
 

 

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ 

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
 

เรื่อง  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา และสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ๕ (ว๓๐๒๐๕)           

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสอน 

นางเรณูนคร     จันทสิงห 
ครู  อันดับ  คศ.๓ 

กลุมสาระวิทยาศาสตร     โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 

อําเภอบานกรวด      จังหวัดบุรีรัมย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 (ว30205)           ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

ชื่อหนวยการเรียนรู คลื่นแมเหล็กไฟฟา                                                        

เรื่อง  คลื่นแมเหล็กไฟฟา และสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา                       เวลาเรียน   8  ชั่วโมง 

..............................……………………………………………. 

มาตรฐานการเรียนรู 

          มาตรฐาน ว.5.1  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิต และสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการสืบแสวงหา

ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

1.  สืบคนขอมูลและอธิบายสเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา 

2. สืบคนขอมูลและนําเสนอประโยชนและอันตรายที่เกิดจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

ผลการเรียนรู 

สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล  การทดลองของเฮิรตซ  

สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งประโยชนและอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู 

1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล การทดลองของเฮิรตซ   

และการแผคลื่นแมเหล็กจากสายอากาศ  

2. สืบคนขอมูล เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  สมบัติของสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

3. บอกธรรมชาติและคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได 

ดานกระกระบวนการ 

1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติของไฟฟา 

2. ใชทักษะกระบวนการกลุมและกระบวนการทดลองศึกษาการทดลองของเฮิรตซ 

3. ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการสื่อสาร 

     ดานคุณลักษณะ 

1. รักชาติศาสน กษัตริย        2. ซื่อสัตยสุจริต             3.  มีวินัย                 4.  ใฝเรียนรู 

          5. อยูอยางพอเพียง             6. มุงม่ันในการทํางาน     7. รักความเปนไทย       8. มีจิตสาธารณะ 

 



 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการคิดสื่อสาร                       4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห                   5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

3. ความสามารถในการแกปญหา 

 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

1. กระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. มีความซื่อสัตยสุจริต 

4. มีความพอพียง 

5. มีจิตสาธารณะ 
 

การบูรณาการ  

 1. การพบเห็นคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ในชีวิตประจําวัน   

2. วิชาศิลปะ  กิจกรรมการเขียนรูปการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาในสายอากาศ 

3.  โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองการการทุจริต” 
 

สาระสําคัญ 

แมกเวลล ไดเสนอทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา ( electromagnetic  wave ) เปนคนแรก โดยอาศัย

หลักการทางแมเหล็กไฟฟา มีใจความวา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา จะทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาข้ึน  เฮิรตซ เปนบุคคลที่สามารถทดลองและพิสูจนการเกิดคลื่น

แมเหล็กไดเปนคนแรก  

ดังนั้น คลื่นแมเหล็กไฟฟา คือ คลื่นชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยไมอาศัยตัวกลาง โดยอาศัยการเหนี่ยวนํากัน

ระหวางสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทิศของสนามทั้งสองตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศ

การเคลื่อนที่  คลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงความถี่ตางๆ มีลักษณะเฉพาะตัว  

  

สาระการเรียนรู 

1. ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการทดลองของเฮิรตซ 

2. การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสายอากาศ 

3. สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.1  ครูทบทวนเรื่องการเกิดสนามไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็ก  และการเกิด

สนามแมเหล็กจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟา 



 

 

1.2  ครูตั้งคําถามใหนักเรียนเดาคําตอบวา  ถาเรานําทั้งสนามไฟฟา และสนามแมเหล็กมาทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพรอมๆกัน  จะเกิดอะไรข้ึน ( เกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา ) 

1.3  ครูตั้งคําถามตอไปวา “ลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา จะเปนอยางไร”   

1.4   นักเรียนเดาคําตอบ 

1.5   ครูแจงวาจะเรียนในเรื่อง คลื่นแมเหล็กไฟฟา  

2. ขั้นการเรียนรู 

 2.1   นักเรียนแตละกลุมศึกษาเรื่อง ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล และการทดลอง 

   ของเฮิรตซ  สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ตามใบความรู อินเตอรเนต และ ในหนังสือเรียนฟสิกส       

 2.2 นักเรียนแตละกลุมทํารวมกัน วางแผน จัดทําแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เรื่องทฤษฎีคลื่น

แมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล และการทดลองของเฮิรตซ  สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา ครูคอยดูแล 

แนะนํา และประเมินคุณลักษณะ 

2.3 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานแผนที่ความคิด (Mind Mapping)เรื่องทฤษฎีคลื่น

แมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล และการทดลองของเฮิรตซ  สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา หนาชั้นเรียน  

ครูคอยดูแล แนะนํา และประเมินคุณลักษณะ 

 

3. ขั้นสรุปผล 

3.1    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ เรื่องทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล และการ

ทดลองของเฮิรตซ  สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

3.2    นักเรียนทําแบบฝกหัด /ใบงาน เรื่องทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล และการทดลอง

ของเฮิรตซ  สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

กิจกรรมเสนอแนะ/กิจกรรมตอเนื่อง 

  ใหนักเรียนทําศึกษาเรื่องทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล และการทดลองของเฮิรตซ  สเปกตรัม

คลื่นแมเหล็กไฟฟา จากอินเตอรเนต 

 

สื่อ/นวัตกรรมการสอน 

รายการสื่อ/นวัตกรรม จํานวน สภาพการใชสื่อ 

1.  สื่อ Power  Point  เรื่องทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ของแมกเวลล และการทดลองของเฮิรตซ 

1  ชุด ใชขั้นสอน 

 2. แบบฝกหัด/ใบงาน 1  ชุด ใชขั้นสรุป 

3.  ใบความรูที่  1 1 ชุด ใชขั้นสอน 

 

แหลงการเรียนรู  หองปฏิบัติการฟสิกส 

 

 

 



 

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล 

รายการวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

ความรูความเขาใจ ( K ) 

1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่น

แมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล การทดลอง

ของเฮิรตซ  และการแผคลื่นแมเหล็กจาก

สายอากาศ  

2. สืบคนขอมูล เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่น

แมเหล็กไฟฟา  สมบตัิของสเปกตรัมคลื่น

แมเหล็กไฟฟาประโยชนและโทษของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 

3. บอกธรรมชาติและคุณสมบัตขิองคลื่น

แมเหล็กไฟฟาได 

 

แผนที่ความคิด  

ใบงาน 

 

แผนที่ความคิด 

ใบงาน 

 

สวยงาม สรางสรรค 

ทําถูก รอยละ 80 ขึ้น

ไป 

ทักษะการปฏิบัติงาน( P ) 

1.สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ

ทางธรรมชาติของไฟฟา 

2.ใชทักษะกระบวนการกลุมและ

กระบวนการทดลองศึกษาการทดลอง

ของเฮิรตซ 

3.ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแกปญหาและ

ความสามารถในการสื่อสาร  

 

1. สังเกตการรวม

กิจกรรมกลุม 

 

 

 

2.ประเมินผลการทํา

กิจกรรม 

 

1.แบบประเมิน

พฤติกรรมงานกลุม และ

ทักษะการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 

2.แบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

1.มีผลการประเมิน

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 

 

2.มีเกณฑการผาน 

เมื่อมีการบันทึกการ

ทํากิจกรรมครบถวน

ตามที่กําหนด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A ) 

1. รักชาติศาสน กษัตริย        

2. ซื่อสัตยสุจริต             3.  มีวินัย                 

4.  ใฝเรียนรู      5.อยูอยางพอเพียง             

6. มุงมั่นในการทํางาน  

 7. รักความเปนไทย        

8. มีจิตสาธารณะ 

 

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล 

 

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

 

 

 

มีผลการประเมิน

ระดับคุณภาพดี ขึ้น

ไป 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

1. กระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. มีความซื่อสัตยสุจริต 

4. มีความพอพียง 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

สังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล 

 

แบบประเมินคุณลักษณะ 

 

 

 

มีผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้น

ไป 

 



 

 

 

รายการนิเทศ/ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

       ลงชื่อ...................................................................... 

                                                                                        ( นางศิรินาถ  กะฐินสี) 

                                                                                 

รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

       ลงชื่อ...................................................................... 

                                                                                          (นายจักรพันธ  พิรักษา) 

                                                                            รองผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกหลังสอน 

1. ดานความรู  

 ประเมินจาก................................................................................................................ นักเรียนมี

คะแนนประเมินเฉลี่ย....................คะแนน  จาก................ คะแนน ผานเกณฑการประเมิน...........................คน 

คิดเปนรอยละ.......................... 

2. ดานทักษะกระบวนการ 

  ประเมินจาก................................................................................................................ นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมตามคําสั่ง  มีคะแนนประเมินเฉลี่ย....................คะแนนจาก......................... คะแนน จัดอยูในเกณฑ

การประเมิน............................ 

 3.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค   

  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีกําหนด  โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 ระดับดีข้ึนไป  จํานวน............................คน คิดเปนรอยละ.................................. 

  ระดับพอใช    จํานวน........................... คน คิดเปนรอยละ.................................. 

 ระดับปรับปรุง จํานวน............................คน คิดเปนรอยละ.................................. 

3. คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

                (กระบวนการคิด    มีวินัย    มีความซื่อสัตยสุจริต    มีความพอพียง มีจิตสาธารณะ ) 

นักเรียนมีคุณลักษณะ ตามเกณฑที่กําหนด  โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

ระดับดีข้ึนไป  จํานวน............................คน คิดเปนรอยละ.................................. 

ระดับพอใช    จํานวน........................... คน คิดเปนรอยละ.................................. 

ระดับปรับปรุง จํานวน............................คน คิดเปนรอยละ.................................. 

 

ปญหา/อุปสรรค

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

  

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

           ลงชื่อ........................................ผูสอน 

                   ( นางเรณูนคร    จันทสิงห ) 

                       ตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 

                                           ............../.................../................. 



 

 

รายวิชา   ฟสิกส 5 
ใบงาน 1 

ผลการเรียนรู 1 

รหัสวิชา   ว30205 ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

เรื่อง  คลื่นแมเหล็กไฟฟาและทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

ชื่อ………………………………………………………ชั้น…………เลขที่…….. 
 

 ตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 

1.  จงยกตัวอยางทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาท่ีเกี่ยวของกับการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟามา 2    ขอ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………….............................................................................................…………. 

 

2.  ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล  มีใจความวาอยางไร  

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………..............................................................................………………………………............... 

3.  จงอธิบายการทดลองของเฮิรตซ ที่สามารถพิสูจนการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลลได  

…………………………….............................................…………………………………………………………………………………. 

………………………...........................................……………………………………………………………………………………...... 

………………………………...........................................……………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

4. จงสรุปการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาผานสายอากาศ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………......………………………………………………………………………………

………………………………........………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………

…………………………………………………………………………........ 

5. จงบอกสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟามาอยางนอย  3  ขอ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………......………………………………………………………………………………

………………………………........………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

รายวิชา   ฟสิกส 5 
ใบงาน 2 

ผลการเรียนรูที่ 2 

รหัสวิชา   ว30205  

เรื่องความหมายและสมบัติของของสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  คลื่นวิทยุ   

 

ชื่อ………………………………………………………ชั้น…………เลขที่…….. 
 

 ตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 

1.  สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา หมายถึง............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

2.   จงบอกสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟา มา อยางยอย  2 ขอ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………............... 

3.  จงเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ตามความถี่จากนอยไปหามาก 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  จงเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ตามคาพลังงาน  จากนอยไปหามาก 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

5.  สมบัติของสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา ที่เหมือนกันทุกชนิด คือ.................................................................... 

6.  คลื่นวิทยุ คือคลื่นที่มีความยาวคลื่น....................................................และความถี.่....................................... 

7.  คลื่นวิทยุ AM และ FM มีสมบัติแตกตางกันอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………........…………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………................................................................................................................................................... 

8.  คลื่นดินและคลื่นฟาแตกตางกันอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………….........................................................................................…...... 

9.  จงบอกขอจํากัดของการสงคลื่นวิทย ุ

………………………………………………………………………………………………………………........…………………………………

……………………………………................................................................................................……………………………………. 

10. จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของ คลื่นวิทยุ  AM กับ FM 

………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………….................................................................................................................................…..... 

 

 



 

 

รายวิชา   ฟสิกส 5  
ใบงาน 3 

 

รหัสวิชา   ว30205  

เรื่อง คลื่นโทรทัศน  คลื่นไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด 

 

ชื่อ………………………………………………………ชั้น…………เลขที่…….. 
 

 ตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 

1.  คลื่นโทรทัศนมีสมบัติเหมือนคลื่นวิทยุ แบบ FM อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

2.   จงอธิบายสมบัติของคลื่นโทรทัศน 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………...............................................................................…………………………………………………............... 

3.  การรับสัญญาณของคลื่นโทรทัศนมีปญหากับการบินของเครื่องบินอยางไร 

……………………......................................…………………………………………………………………………………………........ 

………………….....................................……………………………………………………………………………………………........ 

4.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใชในการสื่อสารผานระบบดาวเทียมคือคลื่นชนิดใด  

………………………….......................................……………………………………………………………………………………...... 

5.  โทรศัพทมือถือ คือการใชประโยชนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด................................................................... 

6.  จงอธิบายการใชคลื่นไมโครเวฟ ในการทํางานกับเรดาร 

 ……………………………………………………………………......................................…………………………………………...... 

…………………………………………………………………….......................................…………………………………………...... 

7.  คลื่นความรอน คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด.............................................................................................. 

8.  จงบอกประโยชนของคลื่นอินฟราเรดมาอยางนอย 3 ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………........…………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………................................................................................................................................................... 

9.  จงเรียงลําดับ ความยาวคลื่น ของ คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน  คลื่นไมโครเวฟ และรังสีอินฟราเรด 

…………………………………………………………………………………………………………...........................................……. 

10. รังสีอินฟราเรดเกี่ยวของกับการสงสัญญาณดวยเสนใยนําแสง ( optical fiber ) อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………..................................................................................................................................…………...... 

 

 



 

 

รายวิชา   ฟสิกส 5  
ใบงาน 4 

ผลการเรียนรูที่ 2 

รหัสวิชา   ว30205 ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

เรื่องแสง  รังสีอุลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ  และรังสีแกมมา 

 

ชื่อ………………………………………………………ชั้น…………เลขที่…….. 
 

 ตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 

1.  แสง หรือ แสงขาว คือแสงที่ตาเรามองเห็น ซึ่งมี 7 สี ไดแก.............................................................................. 

2.  แสงสีใดมีอุณหภูมิมากที่สุด  และแสงสีใดมีอุณหภูมินอยที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

3.  เตาถานกับเตาแกส ใหแสงสีตางกันหรือไมอยางไร 

……………………………………………………………………………................................................…………………………………. 

4.  เลเซอร คืออะไร มีประโยชนอยางไร 

        ………………………………………………………….......................................……………………………………………………...... 

5.  รังสีเหนือมวง คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด ................................. .................................................................... 

6.  รังสี  UV กับแสง  ตางกันอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

7.  “ภาวะโลกรอน” ในปจจุบัน เกิดจากสาเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

8.   รังสีเอกซ มีประโยชนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

9.  จงบอกขอจํากัดของการสงคลื่นวิทย ุ

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

10. รังสีแกมมา เกิดจากสาเหตุใด มีประโยชนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

.................................................................................……………………………………………………………………............... 

 

 



 

รายวิชา   ฟสิกส 5 

รหัสวิชา ว 30205 ระดับชั้น ม. 6

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล การทดลองของเฮิรตซ 

คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

  จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสและแมเหล็กไฟฟามาแลวเราพอที่จะสรุป

หลักฐานที่สําคัญไดดังนี้คือ 

  1.  เมื่อมีประจุอิสระจะทําใหเกิดสนามไฟฟารอบๆ ประจุอิสระ โดยความเขมสนามไฟฟา ณ 

ตําแหนงใดๆ จะแปรผันตามสวนกลับของระยะทางกําลังสองจากประจุไฟฟานั้นซึ่งเปนไปตามกฎของคูลอมบ

                 2. เมื่อประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในตัวไฟฟายอมมีสนามแมเหล็กเกิดขึ้นรอบๆ 

สนามแมเหล็กจะวนรอบตัวนําและตั้งฉากกับทิศของกระแสซึ่งเออรสเตดเปนผูพบปรากฏการณนี้

                3.   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็ก ยอมมีการเหนี่ยวนําทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ซึ่งผูคนพบ

ปรากฏการณนี้คือ ฟาราเดย แสดงวาไดมีการเหนี่ยวนํา

จากหลักการทั้งสามขางตน 

ชั้นสูงและจากการวิเคราะหผลทางคณิตศาสตรไดเสนอเปนสมมติฐานออกมา 

วา " ถาบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเหนี่ยวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็กข้ึน ไมวาบริเวณนั้นจะเปนฉนวน

หรือที่วางเปลาหรือสุญญากาศ"  นอกจากนี้เขายังขยายผลของการทดลองของฟาราเดยใหกวางขึ้น  คือจากการ

ทดลองของฟาราเดย  เขาพบเพียงแตวา  ถามีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเห

เหนี่ยวนําขึ้นในตัวนํา ซึ่งวางอยูใกลๆ  บริเวณนั้น แตจากผลทางคณิตสตรของแมกเวลสสามารถขยายไปวา

สนามแมเหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําใหเกิดสนามไฟฟาขึ้นรอบๆ ไมวาบริเวณนั้น จะเปนตัวนํา ฉนวนหรือที่

วางเปลา 

  การทดลองของเฮิรตซ 

  หลังจากที่แมกซเวลสไดทํานายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาและ

สนามแมเหล็กอยางตอเนื่อง   20 ปตอมาจึงไดมีการทดลองยืนยัน ซึ่งทดลองโดย เฮิรตซ 

ของเขามีลักษณะดังในรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูป เครื่องมือทดลองการเกิดคลื่นแม

                 เครื่องมือที่ใชทดลองประกอบดวยแบตเตอรี่  วงจรแหวนโลหะ  และลวดวงกลมตอกันดังรูปโดยจัด

ใหจํานวนรอบของเสนรวดที่พันวงแหวนโลหะทางดาน 

 

ใบความรู 1 
   ผลการเรียนรู

. 6 ใชประกอบแผนจัดการเรียนรูที่ 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล การทดลองของเฮิรตซ 

และการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสายอากาศ 

จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสและแมเหล็กไฟฟามาแลวเราพอที่จะสรุป

เมื่อมีประจุอิสระจะทําใหเกิดสนามไฟฟารอบๆ ประจุอิสระ โดยความเขมสนามไฟฟา ณ 

ตําแหนงใดๆ จะแปรผันตามสวนกลับของระยะทางกําลังสองจากประจุไฟฟานั้นซึ่งเปนไปตามกฎของคูลอมบ

เมื่อประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในตัวไฟฟายอมมีสนามแมเหล็กเกิดขึ้นรอบๆ 

สนามแมเหล็กจะวนรอบตัวนําและตั้งฉากกับทิศของกระแสซึ่งเออรสเตดเปนผูพบปรากฏการณนี้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็ก ยอมมีการเหนี่ยวนําทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ซึ่งผูคนพบ

ปรากฏการณนี้คือ ฟาราเดย แสดงวาไดมีการเหนี่ยวนําใหเกิดสนามไฟฟาในตัวนํา    

จากหลักการทั้งสามขางตน แมกซเวลสไดเสนอทฤษฎี โดยรวบรวมใหอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตร

ชั้นสูงและจากการวิเคราะหผลทางคณิตศาสตรไดเสนอเปนสมมติฐานออกมา ( ในขณะนั้นยังไมมีใครทดลองได

ถาบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเหนี่ยวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็กข้ึน ไมวาบริเวณนั้นจะเปนฉนวน

นอกจากนี้เขายังขยายผลของการทดลองของฟาราเดยใหกวางขึ้น  คือจากการ

ทดลองของฟาราเดย  เขาพบเพียงแตวา  ถามีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กจะสามารถทําใหเกิดสนามไฟฟา

เหนี่ยวนําขึ้นในตัวนํา ซึ่งวางอยูใกลๆ  บริเวณนั้น แตจากผลทางคณิตสตรของแมกเวลสสามารถขยายไปวา

สนามแมเหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําใหเกิดสนามไฟฟาขึ้นรอบๆ ไมวาบริเวณนั้น จะเปนตัวนํา ฉนวนหรือที่

หลังจากที่แมกซเวลสไดทํานายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาและ

ปตอมาจึงไดมีการทดลองยืนยัน ซึ่งทดลองโดย เฮิรตซ 

เครื่องมือทดลองการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาของเฮิรตซ 

เครื่องมือที่ใชทดลองประกอบดวยแบตเตอรี่  วงจรแหวนโลหะ  และลวดวงกลมตอกันดังรูปโดยจัด

ใหจํานวนรอบของเสนรวดที่พันวงแหวนโลหะทางดาน A นอยกวาดาน B   มากๆ                                 

ผลการเรียนรูที ่1 

ใชประกอบแผนจัดการเรียนรูที่ 1 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกเวลล การทดลองของเฮิรตซ  

จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสและแมเหล็กไฟฟามาแลวเราพอที่จะสรุป

เมื่อมีประจุอิสระจะทําใหเกิดสนามไฟฟารอบๆ ประจุอิสระ โดยความเขมสนามไฟฟา ณ 

ตําแหนงใดๆ จะแปรผันตามสวนกลับของระยะทางกําลังสองจากประจุไฟฟานั้นซึ่งเปนไปตามกฎของคูลอมบ 

เมื่อประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในตัวไฟฟายอมมีสนามแมเหล็กเกิดขึ้นรอบๆ ตัวนําโดยทิศของ

สนามแมเหล็กจะวนรอบตัวนําและตั้งฉากกับทิศของกระแสซึ่งเออรสเตดเปนผูพบปรากฏการณนี้ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็ก ยอมมีการเหนี่ยวนําทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ซึ่งผูคนพบ

ไดเสนอทฤษฎี โดยรวบรวมใหอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตร

ในขณะนั้นยังไมมีใครทดลองได) 

ถาบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเหนี่ยวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็กข้ึน ไมวาบริเวณนั้นจะเปนฉนวน

นอกจากนี้เขายังขยายผลของการทดลองของฟาราเดยใหกวางขึ้น  คือจากการ

ล็กจะสามารถทําใหเกิดสนามไฟฟา

เหนี่ยวนําขึ้นในตัวนํา ซึ่งวางอยูใกลๆ  บริเวณนั้น แตจากผลทางคณิตสตรของแมกเวลสสามารถขยายไปวา

สนามแมเหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําใหเกิดสนามไฟฟาขึ้นรอบๆ ไมวาบริเวณนั้น จะเปนตัวนํา ฉนวนหรือที่

หลังจากที่แมกซเวลสไดทํานายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาและ

ปตอมาจึงไดมีการทดลองยืนยัน ซึ่งทดลองโดย เฮิรตซ ( Hertz)  โดยเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใชทดลองประกอบดวยแบตเตอรี่  วงจรแหวนโลหะ  และลวดวงกลมตอกันดังรูปโดยจัด

มากๆ                                  



 

 

 เมื่อทําการเปด - ปดสวิตซอยูตลอดเวลา  ทําใหกระไฟฟาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะของการ

เปด - ปดสวิตซ เปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กท่ีขดลวด A และ B ตอกันดวยแกนเหล็ก R  

จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กที่  A สงไปยังขดลวด B ขดลวด B ก็จะไดรับการเปลี่ยนแปลง

สนามแมเหล็กเชนกัน จากการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กที่ขดลวด B ทําใหเกิดการเหนี่ยวนําสนามไฟฟาข้ึนใน

เสนลวด B และเนื่องจากจํานวนขดลวดที่ B มากกวาจํานวนขดลวดที่ A  มากทําใหที่ชองแคบ G เกิดความตาง

ศักยสูงโมเลกุลอากาศที่อยูระหวางชองแคบเกิดการแตกตัวเปนอิออน จึงเกิดการ สปารคเปนประกายไฟขึ้น 

  และเนื่องจากอิออนที่ชองแคบ  G  เกิดการเคลื่อนที่ไปกลับตามจังหวะของการเปดปดสวิตซจึงทําให

มีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกไปทุกทิศทาง  และเมื่อคลื่นแมเหล็กไฟฟาเคลื่อนท่ีผานชองแคบ G' ของลวด

วงกลม ทําใหที่ชองแคบ  G' เกิดความตางศักดาไฟฟาข้ึน โมเลกุลอากาศเกิดการแตกตัวเปนอิออนจึงเกิดการส

ปาสคทําใหเห็นประกายไฟขึ้นเชนกัน 

  จากการทดลองจึงสรุปไดวา 

  1.การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟาแสดงวาประจุไฟฟาเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วไมคงที่ทําใหมีการ

ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา ดังรูปคลื่นเคลื่อนท่ีจาก G ไป G'                                              

  2.เมื่อคลื่นแมเหล็กไฟฟาเคลื่อนท่ีผาน G' ทําใหที่ชองแคบ G'  เกิดประกายไฟฟาแสดงวามี

สนามไฟฟาเกิดข้ึน นั่นคือบริเวณใดมีคลื่นแมเหล็กไฟฟา บริเวณนั้นตองมีสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 

 

คลื่นแมเหล็กไฟฟา ( electromagnetic  wave ) คือ คลื่นชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยไมอาศัยตัวกลาง 

โดยอาศัยการเหนี่ยวนํากันระหวางสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาซ่ึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทิศของสนามทั้งสอง

ตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษายังพบวา คลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงความถ่ีตางๆ มีลักษณะเฉพาะตัว จึงมีชื่อเรียกตางกัน เมื่อ

เรียงลําดับจากความถี่ต่ําไปความถ่ีสูงจะไดดังนี้  คลื่นวิทยุ  ไมโครเวฟ  รังสีอินฟราเรด  แสงที่ตามองเห็น  รังสี

อัลตราไวโอเลต  รังสีเอกซ  และรังสีแกมมา  คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชวงที่มีความถี่ท่ีตอเนื่องกัน  รวมเรียกวา  

สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา ( electromagnetic  spectrum ) 
 

 

 

 

 

สนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า 

ทิศการเคลื�อนที� 
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   ผลการเรียนรูที่ 2 

รหัสวิชา ว 30205 ระดับชั้น ม. 6 ใชประกอบแผนจัดการเรียนรูที่ 2 

สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  หมายถึง  คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความตอเนื่องกันตั้งแตความถี่ต่ําสุด  

ถึง ความถี่สูงสุด  จะพบวาสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟามีชื่อเรียกตางๆกันตามแหลงกําเนิดและวิธีการตรวจวัด  

แตมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน คือ 

1.  คุณสมบัติการสะทอน  การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน  และมีสมบัติเปนโพราไรเซชัน 

2.  มีความเร็วเทากับความเร็วแสง  คือ  3 x 108  m/s 

3.  มีพลังงานสงผานไปพรอมๆกับคลื่น  ซึ่งพลังงานนี้จะขึ้นอยูกับความถี่  และความยาว คลื่นโดยพิจารณาในรูป

พลังงานโฟตอน 

1.  คลื่นวิทยุ  (  Radio  wave  )  เปนคลื่นที่มีความถี่อยูในชวง  104 – 109  เฮิตรซ  ความยาวคลื่นประมาณ  

10-1  - 103  เมตร  สามารถแบงลักษณะของการใชงานซึ่งแบงออกเปน  2  ระบบ  คือ 

1.1  ระบบ  AM  (  Amplitude  Modulation  ) 

 คลื่นพาหะความถ่ีสูง  สัญญาณเสียง           คลื่น AM 

สงคลื่นโดยการเปลี่ยนแปลงแอมปลิจูด ของคลื่นพาหะตามสัญญาณของคลื่นที่สงออกไปดังรูป มี

ความถี่อยูในชวง  530  -  1600  กิโลเฮิตรซ  และกําหนดชวงความกวางของความถี่เพ่ือปองกันการรบกวนของ

สถานีใกลเคียงไวเปน  10  กิโลเฮิตรซ 

1.2  ระบบ  FM  (  Frequency  Modulation  ) 

  คลื่นพาหะความถ่ีสูง                    สัญญาณเสียง           คลื่น FM 

คลื่น  FM  หมายถึง  คลื่นที่สงโดยเปลี่ยนความถี่ของคลื่นพาหะตามสัญญาณของคลื่นที่ตองการ

สงออกไปมีความถี่อยูในชวง  88 – 108  MHZ  และกําหนดชองกวางของแถบความถี่ไว  150  KHZ  

การสงคลื่นวิทยุ 

สําหรับคลื่นวิทยุ  AM  จะสะทอนท่ีชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรซึ่งเปนชั้นที่มีประจุไฟฟาอิสระอยู

จํานวนมาก  ดังนั้นคลื่นวิทยุ  AM  จึงดินทางได  2  ทาง คือ 

1.  คลื่นดิน  เคลื่อนที่ไปตามแนวรอบโดยตรงมีรัศมี  80  กิโลเมตร 

2.  คลื่นฟา  เปนคลื่นที่สะทอนยังชั้นไอโอโนสเฟยร  ดังนั้นจึงเดินทางไปไดไกลและสามารถออม

สิ่งกีดขวางขนาดใหญ  เชน ภูเขา  หรือตึกได  แตจะถูกรบกวนงายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาแหลงอื่น 

สําหรับคลื่นวิทยุ  FM  มีความถ่ีสูงกวาและจะทะลุทะลวงผานชั้นไอโอโนสเฟยรจึงไมสามรถใชคลื่นฟาได  

คลื่นวิทยุ  FM  จึงเดินทางไดระยะใกลแตจะถูกรบกวนไดยากเนื่องจากคลื่นมีความถี่สูง  ในการทําเสาอากาศ

+ 

+ 



 

 

สําหรับสงคลื่น  FM  ถาจะทําใหคลื่นที่สงออกไปไมถูกรบกวนไดงาย  ความสูงของเสาอากาศจะตองมีคาเปน

ครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น 

 

2.  คลื่นโทรทัศน และ ไมโครเวฟ 

 คลื่นโทรทัศนและคลื่นไมโครเวฟมีความถี่อยูในชวง  108 – 1012  HZ คลื่นนี้จะไมสะทอนที่ชั้นไอโอโนส

เฟยรและจะทะลุผานชั้นบรรยากาศ  ในการสงคลื่นโทรทัศนไปเปนระยะทางไกลๆจะตองใชสถานีถายทอดไปเปน

ระยะๆ  เพื่อรับคลื่นโทรทัศนที่เคลื่อนที่จากสถานีสงมาในแนวเสนตรงแลวขยายใหสัญญาณแรงข้ึนกอนที่จะสงไป

ยังสถานีที่อยูถัดไป  เพราะสัญญาณเดินทางเปนเสนตรง  และสัญญาณจะไปไดไกลสุดประมาณ  80  กิโลเมตร  

เทานั้น 

 คลื่นโทรทัศนมีความยาวคลื่นสั้นจึงไมสามารถเลี้ยวเบนออมผานสิ่งกีดขวางใหญๆได  เมื่อคลื่นโทรทัศน

ถูกรบกวน  ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นสะทอนจากรถยนตหรือเครื่องบินเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่สงมาจากสถานีแลว

เขาเครื่องรับพรอมกัน 

 เนื่องจากไมโครเวฟสะทอนจากผิวโลหะไดดีจึงมีการนําสมบัตินี้ไปใชเปนประโยชนในการตรวจหา

ตําแหนงของยานอวกาศ  ซึ่งอุปกรณดังกลาวเรียกวา  เรดาร 

3.  รังสีอินฟราเรด 

 คุณสมบัติ 

-  คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่  1011 - 1014 เฮริตซ  หรือความยาวคลื่นตั้งแตประมาณ   10-3 – 

10-6 เมตร เรียกวารังสีใตแดง 

-  วัตถุรอนจะแผรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นสั้นกวา  10-4  เมตรออกมา 

-  ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษยสามารถรับรังสีอินฟราเรดได 

-  ฟลมถายรูปบางชนิดสามารถถายรูปไดโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด 

-  สิ่งมีชีวิตจะแผรังสีอินฟราเรดออกมาตลอกเวลา 

- รังสีอินฟราเรดเปนตัวนําคําสั่งจากอุปกรณควบคุมไปยังเครื่องรับ ที่เรียกวา  รีโมทคอนโทรล  หรือ

การควบคุมระยะไกล  สําหรับควบคุมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน  เชน  การปด – เปด  การเปลี่ยนสถาน ี

ประโยชน 

-  ใชในทางการทหารนําไปใชเกี่ยวกับการคบวคุมใหอาวุธนําวิถีเคลื่อนที่ไปยังเปาไดอยางถูกตอง 

-  ใชในวงการแพทย  เชน  การฆาเชื้อโรค  กายภาพบําบัด  การตรวจวินิจฉัยโรค 

-  ใชในวงการอุตสาหกรรม  เชน  การผลิตรถยนต  การอบสีรถ 

แหลงกําเนิดของรังสีอินฟราเรด  ไดจากแหลงกําเนิดความรอนทุกชนิด 

4.  คลื่นแสง 

 คลื่นแสงมีความถี่ประมาณ  104  HZ ความยาวคลื่นอยูในชวง  4 x 10-7 – 7 x 10-7 m  และคลื่นแสง

เปนคลื่นที่ตามองเห็น  วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากๆจะเปลงแสงได  เชน  ไสหลอดไฟฟา  ดวงอาทิตย 

 เครื่องกําเนิดเลเซอรเปนแหลงกําเนิดแสงอาพันธที่ใหแสงได  โดยไมอาศัยความรอน  เชน  วงการแพทย

ใชเลเซอรในการผาตัดนัยนตา 

 



 

 

5.  รังสีอัลตราไวโอเลต 

-  ความถี่อยูในชวง  1015  -  1018  HZ    ความยาวคลื่น  3.8 x 10-7 – 10-11 m 

-  รังสีนี้เปนตัวการที่ทําใหเกิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร 

-  ทําใหสารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

-  สามารถทะลุผานวัตถุบางๆบางชนิดได  เชน  เสื้อผา  แผนพลาสติก 

-  ทําลายเซลลเล็กๆบางอยางได 

ประโยชนของรังสีอัลตราไวโอเลต 

-  ใชในการพิสูจนเอกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 

-  ชวยรางกายสังเคราะหวิตามินด ี

-  ใชตรวจสอบคุณภาพอาหารวาเสียหรือไม 

-  ใชตรวจสอบสารเคมี 

โทษจากรังสีอัลตราไวโอเลต 

-  เปนอันตรายตอผิวหนังและตาคน  เมื่อรับมามากๆอาจเปนมะเร็งผิวหนังได   

-  รังสีอัลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตยจะถูกสกัดก้ันใหเปนสวนใหญจากบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร  ซึ่งมี

กาซโอโซนเปนองคประกอบอยู  แตปจจุบันโอโซนในบรรยากาศมีจํานวนลดลงมากจึงทําใหรังสี

อัลตราไวโอเลตแผลงมายังผิวโลก 

6.  รังสีเอกซ 

-  มีความถี่อยูในชวง  1016 – 1022  HZ  ความยาวคลืน่อยูระหวาง  10-8 – 10-13 m  

แหลงกําเนิดรังสีเอกซ  คือ  ดวงอาทิตย  หลอดรังสีเอกซ  เครื่องรับโทรทัศน 

คุณสมบัติของรังสีเอกซ 

-  มีอํานาจในการทะลุทะลวงสูง   

-  ไมเบี่ยงเบนในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 

-  ทําใหกาซหรืออากาศรอบๆแตกตัวเปนไอออนได 

-  ทําปฏิกิริยากับแผนฟลมถายรูปเหมือนกับแสง 

ประโยชนของรังสีเอกซ 

-  ใชในวงการแพทย  ตรวจวินิจฉัยโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 

-  ใชในวงการอุตสาหกรรม  และการกอสรางเพื่อตรวจสอบรูรั่วหรือรอยราวตางๆ 

-  ใชตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม  อาวุธในกระเปาหรือหีบหอตางๆ 

-  ใชตรวจสอบวัตถุโบราณวามีอายุยาวนานเทาไร 

โทษของรังสีเอกซ 

-  เมื่อรางกายรับเขาไปมากจะทําใหเซลลตาย  หรือเสื่อมคุณภาพ 

-  อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได 

-  อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในยีนมีผลตอกรรมพันธ 

7.  รังสีแกมมา 

-  มีความถี่อยูในชวง  3 x 1018 – 1022 HZ  ความยาวคลื่น  10-10 – 10-14 m 



 

 

แหลงกําเนิดของรังสีแกมมา 

-  เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 

-  รังสีคอสมิกท่ีมาจากนอกโลกจะมีรังสีแกมมาอยูดวย 

คุณสมบัติของรังสีแกมมา 

-  ไมเบี่ยงเบนในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 

-  ทําใหสารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

-  ทําปฏิกิริยากับฟลมถายรูปและฟลมที่ไมไวตอแสง 

ประโยชนของรังสีแกมมา 

-  ใชในวงการแพทยรักษาโรคมะเร็ง 

-  ใชในวงการเกษตรศึกษาโรคพืชตางๆ  การดูดซึมแรธาตุตางๆของรากพืช 

โทษของรังสีแกมมา  ทําลายเซลลรางกาย  เนื้อเยื่อตาง อาจทําใหเกิดมะเร็งได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


