที ถ้ าอั ตราเร็ วเสี ยงในนํ าเป็ น1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากั บข้ อใด
1. 150 เมตร
2. 300 เมตร
3. 600 เมตร
4. 900 เมตร
13. (O-NET53) วั สดุทีใช้ในการบุผนั งโรงภาพยนตร์ มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
1. การหั กเห
2. การสะท้ อน
3. การสั นพ้ อง
4. ดอพเพลอร์
14. (O-NET54) ปั จจั ยต่อไปนี มีผลต่อความเร็ วเสี ยงในอากาศ
1. ความถี
2. อุณหภูมิ
3. ความดั ง
4. ความเข้ มเสี ยง
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คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรั มของคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ แถบแสดงความถี หรื อความยาวคลืนต่าง ๆ ของคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ า
เรี ยงตามลํ าดั บความถี เรี ยงจากความถีน้อยทีสุ ดถึงความถีมากทีสุ ด

รู ป 3.1 ชนิดของคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ า
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงเป็ นคลืนทีมีความถีตั งแต่หลายสิ บกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทั งถึงรังสี เอ็ กซ์หรื อรังี แสกมมา
ทีมีความถีสู งมากๆ เมือความถีเปลียนไปคุณสมบั ติของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ านั นๆ ก็ย่อมเปลียนแปลงไปด้ วแยต่ก็ย ั งมี
คุณสมบั ติร่วมกั นอยู่คือมีอ ั ตราเร็ วเท่ากั บ 3  108 เมตร/วินาที
1. คลืนวิทยุ
1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง 103-109 เฮิรตซ์
2. คลืนวิทยุความถีตั งแต่ 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุจะส่ งออกอากาศในระบบ A.M.
3. ช่วงความถีทีตํ ากว่ าช่วง 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ์ เรี ยกว่าคลืนยาว ความถีทีสู งกว่านี เรี ยกว่าคลืนสั น
4. ช่วงความถีจาก 88 – 108 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นการส่ งคลืนแบบ F.M.
5. สัญญาณคลืนวิทยุทีส่ งออกจากสถานีส่งไปถึงเครื องรับมี 2 ชนิด คือ
5.1 คลืนพื นดินหมายถึงคลืนวิทยุทีส่ งจากสถานีส่งไปถึงเครื องรับวิทยุโดยตรงมีท ั งระบบA.M.และ F.M.
5.2 คลืนฟ้ า หมายถึง คลืนวิทยุทีส่ งขึ นไปสะท้ อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์ แล้ วกลั บมายั ง
เครื องรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่ วนระบบ F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชั นนี ได้)
6. คลืนวิทยุสามารถผลิตขึนได้ โดยอาศั ยวงจรวิทยุของหลอดสุ ญญากาศหรื อวงจรทรานซิสเตอร์
7. ไม่สามารถทะลุผ่านโลหะ หรื อสิ งกีดขวางขนาดใหญ่ แต่สามารถอ้ อมผ่านสิ งกีดขวางทีมีขนาด
ใกล้ เคียงกั บความยาวคลืนได้
8. สามารถสะท้ อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์ ได้
2. คลืนโทรทัศน์
1. มีความถีประมาณ 108-1011 เฮิรตซ์
2. การส่ งโทรทั ศน์ต้ องใช้กล้ องถ่ายโทรทั ศน์ ซึ งสามารถเปลียนภาพให้เป็สนัญญาณไฟฟ้ าได้ ในอั ตรา
1
25

วินาที ใช้คลืนวิทยุทีมีความถีสู ง เช่น สถานีโทรทั ศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ใช้ความถีในช่วง 202 ถึง 209

เมกะเฮิรตซ์
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3. ภาพส่ งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. ) ส่ วนเสี ยงส่ งออกไปในระบบเอฟเอ็ม ( F.M. )
4. หลอดส่ งภาพทํ าหน้าทีสร้างสัญญาณไฟฟ้ าของภาพ มีส่วนประกอบสําคั ญคือ แผ่นรับภาพ แผ่นรับ
สัญญาณ ปื นอิเล็กตรอน วงแหวนโลหะ
5. เครื องรับโทรทั ศน์ รับคลืนโทรทั ศน์จากเครื องส่ งแล้ วจะแยกสัญญาณไฟฟ้ าของภาพส่ งไปยั ง
หลอดภาพ เพือเปลียนเป็ นภาพได้ ในอั ตราภาพละ 1 วินาที
50

6. เครื องรับโทรทั ศน์ระบบ 625 เส้น เป็ นระบบสากล
7. เครื องรับวิทยุโทรทั ศน์ ระบบจะมีหลอดภาพซึ งภายในมีเครื องกํ าเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน
จอภาพ ตามสัญญาณไฟฟ้ าทีได้ รับ สําหรับโทรทั ศน์สีจะมีแหล่งกํ าเนิดอิเล็กตรอน3 ชุด ใช้ควบคุมความเข้ ม
สัญญาณ สี แดง สี น ํ าเงิน และสี เขียว
3. คลืนไมโครเวฟ
1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง 109 – 3  1011 เฮิรตซ์
2. ใช้ในการสื อสาร เช่น ดาวเทียม โทรศั พท์มือถือ
3. ใช้ท ํ าเรดาร์
เรดาร์ (RADAR ย่ อมาจาก Radio Detection And Ranging)
1. เรดาร์ เป็ นการส่ งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็ นช่วง ๆ แล้ วรับสัญญาณทีสะท้ อนกลั บมาเข้ าสู่ เครื องรับ
ปรากฏให้ เห็นบนจอภาพ ซึ งจะบอกชนิดและระยะห่างของวั ตถุทีสะท้ อนได้
2. สายอากาศของเรดาร์ มีล ั กษณะเป็ นจานโค้ งรู ปพาราโบรา หมุนได้ รอบแกน ทํ าหน้าทีส่ งและรับคลืน
ไมโครเวฟ เหตุทีนิยมใช้คลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์ เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสู งสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะท้ อนทีผิววั ตถุทึบได้ ดี
3. จอรับคลืนภาพ ลั กษณะเป็ นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็ นวงรอบศูนย์กลาง และมีทิศทางกํ ากั บภาพที
ปรากฏบนจอโดยจะบอกตํ าแหน่งระยะห่าง และทิศทางของวั ตถุจากจานสายอากาศด้ วย
4. ประโยชน์ของเรดาร์
4.1 ใช้ในการคมนาคม ควบคุมการจราจรทางอากาศ สนามบิน การเดินเรื อ นํ าทางเรื อเมือหมอกลงจั ด
4.2 ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น ใช้ตรวจหาตํ าแหน่งและทิศทางของลมพายุ พยากรณ์อากาศ
4.3 ใช้ในทางการทหาร ใช้ตรวจหาเครื องบินข้ าศึกเพือออกสกั ด หรื อเตือนภั ยทางอากาศ และตรวจ
การเคลือนไหวของศั ตรู
4.4 ด้ านประมง เช่น ใช้ตรวจหาฝูงปลา
โดยทั วไปเรามั กจะพบการนํ าคลืนไมโครเวฟไปใช้ในการสื อสาร ปั จจุบ ั นการปรุ งอาหารนิยมใช้ เตา
ไมโครเวฟกั นทั งนี เพราะสะดวกและรวดเร็ ว หลั กการทํ างานของเตาไมโครเวฟคือแหล่งกํ าเนิดคลืนไมโครเวฟยิง
คลืนไมโครเวฟไปยั งพั ดลมเพือให้พ ั ดลมกระจายคลืนไมโครเวฟไปทั วเตา เมือคลืนไมโครเวฟกระทบกั บอาหารมั น
จะส่ งสนามไฟฟ้ าเข้ าไปในอะตอมของนํ าทีอยู่ในอาหารนั น ทํ าให้อะตอมของนํ าซึ งมีประจุคู่ชนิดตรงกั นข้ าม
(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็ วทั วไปประมาณ 2.4  109 รอบต่อวินาที ทํ าให้เกิดพลั งความร้อนขึ น อาหารที
ถูกปรุ งโดยไมโครเวฟจะสุ กทั วหมดและรวดเร็ ว เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทั ว
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4. รั งสี อินฟราเรด
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1011 - 1014 เฮิรตซ์
2. ประสาทสัมผั สทางผิวหนั งของมนุษย์ สามารถรับรังสี อินฟราเรดได้
3. ฟิ ล์มถ่ายรู ปบางชนิดสามารถถ่ายรู ปได้ โดยอาศั ยรังสี อินฟราเรด
4. สิ งมีชีวิตจะแผ่รังสี อินฟราเรดออกมาตลอดเวลา
5. สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้ จึงอาศั ยสมบั ตินี ถ่ายภาพพื นโลก
จากดาวเทียม เพือศึกษาการแปรสภาพของป่ าไม้ หรื อการเคลือนย้ ายของฝูงสัตว์
6. รังสี อินฟราเรดเป็ นตั วนํ าคํ าสั งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยั งเครื องรับทีเรี ยกว่า รี โมทคอนโทรล หรื อการ
ควบคุมระยะไกล สําหรับควบคุมการทํ างานของเครื องรับโทรทั ศน์ เช่น การปิ ด การเปิ ด การเปลียนสถานี
7. ใช้ในทางการทหารนํ าไปใช้เกียวกั บการควบคุมการใช้อาวุธนํ าวิถีเคลือนทีไปยั งเป้ าหมาย
8. แหล่งกํ าเนิดของรังสี อินฟราเรด ได้ จากแหล่งกํ าเนิดความร้ อนทุกชนิด เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
9. ใช้ในวงการแพทย์ เช่น การฆ่าเชื อโรค กายภาพบํ าบั ด การตรวจวินิจฉั ยโรค
10. ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ การอบสี รถ การฆ่าเชื อโรคก่อนบรรจุใส่ ภาชนะ
5. แสง
1. มีความถีประมาณ 10 14 เฮิรตซ์ ความยาวคลืนอยู่ในช่วง 4  10-7 – 7  10-7 เมตร
2. ประสาทตาของมนุษย์ ไวต่อคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงนี มาก
3. วั ตถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะเปล่งแสงได้ เช่น ไส้หลอดไฟฟ้ า ดวงอาทิตย์
4. เครื องกํ าเนิดเลเซอร์ เป็ นแหล่งกํ าเนิดแสงอาพั นธ์ทีให้แสงได้ โดยไม่อาศั ยความร้อน เช่น
วงการแพทย์ ใช้ เลเซอร์ ในการผ่าตั ดนั ยน์ตา
6. รั งสี อัตราไวโอเลต
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1015 - 1018 เฮิรตซ์
2. รังสี นี เป็ นตั วการทีทํ าให้เกิดประจุอิสระ และไอออนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์
3. ทํ าให้สารเรื องแสง เกิดการเรื องแสง
4. สามารถทะลุผ่านวั ตถุบาง ๆ บางชนิดได้ เช่น เสื อผ้ า แผ่นพลาสติก
5. ทํ าลายเซลล์เล็ ก ๆ บางชนิดได้ เช่น เชื อโรค
6. ประโยชน์ของรังสี อ ั ตราไวโอเลต ใช้ท ํ าการพิสูจน์เอกสาร ตรวจสอบลายเซ็น ช่วยร่ างกายสังเคราะห์
วิตามินดี ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสี ยหรื อไม่ ใช้ในการแสดงบนเวที และใช้ตรวจสอบสารเคมี
โทษจากรังสี อ ั ตราไวโอเลต อั นตรายต่อผิวหนั ง และตาคน เมือรับมาจํ านวนมาก ๆ อาจเป็ นมะเร็ งที
ผิวหนั งได้
รังสี อ ั ตราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย์ ส่ วนใหญ่จะถูกสกั ดกั นไว้จากบรรยากาศชั นสตราโตสเฟียร์ ซึ งมี
แก๊สโอโซนเป็ นองค์ประกอบ แต่ปัจจุบ ั นโอโซนในบรรยากาศมีจ ํ านวนลดลงมากจึงทํ าให้รังสี อ ั ตราไวโอเลตแผ่ลง
มายั งผิวโลกมากขึ น
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7. รั งสี เอกซ์
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1016 - 1022 เฮิรตซ์
2. แหล่งกํ าเนิดของรังสี เอกซ์ คือ ดวงอาทิตย์ หลอดรังสี เอกซ์ เครื องรับโทรทั ศน์
3. คุณสมบั ติของรังสี เอกซ์
3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 เป็ นคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าทีมีความยาวคลืนสั นมาก
3.3 มีอ ํ านาจทะลุทะลวงสู ง
3.4 ทํ าให้แก๊สหรื ออากาศรอบ ๆ แตกตั วเป็ นไอออนได้
3.5 ทํ าให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.6 ทํ าปฏิกิริยากั บแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ปเหมือนกั บแสง
3.7 รังสี เอกซ์มีอ ั นตรายและทํ าลายเซลล์ของสิ งมีชีวิ ตได้
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 ออาวุ ธในกระเป๋ าหรื อหีบห่อต่าง ๆ
4.4 ใช้ตรวจสอบวั ตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร
5. โทษของรังสี เอกซ์
5.1 เมือร่ างกายรับเข้ าไปมาก เซลล์จะตายหรื อเสื อมคุณภาพ
5.2 อาจทํ าให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5.3 อาจทํ าให้เกิดการเปลียนแปลงในยีน มีผลต่อกรรมพั นธุ์
8. รั งสี แกมมา
1. มีความถีสู งกว่ารังสี เอกซ์
2. แหล่งกํ าเนิดของรังสี แกมมา คือ การสลายตั วของนิวเคลียสของธาตุก ั มมั นตรังสี รังสี คอสมิกทีมาจาก
นอกโลก จะมีรังสี แกมมาอยู่ด้ วย การแผ่รังสี ของอนุภาค ประจุไฟฟ้ าทีถูกเร่ งในเครื องเร่ งอนุภาคก็ท ํ าให้ เกิดรังสี
แกมมาได้
3. คุณสมบั ติของรังสี แกมมา
3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็ กและสนามไฟฟ้ า
3.2 ทํ าให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.3 ทํ าปฏิกิริยากั บแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ป และฟิ ล์มทีไม่ไวต่อแสง
4. ประโยชน์ของรังสี แกมมา
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ใช้ รักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการเกษตร ศึกษาโรคพืชต่างๆ การดูดซึ มแร่ ธาตุของรากพืช การสังเคราะห์ด้ วยแสง
การเปลียนแปลงพั นธุ์พืช
4.3 อาบผลไม้ ต่าง ๆ ตลอดผลิตผลอืน ๆ ให้เก็บรักษาไว้ ได้ นาน ๆ
5. โทษของรังสี แกมมา ทํ าลายเซลล์ ร่างกาย เนื อเยือต่าง ๆ อาจทํ าให้กิเ ดมะเร็ งได้
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แบบทดสอบเรื อง คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า (O-NET)
1. (O-NET49) คลืนวิทยุทีส่ งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
คลืนของคลืนวิทยุท ั งสองนี ต่างกั นเท่าใด
1. 3.33 m
2. 3.00 m
3. 0.33 m
4. 0.16 m
2. (O-NET49) ข้ อใดเป็ นการเรี ยงลํ าดั บคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้ อง
1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ
2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์
3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสี ยงไปกั บคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็มคลืนวิทยุทีได้ จะมีล ั กษณะอย่างไร
1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสี ยง
3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสี ยง
4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบ ั ติการภารกิจบนพื นผิวดวงจั นทร์ สื อสารกั นด้ วยวิธีใดสะดวกทีสุ ด
1. คลืนเสี ยงธรรมดา
2. คลืนเสี ยงอั ลตราซาวด์
3. คลืนวิทยุ
4. คลืนโซนาร์
5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตั วกลางทีหนึ งไปตั วกลางทีสองโดยอั ตราเร็ วของคลืนลดลง ถามว่าสําหรับคลืน
ในตั วกลางทีสอง ข้ อความใดถูกต้ อง
1. ความถีเพิ มขึ น
2. ความถีลดลง
3. ความยาวคลืนมากขึ น
4. ความยาวคลืนลดลง
6. (O-NET50) คลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าทีนิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํ างานของเครื องโทรทั ศน์คือข้ อใด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อั ลตราไวโอเลต
7. (O-NET51) คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลืนเท่าใด กํ าหนดให้ความเร็ วของคลืนวิทยุ
เท่ากั บ 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) คลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
1. อินฟาเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อั ลตราไวโอเลต
9. (O-NET52) คลืนในข้ อใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
1. คลืนวิทยุ
2. คลืนอินฟราเรด
3. คลืนไมโครเวฟ
4. คลืนแสงทีตามองเห็น
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้ อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวิทยุ
1. การเปลียนขนาดของจุดดั บบนดวงอาทิตย์ 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดนํ าขึ นนํ าลง
4. การเกิดกลางวั นกลางคืน
11. (O-NET53) ข้ อใดไม่ถูกต้ องเกียวกั บคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอ ั ตราเร็ วในสุ ญญากาศเท่ากั น
2. มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้ องอาศั ยตั วกลางในการเดินทาง
3. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลืนทีมีท ั งสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
4. เมือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางในตั วกลางทีเปลียนไปอั ตราเร็ วของคลืนจะเปลียนไป

