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บทที ่1. การเคลือ่นที่

 

1.

 

การเคลือ่นที่แนวตรง

 

1.1  ระยะทางกบัการกระจดั

 

การเคล่ือนท่ี คือ การท่ีวตัถุยา้ยต าแหน่งจากท่ีเดิมไปอยูท่ี่ต  าแหน่งใหม่

 

ปริมาณท่ีใชบ้อกขนาดของการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุ คือ ระยะทางและการกระจดั

 

1. ระยะทาง คือ

 

ความยาวท่ีวดัตามเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ จดัเป็นปริมาณสเกลลาร์

  

2. การกระจัด คือ

 

ระยะท่ีวดัจากจุดตั้งตน้ของการเคล่ือนท่ี

 

ตรงไปยงัต าแหน่งท่ีวตัถุอยูใ่นขณะนั้น

 

โดยไม่สนใจวา่
วตัถุจะมีเส้นทางการเคล่ือนท่ีเป็นอยา่งไร

 

จดัเป็นปริมาณเวกเตอร์

  

 

O-Net ( ก.พ. 2554)

 

41. วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม รัศมี 21 เมตร ครบหน่ึงรอบการกระจดัมีค่าเท่าใด

 

1.   0 เมตร  

  

2.    42       เมตร

  

3.  

 

84  เมตร 

 

4.

 

132    เมตร  

 

1.2 ความเร็วเฉลีย่ และอตัราเร็วเฉลีย่
  อตัราเร็วเฉลีย่(average speed)หมายถึงอตัราส่วนระหวา่งระยะทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีกบัช่วงเวลาท่ีวตัถุเคล่ือนท่ี
 ความเร็วเฉลีย่( average velocity) หมายถึง อตัราส่วนระหวา่งการกระจัดท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีกบัช่วงเวลาท่ีวตัถุเคล่ือนท่ี

จากนิยาม จากนิยาม
อตัราเร็วเฉล่ีย  =     ระยะทาง
                                  เวลา

ความเร็วเฉล่ีย =  การกระจดั
                            เวลา
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1.3   ความเร่งเฉล่ีย

 

          ความเร่งเฉล่ีย( average  acceleration ) หมายถึง อตัราการเปล่ียนความเร็ว ในหน่ึงหน่วยเวลา

 
 

         

 

        ความเร่งเฉล่ีย =  ความเร็วท่ีเปล่ียนไป

 

                                        ช่วงเวลาท่ีใช้

 

                       a      =    
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=   ความเร็วตน้   (   u
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V2

   

=    ความเร็วปลาย
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     a    =     ความเร่งเฉล่ีย  หน่วย .....................

 

 

  
 

  
   

 

 

  
       

   

  
       

 

 
    

   

ขอ้สอบ O Net (  ก.พ. 2553 )
46. วตัถุเคลือ่นทีเ่ป็นเส้นตรง โดยมี
ต าแหน่งทีเ่วลาต่างๆ ดังกราฟ
ข้อใดคือการกระจัดของวตัถุ ในช่วงเวลา t 
= 0 วนิาที จนถึง t = 8 วนิาที

1. -8 เมตร 2. -4 เมตร
3. 0 เมตร 4. +8 เมตร
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( A Net ) กราฟระหว่างความเร็วของวตัถุทีเ่คลือ่นทีใ่นแนวแกน X เป็นดังรูป จากกราฟจงหาค่าความเร่งที่
เวลา  วนิาที 

 
1.4 ความเร่งของวตัถุทีต่กอย่างเสรี 

 
เคร่ืองหมาย  g         โยนขึน้       g   เป็น   ลบ 

                                              ปล่อย/ปา  ลง  g   เป็น   บวก   

 
 เมื่อวตัถุเคลือ่นทีถ่ึงจุดสูงสุดแล้ว  วตัถุจะหยุดน่ิง( v = 0  m/s  ) แล้ววตัถุกต็กลงมาอย่างอสิระ 
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ขอ้สอบ O Net ( ก.พ. 2554
 
)

 
37.  ปล่อยวตัถุใหต้กลงมาตามแนวด่ิง เม่ือเวลาผา่นไป 4  วนิาที  วตัถุมีความเร่งเท่าใด

 
1.   

 
 9.8  เมตรต่อวนิาที 2    

2.
 

19.6  เมตรต่อวนิาที 2   

3.
 

2

 

9

.

4

  

เมตรต่อวนิาที

 

2 
   

4.
 

39

.

2

  

เมตรต่อวนิาที

 

2 
  

 

2. การเคลือ่นที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย ( Simple Harmonic Motion )
 

 

   
คือการท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีกลบัไปมาซ ้ ารอยเดิม มกัจะใชส้ัญญลกัษณ์วา่ SHM.

 
เช่น การแกวง่ของลูกตุม้

นาฬิกา
 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงการแกวง่ของลูกตุม้นาฬิกา
    

                                                                              
 
 
 

คาบ (period : T) คือ เวลาท่ีเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบ หน่วยเป็น
 
วนิาที

 

ความถ่ี (frequency : f)  คือ จ านวนรอบท่ีเคล่ือนท่ีใน 1 วินาที
 
(ก่ีรอบใน 1 วนิาที)

 
(เฮิรตซ์)

 
  

ความสัมพนัธ์ระหว่างคาบและความถี่คือ
 

 
 

 
 

2.1 คาบและความถี
่
ของลูกตุ้ม 

g

L
T 2  

L   =   ความยาวแขนลูกตุม้ (  m  )
 

L

g
f

2

1
  

g   =   ความเร่งโนม้ถ่วง = 9.8
 
m/s2

  

    
T   =   คาบ  ( s  )    ,  

 
f 

 
=   ความถ่ี ( Hz  )

 
   

  
 
 
 
 

f
T

T
f

1
,

1
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4. การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์(Projectile Motion)
4.1 การ เคลื่อนทีแ่บบโพรเจคไทล์ หมายถึง การเคล่ือนท่ีท่ีมีแนวการเคล่ือนท่ีเป็นวิถีโค้ง เป็นการเคล่ือนท่ีท่ีไม่มีแรง
ต้านจากอากาศ หรือมีน้อยมากจนไม่ต้องน ามาคิด  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์เป็นการเคล่ือนท่ีใน 2 มิติ คือ มี
การเคล่ือนท่ีท้ังในแนวระดับและแนวด่ิง
4.2  ความเร็วของโพรเจกไทล์ การ เคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทลจ์ะมีความเร็ว 2 แนว ประกอบกนั คือ ความเร็วใน
แนวระดบั( Vx) และความเร็วในแนวด่ิง( Vy )

ความเรงเข้าสูศูนย์กลาง (Centripetal Acceleration) ac คือ ความเรงเนืองจากการเคลือนทีแบบวงกลม

                                                                                                มีขนาดคงท่ี และมีทิศเขา้สู่ศูนยก์ลางเสมอ
                                                                                                 เม่ือ R= รัศมีการเคล่ือนท่ีในแนววงกลม (m)

แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Force)            Fc คือ แรงท่ีกระท าต่อวตัถุในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม

มิทิศเดียวกบัทิศของความเร่งและตั้งฉากกบัความเร็วเสมอตลอด
                การเคลือ่นที่
                                                                             เม่ือ m = มวลวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม (kg)

3. การเคลือ่นที่เป็นวงกลม
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ความเร็วในแนวระดับ ( vx ) มีค่าคงตวัตลอดการเคล่ือนท่ี ( vx = ux )

ความเร็วในแนวดิ่ง ( vy ) มีค่าเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ข้อควรจ า 1.  ทีจุ่ดสูงสุดมแีต่   vx     ส่วน  vy =  0    2.   วตัถุจะไปไกลสุดเมือ่มุมยงิเป็น 45 องศา

       3.   เวลาตามแนวระดบั =  เวลาตามแนวดิ่ง   4.    ทีร่ะดับเดยีวกนัความเร็วจะเท่ากนั

Physics     
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2.แรงและสนามของแรง  
1. แรง 

  
แรงทีก่ระท าต่อวตัถุได้แก่  1. แรงโน้มถ่วง  2. แรงแม่เหลก็  3. แรงไฟฟ้า  4. แรงนิวเคลยีร์ 
 

2. ชนิดและสนามของแรง 
      2.1  แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง (gravitational field)  

เม่ือปล่อยวตัถุ หรือโยนวตัถุไปในอากาศ วตัถุจะตกลงสู่พื้น โลกเสมอเน่ืองจากโลกมีสนามโนม้ถ่วง 
(gravitational field) อยูร่อบโลก  สนามโนม้ถ่วงน้ีท า ใหเ้กิดแรงดึงดูดกระท าต่อวตัถุทั้งหลาย..แรงดึงดูด น้ี
เรียกวา่ แรงโนม้ถ่วง (gravitational force) แรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุ คือ น ้ าหนกัของวตัถุนัน่เอง ซ่ึงจะ
หาไดจ้ากสมการ 

W = mg 

เม่ือ m 
w 
g 

เป็นมวลของวตัถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 
เป็นน ้าหนกัของวตัถุมีหน่วยเป็นนิวตนั 
เป็นความเร่งโนม้ถ่วงในต าแหน่งท่ีวตัถุอยูมี่หน่วยเป็นเมตร/วนิาที2 (m/s2) 

      ส่ิงหน่ึงทีเ่ราจะต้องระวงักค็ือ  น า้หนักของวตัถุกบัมวลของวตัถุเป็นปริมาณทีแ่ตกต่างกัน   โดย                   

มวล(m)ของวตัถุจะต้องมีค่าคงที่ แต่น า้หนักของวตัถุสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามค่าความเร่ง g  เช่น 

 
 
 
  
 
 
 
 
ขอ้สอบ O Net ( 2550 ) 
5. ( O-net 47) ชายคนหน่ึงมีน า้หนัก 500 นิวตันทีผ่วิโลก เขาจะมีมวลเท่าใดบนดวงจันทร์ซ่ึงมีค่าความเร่งโน้มถ่วง
เป็น 1/6 เท่าของโลก ( ก าหนดให้ค่าความโน้มถ่วงของโลก = 10 m/s2 )  

1. 50 kg  2. 50/2 kg 3. 50/4 kg 4. 50/6 kg 
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มวล แรง และกฎการเคลือ่นที่
1. มวล (Mass) เป็นปริมาณ Scalar มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) หมายถึง คุณสมบติัประจ าของวตัถุในอนัท่ีจะตา้น
การเปล่ียนแปลงสภาวะทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ
2. แรง (Force) เป็นปริมาณ Vector มีหน่วยเป็น นิวตนั (N) หมายถึง ส่ิงท่ีกระท าต่อวตัถุแลว้ ก่อใหเ้กิดการเคล่ือนท่ี
หรือเกิดความเร่งได้ (เม่ือวตัถุอยูบ่นพื้นล่ืน )

แรงเสียดทาน 
มีทศิตรงกนัข้ามกบัแรงลพัธ์ทีม่ากระท าให้วตัถุเกดิการเคลือ่นที ่  และท าหน้าทีต้่านการเคลือ่นที ่     ขนาดของแรง
เสียดทานมีค่า ขึน้อยู่กบัมวลของวตัถุและค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานระหว่างพืน้กับวตัถุ  โดยหาได้จากสมการ

2.2  แรงแม่เหลก็และสนามแม่เหลก็
แม่เหล็กจะมีขั้วสองขั้วเสมอ คือ ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต ้(S) โดยเม่ือน าแม่เหล็กสองช้ินมา เขา้ใกลก้นั ขั้ว

เหมือนกนัจะผลกักนั ขั้วต่างกนั จะดึงดูดกนั เราเรียกแรงเน่ืองจากแม่เหล็กน้ีวา่ แรงแม่เหล็ก( magnetic force )    
แม่เหล็กสามารถออกแรงกระท าซ่ึงกนัและได้

สนามแม่เหลก็ (magnetic field) หมายถึงบริเวณท่ีมีแรงแม่เหล็กกระท า (ส าหรับค าวา่สนาม (field) นกัวทิยาศาสตร์
ก าหนดวา่เป็นบริเวณท่ีมีแรงกระท าต่อวตัถุซ่ึงสนามน้ีตาเราไม่สามารถ มองเห็นสนามได ้แต่สามารถรู้ไดว้า่บริเวณ
ใดมีสนามจากการดูผลของแรงท่ีกระท า) แม่เหล็กสามารถดูดวสัดุท่ีท าดว้ยเหล็ก นิเกิลและโคบอลตไ์ด ้กล่าวคือ

1. ภายนอกแท่งแม่เหล็ก เส้นสนามแม่เหล็กมีทิศออกจากขั้วเหนือ( N )เขา้สู่ ขั้วใต(้ S )

2. ภายในแท่งแม่เหล็ก เส้นสนามแม่เหล็กมีทิศออกจากขั้วใต(้ S ) เขา้สู่ ขั้วเหนือ( N )
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สนามแม่เหลก็โลก 
          โลกของเรานอกจากจะประกอบไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติแลว้ ยงัถูกห่อหุ้มดว้ยบรรยากาศ นอกจากนั้นยงัมี
สนามแม่เหล็กปกคลุมทั้งโลก เรียกวา่ สนามแม่เหล็กโลก (earth's magnetic field) ซ่ึงส่ิงท่ีจะยนืยนัวา่โลกของเรามี
สนามแม่เหล็กอยูจ่ริง ท าไดด้ว้ยน าแท่งแม่เหล็กมาผกูแขวนและสามารถเคล่ือนตวัไดอ้ยา่งอิสระ เม่ือหยดุน่ิงจะ
พบวา่แม่เหล็กจะวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้ เสมอ ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่โลกมีสมบติัเหมือนมีแม่เหล็กขนาดใหญ่ฝังอยูใ่ต้
โลกโดยแผส่นามแม่เหล็กปกคลุมทัว่โลก สนามแม่เหล็ก
โลกจึงมีความส าคญัต่อโลกอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ 

1. มนุษยน์ าความรู้น้ีมาสร้างเป็นเข็มทิศ 

2. เป็นโล่ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก ลมสุริยะ 
(solar wind) ซ่ึงเป็นกระแสอนุภาคท่ีมีประจุ
ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นโปรตรอนและอิเล็กตรอน 
สนามแม่เหล็กโลกจะป้องกนัไม่ใหอ้นุภาคเหล่านั้น
ท าลายบรรยากาศ ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ 

ขอ้สอบ O Net ( ก.พ. 2550 ) 
48.  โดยปกติเขม็ทิศจะวางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต ้เม่ือน าเขม็ทิศมาวางใกล้ๆ กบัก่ึงกลางแท่งแม่เหล็กท่ีต าแหน่งดงั
รูป เขม็ทิศจะช้ีในลกัษณะใด 

    1.              2.  

 

                3.                        4.    

 
2.3 แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า 

การถูแท่งพลาสติกกบัผา้สักหลาด ปกติแลว้อะตอมในแท่งพลาสติก และในผา้สักหลาดจะมีจ านวน
อิเลคตรอน (ประจุลบ) เท่ากบัจ านวนโปรตรอน(ประจุบวก) แต่เม่ือเกิดการเสียดสีจะท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของ
อิเลคตรอนของแทง่พลาสติกกบัผา้สักหลาด  หากแท่งพลาสติกไดรั้บอิเลคตรอนมากกวา่ท่ีเสียไป จะท าใหแ้ท่ง 
พลาสติกมีประจุสะสมเป็นลบ 
 แรงไฟฟ้า( electric force ) เม่ือน าวตัถุท่ีมีประจุไฟฟ้ามาวางไว้
ใกลก้นั จะเกิดแรงกระท าซ่ึงกนัและกนัถา้เป็นประจุชนิดเดียวกนัจะเกิด
แรงผลกักนั แต่ถา้เป็นประจุต่างชนิดกนัจะเกิดแรงดูดกนั แรงน้ีเรียกวา่ 
แรงระหวา่งประจุหรือแรงไฟฟ้า  นัน่เอง แสดงดงัรูป 
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ขอ้สอบ O Net ( ก.พ. 2549 ) 

21. A  B และ C เป็นแผน่วตัถุ 3 ชนิดท่ีท าใหเ้กิดประจุไฟฟ้าโดยการถูซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี A และ B ผลกักนั ส่วน A และ 
C ดูดกนั ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1. A และ C มีประจุบวก แต่ B มีประจุลบ 2. B และ C มีประจุลบ แต่ A มีประจุบวก 
 3. A และ B มีประจุบวก แต่  C มีประจุลบ 4. A และ C มีประจุลบ แต่ B มีประจุบวก 
 

 

 
    

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามไฟฟ้า (electric field) หมายถึง บริเวณรอบๆ ประจุท่ีมีแรงไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ในวนัท่ีมีอากาศแหง้ เม่ือใชห้วี
มาถูกบัผมแหง้ ๆ แลว้น าไปแตะกบัเศษกระดาษช้ินเล็ก ๆ ปรากฏวา่หวดูีดเศษกระดาษไดแ้สดงวา่หวมีีแรงดูด ซ่ึง
เรียกวา่ แรงไฟฟ้า (electric force) และหวท่ีีมีแรงดูดน้ีมีประจุไฟฟ้า (electric charge) หรือเรียกสั้นๆ วา่ ประจุ ซ่ึง
ประจุจะมีทั้งประจุบวกและประจะลบ ประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้า(electric field) แผก่ระจายโดยรอบ
เส้นสนามไฟฟ้า (electric field line)
หมายถึง แนวของแรงทางไฟฟ้าท่ีแผก่ระจายอยู ่ รอบๆ 
ประจุท าใหเ้กิดสนามไฟฟ้าซ่ึงสายตาจะมองไม่เห็น แต่
สังเกตไดจ้ากผลการกระท าของแรง
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

1.  เส้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศออกจากประจุบวก 
พุง่เขา้หาประจุลบ

2. เส้นสนามไฟฟ้าจะส้ินสุดท่ีผวิของตวัน า  และ
ไม่ตดักนั

การเคลือ่นทีข่องประจุไฟฟ้า ในสนามไฟฟ้า
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ผลของสนามแม่เหลก็ต่อการเคลือ่นทีข่องประจุไฟฟ้า

 

 

เทคนิค     ทศิของการเคลือ่นของประจุไฟฟ้าเมื่อผ่านเข้ามาในสนามแม่เหลก็  จะเป็นไปตามกฎมือขวา ดังนี้

 



 

โปรตรอน( ประจุบวก ) มีทิศตามกฎมือขวา

 



 

อเิลคตรอน( ประจุลบ )  มีทิศตรงข้ามกบักฏมือขวา

 
 

 

หรือ

         

รูปที ่11.

 
 

 
 
 

 
 
 

ขอ้สอบ O-Net ก.พ.2553
43. ในรูปซา้ย A และ B คือเส้นทางการเคล่ือนท่ีของอนุภาค 2 อนุภาคท่ีถูกยงิมาจาก จุด P ไปทางขวาเขา้ไปใน
บริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก (ดูรูปซา้ย) ถา้น าอนุภาค
ทั้งสองไปวางลงในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟ้าดงัรูป
ขวา จะเกิดอะไรข้ึน (ด แทนสนามแม่เหล็กท่ีมีทิศ
พุง่เขา้และตั้งฉากกบักระดาษ)

1. A เคล่ือนท่ีไปทางขวา ส่วน B เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย
2. A เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย ส่วน B เคล่ือนท่ีไปทางขวา
3. ทั้ง A และ B ต่างก็เคล่ือนท่ีไปทางขวา 4.. ทั้ง A และ B ต่างก็อยน่ิ่งกบัท่ี

2.4  แรงนิวเคลยีร์
แรงนิวเคลียร์( nuclear force ) เป็นแรงดึงดูดเพื่อใหนิ้วคลีออน( โปรตอนและนิวตรอน ) รวมตวัอยูใ่น

นิวเคลียสของอะตอมได้

O-Net ก.พ.2553
45. โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูร่วมกนัเป็นนิวเคลียสได้ ดว้ยแรงใด

1. แรงดึงดดระหวา่งมวล 2. แรงไฟฟ้า 3. แรงแม่เหล็ก 4. แรงนิวเคลียร์

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์  หน้า11



   Physics      

    

3.คลืน่ 
ชนิดของคลืน่ 
คล่ืนเป็นปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีรูปแบบหน่ึง คล่ืนสามารถจ าแนกตามลกัษณะต่าง ๆไดด้งัน้ี 
1.   จ าแนกตามลกัษณะการอาศัยตัวกลาง 
       1.1   คล่ืนกล (Mechanical wave)   เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีโดยอาศยัตวักลางซ่ึงอาจเป็นของแขง็ ของเหลว หรือ
ก๊าซก็ได ้ตวัอยา่งของคล่ืนกลไดแ้ก่ คล่ืนเสียง คล่ืนท่ีผวิน ้า คล่ืนในเส้นเชือก เป็นตน้ 
       1.2   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)   เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีโดยไม่อาศยัตวักลาง สามารถเคล่ือนท่ี
ในสุญญากาศได ้เช่น คล่ืนแสง คล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ คล่ืนไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นตน้  
2.   จ าแนกตามลกัษณะการเคลือ่นที่ของตัวกลาง 
       2.1   คล่ืนตามขวาง (Transverse wave)   เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางเคล่ือนท่ีในทิศตั้งฉากกบัทิศการ
เคล่ือนท่ีของคล่ืน ตวัอยา่งของคล่ืนตามขวางไดแ้ก่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

 
 

       2.2   คล่ืนตามยาว (Longitudinal wave)   เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางเคล่ือนท่ีไปมาในแนวเดียวกบัทิศการ
เคล่ือนท่ีของคล่ืน ตวัอยา่งของคล่ืนตามยาวไดแ้ก่ คล่ืนเสียง 

 
3.   จ าแนกตามลกัษณะการเกิดคลืน่ 
       3.1   คล่ืนดล (Pulse wave)   เป็นคล่ืนท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดถูกรบกวนเพียงคร้ังเดียว 
       3.2   คล่ืนต่อเน่ือง (Continuous wave)   เป็นคล่ืนท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดถูกรบกวนเป็นจงัหวะต่อเน่ือง  
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การเคลือ่นที ่แรง คลืน่                 วทิยาศาสตร ์PAT2/ O Net (ฟิสกิส)์ หนา้ที ่ 21 

 
 

1. สันคล่ืน (Crest)   เป็นต าแหน่งสูงสุดของคล่ืน หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีการกระจดัสูงสุดในทางบวก 
2. ทอ้งคล่ืน (Crest)   เป็นต าแหน่งต ่าสุดของคล่ืน หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีการกระจดัสูงสุดในทางลบ 
3. แอมพลิจูด (Amplitude)   เป็นระยะการกระจดัมากสุด ทั้งค่าบวกและค่าลบ 
4. ความยาวคล่ืน (wavelength)   เป็นความยาวของคล่ืนหน่ึงลูกมีค่าเท่ากบัระยะระหวา่งสันคล่ืนหรือทอ้ง

คล่ืนท่ีอยูถ่ดักนั ความยาวคล่ืนแทนดว้ยสัญลกัษณ์  มีหน่วยเป็นเมตร (m)  

 
5. ความถ่ี (frequency)   หมายถึง จ านวนลูกคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีผา่นต าแหน่งใด ๆ ในหน่ึงหน่วยเวลา แทนดว้ย

สัญลกัษณ์ f  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที (s-1) หรือ เฮิรตซ์ (Hz)  
6. คาบ (period)   หมายถึง ช่วงเวลาท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นต าแหน่งใด ๆ ครบหน่ึงลูกคล่ืน แทนดว้ย

สัญลกัษณ์  มีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบ (s)  

4. ส่วนประกอบของคลื่น
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7. อตัราเร็วของคล่ืน (wave speed)   หาไดจ้ากผลคูณระหวา่งความยาวคล่ืนและความถ่ี  

   


f
TT

S
v   

                       
 

 

 

 

5.สมบัติของคลืน่ (wave properties) 
คล่ืนทุกชนิดแสดงสมบติั 4 อยา่ง คือการสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน  
 
5.1 การสะท้อน (reflection)   เกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ีไปกระทบส่ิงกีดขวาง แลว้เปล่ียนทิศทางกลบัสู่ตวักลางเดิม  
 

5.2  การหักเห (refraction)   เกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ีผ่านตัวกลาง 2 ตัวกลาง ทีต่่างกนั แลว้ท าใหอ้ตัราเร็วเปล่ียนไป  
 
 

                                                                                    
รูปที ่5 
แสดงการหักเหของคลืน่  

 
 
 

 
ข้อควรจ า 

1. เม่ือคล่ืนเกิดการหกัเห จะท าใหเ้กิดผลดงัน้ี 
1.1  ความเร็วเปล่ียน  1.2    เปล่ียน        1.3  ทิศเปล่ียน       1.4 ................................... 

  

2.  คลืน่น า้ลกึจะมีความเร็วและ    มากกว่าน า้ตืน้ 
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ขอ้สอบ O Net ( 1 มี.ค. 2551 ) 
53.  คล่ืนเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง ปริมาณใดต่อไปน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
  1. ความถ่ีความถ่ี  2. ความยาวคล่ืน 
 3. อตัราเร็ว  4. ทิศทางการเคล่ืนท่ีของคล่ืน 
5.3 การเลี้ยวเบน (diffraction) (  ภายในตวักลางเดียวกนั )  เม่ือมีส่ิงกีดขวางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนจะมีการสะทอ้น
กลบับางส่วน และอีกส่วนจะมีการแผจ่าก ขอบของส่ิงกีดขวางออ้มไปดา้นหลงั ปรากฏการเคล่ือนท่ีแบบน้ี
เรียกวา่ การเลีย้วเบนของคล่ืน 

ในการเลี้ยวเบนของคลื่น จะมีความยาวคลื่น ความถีข่องคลื่น และอัตราเร็วของคลื่นยังคงเท่าเดิม เม่ือคล่ืน
ผา่นส่ิงกีดขวางหรือช่องเปิดแคบ ๆ เรียกวา่ สลิต จะเกิดการเล้ียวเบนมากยิง่ข้ึน  

-  ถา้ช่องเปิดน้ีมีความกวา้งเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ความยาวคล่ืน  แลว้หนา้คล่ืนจะแผอ่อกจากช่องเปิดนั้น
เป็นวงกลม 

- ถา้ช่องเปิดน้ีมีความ
กวา้งมากกวา่ความ
ยาวคล่ืน  แลว้หนา้
คล่ืนจะแผอ่อกจาก
ช่องเปิดนั้นเป็น
เส้นตรง 

 
5.4  การแทรกสอด (interference)   เกิดจากคล่ืนสองขบวนท่ีเหมือนกนัทุกประการเคล่ือนท่ีมาพบกนั แลว้เกิดการ
ซอ้นทบักนัของหนา้คล่ืน ซ่ึงมีผลท าใหแ้อมปลิจูด (amplitude) ของคล่ืนเปล่ียนแปลงไป โดยความถ่ีคล่ืนความยาว
คล่ืน และความเร็วคล่ืนไม่เปล่ียนแปลง  ถา้เป็นคล่ืนแสงจะเห็นแถบมืดและแถบสวา่งสลบักนั ส่วนคล่ืนเสียงจะได้
ยนิเสียงดงัเสียงค่อยสลบักนั  
 การแทรกสอดกนัของคือจะมีสองชนิดคือ การแทรกสอดแบบเสริมซ่ึงเป็นแทรกสอดท่ีเกิดจากคล่ืนท่ีมีการ
กระจดัไปทางเดียวกนัเดินทางมาพบกนัจะมีผลท าใหแ้อมพลิจูดรวมของคล่ืนรวมสูงกวา่เดิม เราเรียกต าแหน่งน้ีวา่
ต าแหน่งปฏิบัพ 
    การแทรกสอดแบบหกัลา้งซ่ึงเป็นแทรกสอดท่ีเกิดจากคล่ืนท่ีมีการกระจดัทิศตรงขา้มกนัเดินทางมาพบกนั
จะมีผลท าใหแ้อมพลิจูดรวมของคล่ืนรวมต ่ากวา่เดิม เราเรียกต าแหน่งน้ีวา่ต าแหน่งบัพ  

ขอ้สอบ O Net ( ก.พ. 2553 ) 
53. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของส่ิงกีดขวางเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น เป็นการศึกษาสมบติัตามขอ้ใดของคล่ืน 

1. การหกัเห   2. การเล้ียวเบน 
3. การสะทอ้น   4. การแทรกสอด 
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6.  เสียงและการได้ยิน 
เสียงเกิดจากการสั่นของวตัถุ แลว้มีการถ่ายโอนพลงังานของการสั่นผา่นตวักลางไปโดยรอบ พลงังานเสียง

จากตน้ก าเนิดเสียง เม่ือแผม่าถึงผูฟั้งโดยอาศยัการถ่ายโอนพลงังานการสั่น จากตวัก าเนิดเสียงผา่นอากาศมายงัหูผูฟั้ง
แต่ถา้ไม่มีอากาศเป็นตวักลางรับถ่ายโอนพลงังาน เราจะ ไม่ไดย้นิเสียงเลย แสดงวา่ เสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต้อง
อาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลงังาน การส่ันของแหล่งก าเนิดเสียงน้ันไปยงัทีต่่าง ๆ 

 แหล่งก าเนิดเสียงมกัใหค้ล่ืนออกมามี 
   หนา้คล่ืนเป็นรูปทรงกลมและก าลงัเสียง     
   ของแหล่งก าเนิดมีค่าคงท่ี    แสดงดงัรูป 
 

อตัราเร็วเสียง 
เราสามารถค านวณหาอตัราเร็วเสียงในตวักลาง
ต่างๆไดจ้าก  

v =331 + 0.6 t 
เม่ือ       v คือ อตัราเร็วเสียง   ,  t =  อุณหภูมิองศาเซลเซียสของอากาศ 

 สรุป     1.  V ของแขง็     V ของเหลว    V ก๊าซ 
   

 
 

เน่ืองจากเสียงเป็นคล่ืน ดงันั้นเสียงจึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัคล่ืนน ้าหรือคล่ืนทัว่ ๆ ไป คือ การสะทอ้น 
การหกัเห การแทรกสอดและการเล้ียวเบน  
1. การสะท้อนของเสียง  
เม่ือคล่ืนเสียงตกกระทบผวิรอยต่อระหวา่งตวักลางหรือตวักลางชนิดเดียวกนั แต่อุณหภูมิต่างกนัหรือตกกระทบส่ิง
กีดขวางท่ีมีขนาดเท่ากบัหรือโตกวา่ความยาวคล่ืนเสียงนั้น ก็จะเกิดการสะทอ้นของเสียงข้ึน 
1.1 การสะท้อนของคลืน่เสียงซ่ึงเคลือ่นทีจ่ากตัวกลางทีม่ีความหนาแน่นน้อยไปสู่ ตัวกลางทีม่ีความหนาแน่น
มากกว่า จะไดว้า่  

1.1.1 คล่ืนการกระจดัท่ีสะทอ้นจะมีเฟสเปล่ียนไป 180 องศา ท านองเดียวกนักบั การสะทอ้นของคล่ืนใน
เส้นเชือกทีป่ลายตรึงแน่นโดยอนุภาคของตวักลางบริเวณผวิสะทอ้นไม่มี อิสระในการสั่น ในกรณีของเสียง เช่น 
การสะทอ้นของเสียงท่ีพื้นห้อง ผนงัหอ้ง ผนงัก าแพงหรือ ท่ีหนา้ลูกสูบ เป็นตน้  

1.1.2 คล่ืนความดนัท่ีสะทอ้นจะมีเฟสคงเดิม เน่ืองจากความดนัไม่สามารถเปล่ียนไปได ้เช่น ความดนัสูง
ตกกระทบผนงัความดนัสูงก็จะสะทอ้นกลบัออกมาหรือเม่ือความดนัต ่าตกกระทบ ผนงัความดนัต ่าก็จะสะทอ้น
กลบัออกมา  
1.2 การสะท้อนของคลืน่เสียงซ่ึงเคลือ่นทีจ่ากตัวกลางทีม่ีความหนาแน่นมากไปสู่ ตัวกลางทีม่ีความหนาแน่นน้อย
กว่า  
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คล่ืนการกระจดัท่ีสะทอ้นจะมีเฟสเหมือนเดิมท านองเดียวกบัการสะทอ้นของคล่ืน ในเส้นเชือกปลายอิสระ ในกรณี
ของเสียง เช่น การสะทอ้นของเสียงภายในหลอดปลายเปิด 

การใช้ โซนาร์ วดัระดับความลกึและหาฝูงปลา ใต้น า้   *เคร่ืองโซนาร์ส่งเสียงทีม่ีความถี่สูงเกนิกว่าหูมนุษย์
จะได้ยนิ (คลืน่เหนือเสียง) ผ่านไปในน า้ 
 
 
 
 
 

 
ขอ้สอบ O Net ( 25 ก.พ. 2552 ) 

62. เคร่ืองโซนาร์ในเรือประมงไดรั้บสัญญาณสะทอ้นจากทอ้งทะเล หลงัจากส่งสัญญาณลงไปเป็นเวลา 0.4 วนิาที 
ถา้อตัราเร็วเสียงในน ้าเป็น 1,500 เมตรต่อวนิาทีทะเลมีความลึกเท่ากบัขอ้ใด 

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

 

2. การหักเหของคลืน่เสียง  
เม่ือคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีผ่านตัวกลางต่างชนิดกนัหรือตัวกลางชนิดเดียวกนัแต่อุณหภูมิ
ต่างกนั จะท าให ้เกิดการหกัเห    การหกัเหและการสะทอ้นของเสียงเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีมกัจะเกิดข้ึนพร้อมกนั เม่ือเสียง เดินทางจากตวักลางท่ีมีความ
หนาแน่นนอ้ยไปสู่ตวักลางท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ ปริมาณเสียง ท่ีสะทอ้นจะมี
มากกวา่ปริมาณเสียงท่ีหกัเห แต่เม่ือเสียงเดินทางจากตวักลางท่ีมีความหนาแน่นมาก ไปสู่ตวักลางท่ีมีความ
หนาแน่นนอ้ยกวา่    ปริมาณเสียงท่ีสะทอ้นจะมีนอ้ยกวา่ปริมาณเสียงท่ี หกัเห   การหกัเหของเสียงเม่ือเดินทางผา่น
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ตวักลางต่างชนิดกนัหรือตวักลางเดียวกนัแต่อุณหภูมิต่างกนั เม่ือความถ่ีของคล่ืนเสียงคงตวัจะมีเง่ือนไขเหมือนกบั
คล่ืนน ้า ซ่ึงเป็นไปตาม  
กฎการหักเหของสเนลล์ (Snell’s law) ดงัรูป  

 
รูป แสดงการหักเหของคลืน่เสียง  
จากกฎการหักเหของสเนลล์ จะเขียนเป็นสูตรท่ีใชใ้นการ
ค านวณเร่ืองการหกัเหของเสียงไดด้งัน้ี 

 

1

2

2

1

2

1

2

1

n

n

v

v

Sin

Sin









 

 

 
มุมวกิฤตและการสะท้อนกลบัหมดของเสียง  

เม่ือคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีผา่นอากาศจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่าไปสู่บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่คล่ืนเสียง จะเกิด
การหกัเหเบนออกจากเส้นแนวฉาก ท าใหมุ้มหกัเหโตกวา่มุมตกกระทบ ถา้มุมตกกระทบ โตข้ึนเร่ือย ๆ จนพอดีท า
ใหมุ้มหกัเห เท่ากบั 90 องศาพอดี เราจะเรียกวา่มุมตกกระทบท่ีท าใหมุ้มหกัเห เท่ากบั 90 องศาวา่ มุมวกิฤต ( θC )  
ถา้มุมตกกระทบโตกวา่มุมวิกฤต มุมหกัเหจะโตกวา่ 90 องศาซ่ึงจะท าใหค้ล่ืนเสียงสะทอ้น กลบัมาท่ีตวักลางเดิม
ตรงรอยต่อระหวา่งตวักลางแทนการหกัเห เราเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ การสะท้อนกลบัหมดของเสียง  

3. การแทรกสอดของเสียง  
       เม่ือมีคล่ืนเสียง 2 ขบวนมีความถ่ีต่างกนัเล็กนอ้ย เคล่ือนท่ีมาพบกนัจะเกิดการรวมกนัของคล่ืนเป็นคล่ืนลพัธ์  
และท าใหไ้ดย้นิเสียงดงัและค่อยสลบักนั ปรากฏการณืน้ีเรียกวา่ บีตส์ 

 
 

รูปแสดงการใชห้ลอดเทียบเสียง ตั้งสายกีตา้ร์ 
โดยใชห้ลกัการ บีตส์ 

 
 
4.  การเลีย้วเบนของเสียง 
 เป็นปรากฏการณ์ท่ีคล่ืนเสียงสามารถ
แผก่ระจายจากขอบของส่ิงกีดขวางไปทาง
ดา้นหลงัของส่ิงกีดขวางนั้น เช่น เราสามารถ
ไดย้นิเสียงจากอีกดา้นหน่ึงของมุมตึก   

T มาก ไปน้อย  เบนเข้า 
T น้อย ไปมาก  ……………..….. 
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5. การได้ยนิเสียง 
 เม่ือคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีจากแหล่งก าเนิด ผา่นตวักลางมากระทบเยือ่หูผูฟั้ง มีผลทางการไดย้นิเสียง  อยู ่ 3 
ประการ คือ  ความดงั   ระดบัเสียง    และคุณภาพเสียง 

1. ความดังของเสียง การไดย้นิเสียงดงัหรือค่อย ข้ึนอยูก่บัความเข้มเสียง และเราสารถค านวณหาไดจ้าก
สมการต่อไปน้ี 

 24 R

P

A

P
I


  

 
I   =   ความเขม้เสียง มีหน่วยเป็น วตัต์ต่อตารางเมตร( W/m2 ) 
P  =   ก าลงัเสียง   มีหน่วยเป็น วตัต์( W ) 
A  =  พื้นท่ีรับสียง มีหน่วยเป็น เมตร( m ) 

 

ระดับความเข้มของเสียง (Sound Intensity level )  
ระดบัความเขม้เสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) แทนสัญลกัษณ์ดว้ยตวั β โดย 

    
0

log10
I

I
  

โดย I คือความเขม้ของเสียง (วตัต/์ ตารางเมตร) และ I0 เป็นความเขม้ของของเสียงท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีคนไดย้นิ คือ 
 วตัต/์ตารางเมตร   ดงันั้นถา้น า I และ I0 แทนค่าใน สมการ จะไดว้า่ ระดบัความเขม้ของเสียงนอ้ยสุดท่ีคนได้

ยนิเท่ากบั 0 เดซิเบลและระดบัความเขม้ของเสียงมากสุดท่ีคนไดย้นิเท่ากบั 120 เดซิเบล 
 

2.   ระดับเสียง (pitch) หมายถึง ระดบัของเสียงท่ีไดย้นิ  ซ่ึงข้ึนกบัความถ่ีของเสียงนั้น    โดยเสียงท่ีมีความถ่ี
สูงจะมีระดบัเสียงสูงส่วนเสียงท่ีมีความถ่ีต ่าจะมีระดบัเสียงต ่า  

1.      ความถ่ีของเสียงท่ีหูคนปกติไดย้นิ   มีค่าอยูร่ะหวา่ง  20 – 20,000  เฮิรตซ์ 
2.      ความถ่ีของเสียงท่ีต ่ากวา่  20 เฮิรตซ์  เรียกวา่ คล่ืนใตเ้สียง หรือ Infrasound 
3.      ความถ่ีของเสียงท่ีสูงกวา่  20,000 เฮิรตซ์  เรียกวา่ คล่ืนเหนือเสียง หรือ Ultrasound 

3.  คุณภาพของเสียง  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะตวัของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงแต่ละชนิด เช่น เสียงจาก
ป่ี  เสียงจากป่ี หรือเสียงจากไวโอลิน
จะแตกต่างกนั  ทั้ง ๆ ท่ีเล่นดนตรีโนต้
ตวัเดียวกนัแต่เสียงท่ีเกิดข้ึนจะต่างกนั        
ซ่ึงขึน้อยู่กบัรูปร่างของคลื่น 
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บทที่  4  ฟิสิกส์นิวเคลยีร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) เป็นสาขาหน่ึงของวิชาฟิสิกส์ท่ีศึกษาสมบติัของนิวเคลียส  

และกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบันิวเคลียสท่ีเรียกวา่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์
                นิวเคลยีสของอะตอม คือ อนุภาคท่ีอยูต่รงกลางของอะตอม  ประกอบดว้ยอนุภาค  2 ชนิด คือ   
โปรตอน (proton) และนิวตรอน (neutron)  
                นิวคลอีอน ( Nucleon )  คือ อนุภาคท่ีเป็นองคป์ระกอบของนิวเคลียส  =  จ านวนโปรตอน  + 
จ านวนนิวตรอน
สญัลกัษณ์ของนิวเคลียส   X

สญัลกัษณ์ของนิวเคลียร์ (nuclear symbol) หรือท่ีเรียกวา่นิวไคลด ์ (nuclide) ชนิดหน่ึงของธาตุ 
จะใชจ้ านวนโปรตอนและนิวตรอนในการระบุชนิดของนิวไคลด ์ดงัต่อไปน้ี

A
       X

Z

โดย Z แทนเลขอะตอม (atomic number) คือ จ านวนของโปรตอนในนิวเคลียสนั้น
n แทนเลขนิวตรอน (neutron number) คือ จ านวนของนิวตรอนในนิวเคลียสนั้น
A แทนเลขมวล (mass number) คือ จ านวนนิวคลีออนทั้งหมดในนิวเคลียสนั้น  

                                      หรือ A = Z + n
X แทนสญัลกัษณ์ทางเคมี (chemical symbol) คือ สญัลกัษณ์ของธาตุทางเคมี 

การค้นพบกมัมนัตภาพรังสี
เบ็กเคอเรล  ทดลองพบวา่  ธาตุยเูรเนียมจะปล่อยรังสีออกมาจากธาตุยเูรเนียมตลอดเวลาแมไ้ม่

โดนแสงแดด  และพบวา่รังสียงัสามารถผา่นวตัถุทึบแสงออกมาภายนอกได ้ จากการทดลองพบวา่
คุณสมบติัของธาตุยเูรเนียมมีสมบติัเหมือนรังสีเอกซ์  เช่น

1.  สามารถว่ิงผา่นวตัถุต่าง ๆ ได้
2.  ท าใหอ้ากาศรอบนอกแตกตวัเป็นไอออน
3.  เกิดการแผรั่งสีเกิดเองตลอดเวลาแต่รังสีเอกซ์เกิดเองไม่ได้
ปีแอร์และมารี  คูรี  ไดท้ าการทดลองพบวา่ยงัมีธาตุอ่ืน  เช่น  ทอเรียม  เรเดียม  บอโลเรียม 

สามารถแผรั่งสีออกมาไดเ้ช่นเดียวกนั

รูป 4.1 แสดงการเคล่ือนท่ีของรังสีทั้ง  3  ชนิด  ผา่นสนามแม่เหลก็
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รังสีแบ่งออกเป็น  3  ชนิด
1.  รังสีแอลฟา  สญัลกัษณ์   หรือ      (ประจุบวก)

2.  รังสีบีตา       สญัลกัษณ์    หรือ  (ประจุลบ)
3.  รังสีแกมมา  สญัลกัษณ์                 (เป็นกลางทางไฟฟ้า)

เปรียบเทียบสมบัตขิอง   ,   และ 
1.  มวลและประจุไฟฟ้า     

2.  พลงังาน   

3.  การท าใหอ้ากาศแตกตวัเป็นไอออน   

4.  อ  านาจทะลุทะลวงผา่นอากาศ    

สัญลกัษณ

์

ของธาตุและอนุภาคบางอย่างที่ควรทราบ

แอลฟา () =  ไฮโดรเจนหรือโปรตอน  =  

บีตา ( - ) =  ดิวเทอรอน                       =  

บีตา (+ ) =  ตริตรอน                          =  
แกมมา ()    =      นิวตรอน                           =  

ยเูรเนียม       =  ตะกัว่                                =  

ไอโซโทป  ( Isotope)                         
ไอโซโทป หมายถึง นิวเคลียสของธาตุชนิดเดียวกนั ทีมีเลขอะตอม Z เท่ากนั แต่เลขมวล A 

ต่างกนั   เช่น                  แบ่งเป็น 2  ชนิด คือ
1. ไอโซโทปท่ีไม่แผรั่งสี   เรียกวา่   ไอโซโทปเสถียร   

   2. ไอโซโทปท่ีแผรั่งสีได ้ เรียกวา่   ไอโซโทปกมัมนัตรังสี
ในธรรมชาติ  ส่วนมากเป็นไอโซโทปเสถียร
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เวลาคร่ึงชีวติ( Half  Life )

            ตอนแรกมีมวลเร่ิมตน้  N0 เม่ือเวลาผา่นไป  1  ช่วงคร่ึงชีวิตเหลือ  N   =    

            ตอนแรกมีมวลเร่ิมตน้  N0 เม่ือเวลาผา่นไป  2  ช่วงคร่ึงชีวิตเหลือ  N   =    

            ตอนแรกมีมวลเร่ิมตน้  N0 เม่ือเวลาผา่นไป  n  ช่วงคร่ึงชีวิตเหลือ  N   =    …………(4.1)

            เวลาผา่นไป  T  วินาที  คิดเป็น  1  ช่วงคร่ึงชีวิต

            เวลาผา่นไป  t  วินาที  คิดเป็น     ช่วงคร่ึงชีวิต     ................................ (4.2)

แทน (4.2) ใน (4.1)  จะได ้ 

จะได้                ….................... (4.3)

            เม่ือ  N0   คือ  มวลเร่ิมตน้ N   คือ  มวลท่ีเหลือ t    คือ   เวลาผา่นไป          T   คือ  เวลาคร่ึงชีวิต

การทดลองอุปมาอุปมยั  การทอดลูกเต๋ากบัการสลายของธาตุกมัมนัตรังสี

           เม่ือ     N0   คือ  จ านวนลกูเต๋าตอนแรก
N   คือ  จ านวนลกูเต๋าท่ีเหลือ
t    คือ   จ านวนคร้ังท่ีทอดลกูเต๋า
T   คือ  จ านวนคร้ังท่ีทอดแลว้ลกูเต๋าเหลือคร่ึงหน่ึงของเดิม

T   =   

           เม่ือ       T    คือ  จ านวนคร้ังท่ีทอดแลว้ลกูเต๋าเหลือคร่ึงหน่ึง
  คือ  โอกาสหงายหนา้ท่ีแตม้สี

           โอกาสหงายหน้าที่แต้มสี ( )  =  จ านวนหน้าที่แต้มสี / จ านวนหน้าทั้งหมด

พลงังานยดึเหน่ียว (B.E.)
            มวลของนิวเคลียส  เกิดจากมวลของโปรตอนและนิวตรอนรวมกนั  แต่จากการทดลองพบวา่
มวลของนิวเคลียส มวลของโปรตอน + มวลของนิวตรอน  มีมวลหายไปบางส่วนเรียกวา่มวลพร่อง
สูตรมวลพร่อง

มวลพร่อง  =   มวลของโปรตอน + มวลของนิวตรอน – มวลนิวเคลียส
มวลพร่อง  =   มวลของไฮโดรเจน + มวลของนิวตรอน – มวลอะตอม

 =  x 931   หรือ    =  x 930          หน่วย   MeV
พลงังานยึดเหน่ียวต่อนิวคลีออน (พลงังานยึดเหน่ียวต่อเลขมวล)

 มีหน่วยเป็น  MeV
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ปฏิกริิยานิวเคลยีร์
ส าหรับการชนระหวา่งนิวเคลียสกบันิวเคลียส  หรือนิวเคลียสกบัอนุภาคนั้น  เขียนเป็นปฏิกิริยา

นิวเคลียสไดด้งัน้ี
สมการแบบเต็ม x + a                               y + b
สมการแบบยอ่           x (a , b ) y

ก าหนดให ้     x   คือ  นิวเคลียสท่ีใชเ้ป็นเป้า
a คือ  อนุภาคท่ีว่ิงเขา้มาชนเป้า

       b  คือ  นิวเคลียสของธาตุใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลงักนัชน
หลกัการ  Balance  สมการ
1. ผลบวกของเลขมวลตอนก่อน       =    ผลบวกของเลขมวลตอนหลงั

ตอนก่อน   =  ตอนหลงั

2. ผลบวกของเลขอะตอมตอนก่อน  =   ผลบวกของเลขอะตอมตอนหลงั

ตอนก่อน   =  ตอนหลงั

          ปฏิกริิยาฟิชชัน (Fission reaction)  เกิดจากธาตุหนกัถูกยิงดว้ยนิวตรอน  แลว้แตกเป็นธาตุเบา  ปฏิกิริยา
ฟิชชนัเป็นปฏิกิริยาแยกตวัของนิวเคลียส   โดยมีนิวตรอนเป็นตวัว่ิงเขา้ชนนิวเคลียสหนกัๆ  ( A  230  ) เป็นผล
ท าใหนิ้วเคลียสท่ีมีขนาดปานกลาง  และมีนิวตรอนท่ีมีความเร็วสูงเกิดข้ึนประมาณ 2-3  ตวั  ทั้งมีการคายพลงังาน
ออกมาดว้ย  ดงัตวัอยา่งปฏิกิริยาต่อไปน้ี

     +                     + + +  E

                                   +                    +  + +  + 200  MeV
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          ปฏิกริิยาลูกโซ่ (Chain  reaction)  เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชนัท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดย
อาศยันิวตรอนท่ีเกิดข้ึนเป็นตวัยิงนิวเคลียสของธาตุต่อไป 

 

รูป 4.3 การเกิดปฏิกิริยาลกูโซ่ 

          ปฏิกริิยาฟิวชัน (Fision  reaction)  เกิดจากธาตุเบาตั้งแต่สองธาตุรวมกนักลายเป็นธาตุหนกั  ปฏิกิริยาฟิวชนั 
เป็นปฏิกิริยาหลอมตวัของนิวเคลียสและมีพลงังานคายออกมาดว้ย  นิวเคลียสท่ีใชห้ลอมจะตอ้งเป็นนิวเคลียสเลก็ๆ  
( A < 20 ) หลอมรวมกลายเป็นนิวเคลียสเบาท่ีใหญ่กวา่เดิม   

 ตวัอยา่งของปฏิกิริยาฟิวชนัท่ีท าไดใ้นหอ้งปฏิบติัการ 
                                H2

1  + H2
1            H3

1   +  H1
1  +  4  MeV 

                                H2
1  + H2

1            eH3
2   +  n1

0  + 3.3  MeV 

                                H2
1  +  H3

1           He4
2  + n1

0  + 17.6  MeV 
                                H2

1  + eH3
2          He4

2  + H1
1   + 18.3  MeV 

                  ตวัอยา่งของปฏิกิริยาฟิวชนัท่ีเกิดข้ึนบนดาวฤกษ ์
                                  H1

1  + H1
1            H2

1 1 0.4e0     MeV 
                                 H2

1  + H2
1           eH3

2  + n1
0   + 5.5     MeV 

                                  eH3
2  + eH3

2      He4
2  + H21

1 +  12.9  MeV 
                                  N15

7  + H1
1         C12

6
 + He4

2  + 4.9     MeV 
 

รูป 4.2 แสดงการเกิดฟิชชนัของยเูรเนียม -235
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ตาราง เปรียบเทียบ Fission และ Fusion 

แบบฟิชชัน แบบฟิวชัน 
1. เป็นปฏิกิริยาคายพลงังาน 
2. เป็นการแตกตวันิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลขมวล
มากได ้2 เส่ียง 

3. เกิดท่ีอุณหภูมิปกติได ้
4. ใหพ้ลงังานต่อปฏิกิริยามากกวา่แบบฟิวชนั 
5. ใหพ้ลงังานต่อมวลนอ้ยกวา่แบบฟิวชนั 
6. สามารถควบคุมใหเ้กิดฟิชชนัและปฏิกิริยาลกูโซ่
ได ้เคร่ืองมือผลิตพลงังานนิวเคลียร์ท่ีสามารถ
ควบคุมอตัราการเกิดฟิชชนัและปฏิกิริยาลกูโซ่ได ้
เรียกวา่ เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Reactor) 

1. เป็นปฏิกิริยาคายพลงังาน 
2. เป็นการหลอมรวมนิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลขนอ้ย

สองธาตุ 
3. เกิดท่ีอุณหภูมิสูงมาก เช่น เกิดข้ึนบนดวงอาทิตย ์
4. ใหพ้ลงังานต่อปฏิกิริยานอ้ยกวา่แบบฟิชชนั 
5. ใหพ้ลงังานต่อมวลมากกวา่แบบฟิวชนั 
6. ยงัไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาเพ่ือน าไปใช้

ประโยชนไ์ด ้

 

ประโยชน์ของกมัมันตภาพรังสี 
 1.  ทางอุตสาหกรรม  ใชห้ารอยร่ัวของท่อ รอยร้าวของแผน่โลหะ  หรือใชค้วบคุมความหนาแน่น
ของแผน่โลหะ 
 2.  ทางการเกษตร  ใชป้รับปรุงพนัธ์ุพืช  วิจยัปุ๋ย ( P32

15 )  วิจยัโคนม ( I131
53 )  การถนอมอาหาร หรือ 

ศึกษาการปรุงอาหารของพืช 
 3.  ทางการแพทย์  ใชรั้กษาโรคมะเร็ง ( Co60

27 )  ตรวจการไหลเวียนของโลหิต ( Na24
11 ) 

 4.  การหาวตัถุโบราณ  หรือการหาอายโุลก จะใชค้าร์บอน – 14  และยเูรเนียม (Uranium-lead 
dating) 
อนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 
 กมัมนัตภาพรังสี  เม่ือผา่นเขา้ไปในเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิตท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในเน้ือเยื่อ 
ท าใหเ้น้ือเยื่อตายทนัที   หรือมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง 
การป้องกนัอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 
 1.  เน่ืองจากปริมาณกมัมนัตภาพรังสีท่ีเราไดรั้บข้ึนกบัเวลา  ดงันั้นถา้จ าเป็นตอ้งเขา้ใกลบ้ริเวณท่ี
มีธาตุกมัมนัตรังสี  ควรใชเ้วลาสั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 2.  เน่ืองจากปริมาณกมัมนัตภาพรังสีจะลดลง  ถา้บริเวณนั้นอยูห่่างแหล่งก าเนิดกมัมนัตภาพรังสี
มากข้ึน  ดงันั้นจึงควรอยู่ห่างบริเวณท่ีมีธาตุกมัมนัตรังสีใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 3.  เน่ืองจากปริมาณกมัมนัตภาพรังสีชนิดต่าง ๆ  มีอ  านาจทะลุผา่นวตัถุไดต่้างกนั  ดงันั้นจึงควร
ใชว้ตัถุท่ีกมัมนัตภาพรังสีผา่นไดย้ากเป็นเคร่ืองก าบงั  เช่น  มกัใชต้ะกัว่  คอนกรีต  ก าบงัรังสีแกมมาและ
รังสีบีตาได ้ นิยมใชน้ ้าเป็นเคร่ืองก าบงันิวตรอน  เป็นตน้ 
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แบบทดสอบบทที่ 4  เร่ือง ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ (O-NET) 

1. (O-NET 49) คาร์บอนเป็นธาตุท่ีเป็นส่วนส าคญัของส่ิงมีชีวิต สญัลกัษณ์นิวเคลียส แสดงวา่ 
     นิวเคลียสของคาร์บอนน้ีมีอนุภาคตามขอ้ใด 
      1. โปรตอน 12 ตวั นิวตรอน 6 ตวั         2. โปรตอน 6 ตวั นิวตรอน 12 ตวั          
      3. โปรตอน 6 ตวั อิเลก็ตรอน 6 ตวั        4. โปรตอน 6 ตวั นิวตรอน 6 ตวั  
2. (O-NET 49) ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการก าจดักากกมัมนัตรังสีท่ีดีท่ีสุด 
      1.  เร่งใหเ้กิดการสลายตวัเร็วข้ึนโดยใชค้วามดนัสูงมาก ๆ        
      2.  เผาใหส้ลายตวัท่ีอุณหภูมิสูง        
      3.  ใชป้ฏิกิริยาเคมีเปล่ียนใหเ้ป็นสารประกอบอ่ืน        
      4.  ใชค้อนกรีตตรึงใหแ้น่นแลว้ฝังกลบใตภู้เขา  
3. (O-NET 49)ขอ้ใดถูกตอ้งส าหรับไอโซโทปของธาตุหน่ึง ๆ  
      1. มีเลขมวลเท่ากนั แต่เลขอะตอมต่างกนั              
      2. มีจ านวนโปรตอนเท่ากนั แต่จ านวนนิวตรอนต่างกนั             
      3. มีจ านวนนิวตรอนเท่ากนั แต่จ านวนโปรตอนต่างกนั             
      4. มีผลรวมของจ านวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากนั  
4. (O-NET 49) นกัโบราณคดีตรวจพบเรือไมโ้บราณล าหน่ึง  วา่มีอตัราส่วนของปริมาณ C-14 ต่อ C-12 
    เป็น 25 % ของอตัราส่วนส าหรับส่ิงท่ียงัมีชีวิต สนันิษฐานไดว้า่ซากเรือน้ีมีอายปุระมาณก่ีปี ก าหนดให ้
     คร่ึงชีวิตของ C-14 เป็น 5,730 ปี 
      1. 2,865         2. 5,730         3. 11,460        4. 22,920  
5. (O-NET 49) รังสีในขอ้ใดท่ีมีอ านาจในการทะลุทะลวงผา่นเน้ือสารไดน้อ้ยท่ีสุด 
      1. รังสีแอลฟา       2. รังสีบีตา         3. รังสีแกมมา           4. รังสีเอกซ์  
6. (O-NET 49) ไอโอดีน-128 มีค่าคร่ึงชีวิต 25 นาที ถา้เร่ิมตน้มีไอโอดีน-128 อยู ่400 มิลลิกรัม ไอโอดีน- 
    128 จะลดลงเหลือ 100 มิลลิกรัม เม่ือเวลาผา่นไปก่ีนาที ( 50 นาที ) 
7. (O-NET 50) อนุภาคแอลฟา  อนุภาคบีตา  รังสีแกมมา  เม่ือเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหลก็  ขอ้ใดไม่เกิด 
     การเบน 
     1. อนุภาคแอลฟา                   2. อนุภาคบีตา 
     3. รังสีแกมมา            4. อนุภาคแอลฟาและบีตา 
8. (O-NET 50) กิจกรรมการศึกษาท่ีเปรียบเทียบการสลายกมัมนัตรังสีกบัการทอดลูกเต๋านั้น  จ านวน  
     ลกูเต๋าท่ีถกูคดัออกเทียบไดก้บัปริมาณใด 
      1. เวลาคร่ึงชีวิต                2. จ านวนนิวเคลียสตั้งตน้ 
      3.จ านวนนิวเคลียสท่ีเหลืออยู ่       4. จ านวนนิวเคลียสท่ีสลาย 
9. (O-NET 50) อนุภาคใดในนิวเคลียส   U236

92    และ  Th234
90    ท่ีมีจ านวนเท่ากนั 

      1. โปรตอน                                                2.  อิเลก็ตรอน 
      3. นิวตรอน                                             4.  นิวคลีออน 
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10. (O-NET 50) เคร่ืองหมายดงัรูปแทนอะไร 

                                       
      1. เคร่ืองก าหนดไฟฟ้าโดยกงัหนัลม      2. การเตือนวา่มีอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 
      3. การเตือนวา่มีอนัตรายจากสารเคมี                        4. เคร่ืองก าหนดไฟฟ้าโดยเซลลแ์สงอาทิตย ์
11. (O-NET 50) นิวเคลียสของเรเดียม-226 ( Ra226

88 ) มีการสลายโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 ตวั และ 
      รังสีแกมมาออกมาจะท าให ้   Ra226

88    กลายเป็นธาตุใด 
      1.     Po218

84                        2.     Rn222
86  

      3.     Th230
90                  4.     U234

94  
12. (O-NET 50) ในธรรมชาติธาตุคาร์บอนมี 3 ไอโซโทป คือ    C12

6    C13
6   และ C14

6   ขอ้ใดต่อไปน้ีถูก 
      1. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนอิเลก็ตรอนต่างกนั 
      2. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนโปรตอนต่างกนั 
      3. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนนิวตรอนต่างกนั 
      4. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนโปรตอนเท่ากบัจ านวนนิวตรอน 
13. (O-NET 50) รังสีใดท่ีนิยมใชใ้นการอาบรังสีผลไม ้
      1. รังสีเอกซ์                      2. รังสีแกมมา 
      3. รังสีบีตา                             4. รังสีแอลฟา  
14. (O-NET 51) ไอโซโทปกมัมนัตรังสีของธาตุไอโอดีน – 128  มีคร่ึงชีวิต 25 นาที  ถา้มีไอโอดีน –128   
      ทั้งหมด 256  กรัม  จะใชเ้วลาเท่าไรจึงจะเหลือไอโอดีน –128  อยู ่32 กรัม 
      1.  50 นาที     2. 1 ชัว่โมง 15 นาที 
      3. 1 ชัว่โมง 40 นาที    4.  3 ชัว่โมง 20 นาที 
15. (O-NET 51) ธาตุกมัมนัตรังสีใดท่ีใชใ้นการค านวณหาอายขุองโบราณวตัถุ 
       1.  I-131  2.  Co-60  3.  C-14  4.  P-32 
16. (O-NET 51) ขอ้ความใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเก่ียวกบัรังสีแอลฟา  รังสีบีตาและรังสีแกมมา 
      1. รังสีแอลฟามีประจุ +4 
      2. รังสีแอลฟามีมวลมากท่ีสุดและอ านาจทะลุทะลวงผา่นสูงท่ีสุด 
      3. รังสีบีตามีมวลนอ้ยท่ีสุดและอ านาจทะลุทะลวงผา่นต ่าท่ีสุด 
      4. รังสีแกมมามีอ านาจทะลุทะลวงสูงท่ีสุด 
17. (O-NET 51) ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั ( fusion ) 
      1. เกิดท่ีอุณหภูมิต ่า 
      2. ไม่สามารถท าใหเ้กิดบนโลกได ้
      3. เกิดจากนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกนัเป็นธาตุหนกั 
      4. เกิดจากการท่ีนิวเคลียสของธาตุหนกัแตกตวัออกเป็นธาตุเบา 
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18. (O-NET 51) ในการสลายตวัของ 14
6C นิวเคลียสของ C-14 ปล่อยอิเลก็ตรอนออกหน่ึงตวั  นิวเคลียส 

      ใหม่จะมีประจุเป็นก่ีเท่าของประจุโปรตอน 
       1.  5      2. 7 
       3. 13     4. 15 
19. (O-NET 51) อตัราการสลายตวัของกลุ่มนิวเคลียสกมัมนัตรังสี A ข้ึนกบัอะไร 
       1. อุณหภูมิ     2. ความดนั 
       3. ปริมาณ     4. จ านวนนิวเคลียส A ท่ีมีอยู่ 
20. (O-NET 51) นิวเคลียสของเรเดียม-226 มีการสลายดงัสมการขา้งล่าง x คืออะไร 
                                   226

88Ra    222
86Rn + x 

       1.  รังสีแกมมา    2.  อนุภาคบีตา 
       3.   อนุภาคนิวตรอน    4.  อนุภาคแอลฟา 
21. (O-NET 52) ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกนั 
      1.  มีจ านวนนิวคลีออนเท่ากนั   2.  มีเลขมวลเท่ากนั 
      3.  มีเลขอะตอมเท่ากนั    4.  มีจ านวนนิวตรอนเท่ากนั 
22. (O-NET 52) ธาตุหรือไอโซโทปในขอ้ใดท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนัท่ีเกิดข้ึนท่ี 
       ดวงอาทิตย ์
      1.  ไฮโดรเจน     2.  ดิวเทอเรียม 
      3.  ทริเทียม     4.  ฮีเลียม 
23. (O-NET 52) รังสีในขอ้ใดใชส้ าหรับฉายฆ่าเช้ือโรคในเคร่ืองมือทางการแพทย ์
      1.  รังสีแกมมา    2.  รังสีบีตา 
      3.  รังสีอินฟราเรด    4.  รังสีแอลฟา  
24. (O-NET 53) โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูร่วมกนัเป็นนิวเคลียสได ้ดว้ยแรงใด 
     1.  แรงดึงดูดระหวา่งมวล    2.  แรงไฟฟ้า 
     3.  แรงแม่เหลก็     4.  แรงนิวเคลียร์ 
25. (O-NET 53) ในทางการแพทย ์ไอโอดีน-131 น ามาใชเ้พ่ือวตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 
      1.  ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย 
      2.  ตรวจการท างานของต่อมไทรอยด ์
      3.  รักษาโรคมะเร็ง 
      4.  รักษาเน้ืองอกในสมอง 
26. (O-NET 54) ขอ้ใดเป็นสมบติัของรังสีแอลฟา 
      1.  เป็นอิเล็กตรอน 
      2.  เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
      3.  เป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม 
      4.  เป็นโปรตอน 
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27.  (O-NET 54)  ธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์นิวเคลียร์  K40

19  มกัถูกเรียกช่ือยอ่วา่อะไร 
       1.  โปแตสเซียม-19 
       2.  โปแตสเซียม-21 
       3.  โปแตสเซียม-40 
       4.  โปแตสเซียม-59 

28. (O-NET 54) เหตุใดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบนัจึงตอ้งสร้างใกลแ้หล่งน ้าธรรมชาติ 
      1.  เพื่อใหมี้น ้าเพียงพอต่อการดบัไฟ  กรณีไฟไหมเ้ตาปฏิกรณ์ปรมาณู    
      2.  ใชน้ ้าปริมาณมากในการถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ไปยงักงัหนัไอน ้า 
     3.  ใชน้ ้าปริมาณมากในการท าใหเ้กิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
     4.  ตอ้งใชนิ้วตรอนจ านวนมากจากน ้าในการเร่ิมปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
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