


วิทยาศาสตร ฟสิกส (2)__________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 

แรง 
 
 แรง (Force : F) คือ ปริมาณท่ีพยายามจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ีของมวล เปนปริมาณเวกเตอรมี
หนวยเปนนิวตัน (Newton : N)   
 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
 1. กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน (Newton’s first law of motion) 
  “วัตถุจะคงสภาพอยูนิ่ง หรือคงสภาพการเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ี นอกจากจะมีแรงลัพธซ่ึงมีคาไม
เปนศูนยมากระทําตอวัตถุนั้น”   
  เมื่อแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาเทากับศูนย วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนท่ี กลาวคือ เดิมวัตถุอยู
สภาพเชนไร ตอไปก็จะคงอยูในสภาพเชนนั้น เชน เดิมวัตถุอยูนิ่งก็จะรักษาสภาพอยูนิ่งตอไป หรือเดิมวัตถุเคลื่อนท่ี
ดวยความเร็วเทาใดก็จะตองเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ีเทานั้น นั่นคือ คงท่ีท้ังขนาดความเร็ว และทิศของความเร็ว
ตองไมเปลี่ยน ซ่ึงเรียกวา วัตถุสมดุลตอการเคลื่อนที่  
 2. กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน (Newton’s second law of motion) 
  “เมื่อแรงลัพธซ่ึงมีคาไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง โดยทิศของความเรง
จะมีทิศเดียวกับทิศของแรงลัพธท่ีมากระทําตอวัตถุ ขนาดของความเรงจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ เมื่อ
มวลคงท่ี และขนาดความเรงจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ เมื่อแรงลัพธคงท่ี”  
 3. กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตัน (Newton’s third law of motion) 
  “ทุกแรงกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเทากันและทิศตรงขามเสมอ” 
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 ขอควรรู  
 1. แรงกิริยา-ปฏิกิริยา มีขนาดเทากันและทิศตรงขามเสมอ ไมวาวัตถุจะอยูนิ่ง หรือ เคลื่อนท่ีก็ตาม 
 2. แรงกิริยา-ปฏิกิริยา ไมสามารถนํามารวมกัน หรือหาแรงลัพธได เนื่องจากแรงทั้งสองกระทํา ตอวัตถุ
คนละกอน 
 3. แรงกิริยา-ปฏิกิริยา เกิดขึ้นไดท้ังกรณีท่ีวัตถุสัมผัสกันหรือไมสัมผัสก็ได เชน แรงดึงดูดระหวางมวล,
แรงระหวางประจุไฟฟา, แรงระหวางขั้วแมเหล็ก เปนตน  
 กฎการดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน  
 ในป พ.ศ. 2230 นิวตัน ไดสรางกฎเก่ียวกับแรงโนมถวงขึ้นโดยกลาววา “วัตถุท้ังหลายในเอกภพจะออก
แรงดึงดูดซ่ึงกันและกัน แรงดึงดูดของวัตถุคูหนึ่งๆ จะแปรผันตรงกับ ผลคูณระหวางมวลวัตถุท้ังสองและจะ
แปรผกผันกับกําลังสองของระยะทางระหวางวัตถุท้ังสอง” 
 
   F = 2

21
R

mGm  

 
 G = คาคงตัวความโนมถวงสากล (Universal Gravitational Constant) = 6.673 × 10-11 Nm2/kg2  
 ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 
 วัตถุใดๆ อยูบนโลกจะเกิดแรงท่ีโลกดูดตอวัตถุ ถาใหโลกมีมวล M และวัตถุมวล m และ RE เปนรัศมีของ

โลกจากกฎการดึงดูดระหวางมวล F = 2
21

R
mGm  

 จะได F = 2
ER

GMm  

 จากสมการจะเห็นวา G, M และ RE เปนคาคงท่ี ดังนั้น 2
ER

GM  จึงคงท่ีใหเทากับ g นั่นคือ g = 2
ER

GM  

 โดยที่โลกมีมวล 5.98 × 1024 kg  รัศมีเฉลี่ยของโลก  6.38 × 106 m เมื่อแทนคา 

   g = 26
2411
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    = 9.80 m/s2 
 น้ําหนักของวัตถุ 
 เนื่องจากวัตถุท่ีอยูบนโลกจะมีแรงท่ีโลกดูดวัตถุ เราจะใหน้ําหนักวัตถุ คือ แรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ ทิศของ
น้ําหนักจะมีทิศพุงเขาหาจุดศูนยกลางของโลก มีหนวยเปนนิวตัน 
 จาก F = 2

ER
GMm   

 
 จะได W = mg 
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 แรงเสียดทาน (Frictional force)  
 แรงเสียดทานเปนแรงท่ีพยายามตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุซ่ึงจะเกิดบนผิวท้ังสองของวัตถุท่ีสัมผัสกัน ซ่ึง
คาของแรงเสียดทานจะขึ้นกับชนิดของผิวสัมผัสและแรงที่วัตถุกดทับลงบนพื้น เชน แรงเสียดทานระหวางผิวเหล็ก
กับเหล็กจะตางจากผิวเหล็กกับทองแดงหรือคูผิวสัมผัสเดียวกันแตวัตถุหนักไมเทากันก็จะเกิดแรงเสียดทานไม
เทากันโดยวัตถุท่ีหนักมากจะเกิดแรงเสียดทานมากกวา 
 
   f = µN 
 
   f = แรงเสียดทาน (หนวยเปนนิวตัน) 
   µ = สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน (coefficient of friction) 
  N = แรงท่ีวัตถุกดในแนวตั้งฉากกับพ้ืน (หนวยเปนนิวตัน) 
 
 1. แรงเสียดทานสถิต (Static friction) 
  แรงเสียดทานสถิตเปนแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นบนผิวท้ังสองของวัตถุท่ีสัมผัสกัน และผิววัตถุท้ังสองไมมี
การเคลื่อนท่ีหรือไมลื่นไถล เชน แรงเสียดทานที่ถนนกระทําตอพ้ืนรองเทาเวลาเดิน เปนตน  
 2. แรงเสียดทานจลน (Kinetic friction) 
  แรงเสียดทานจลนเปนแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นบนผิวท้ังสองของวัตถุท่ีสัมผัสกัน และผิววัตถุท้ังสองมี
การเคลื่อนท่ีหรือมีการไถล เชน แรงเสียดทานที่พ้ืนกระทําตอกนของเด็กขณะไถลลงมาตามไมกระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f F = แรงดึง

N = แรงที่วัตถุกดทับ

W = mg
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การเคลื่อนที่ 
 
 1. ระยะทาง (Distance : S) 
  ระยะทาง คือ ความยาวตามเสนทางการเคลื่อนท่ีเปนปริมาณสเกลารมีหนวยเปนเมตร (m) ดังรูป 
วัตถุเคลื่อนท่ีจากจุด A ไปยังจุด B ตามแนวเสนประ ระยะทางของการเคลื่อนท่ีก็คือระยะตามแนวเสนประนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2. การกระจัด (Displacement : S

v ) 
  การกระจัด คือ ระยะทางในแนวตรงจากตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทายของวัตถุ  และมีทิศจาก
ตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทาย การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอรมีหนวยเปนเมตร (m) การกระจัดของ   
การเคลื่อนท่ีจาก A ไป B จะเทากับระยะ S

v
 มีทิศจาก A ไป B หรือ AB  

 3. อัตราเร็ว (Speed : v) 
  อัตราเร็ว คือ อัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาที่ใช  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที  และ
อัตราเร็วเปนปริมาณสเกลาร 

   อัตราเร็ว ≡ 
ระยะทางที่ได
เวลาที่ใช  

 
 4. ความเร็ว (Velocity : vv ) 
  ความเร็ว คือ อัตราสวนระหวางการกระจัดท่ีไดกับเวลาที่ใช  มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s)  และ
ความเร็วเปนปริมาณเวกเตอร 

   ความเร็ว ≡ 
การกระจัดท่ีได

เวลาที่ใช  
 
 
 
 
 
 
 

B 

A 
• 

• 

Sv  
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 5. ความเรง (Acceleration : av ) 
  ความเรง  คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปตอชวงเวลา มีหนวยเปนเมตรตอวินาที2 และความเรงเปนปริมาณ
เวกเตอร 

   ความเรง ≡ 
ความเร็วท่ีเปลี่ยนไป 

เวลาที่ใช  

    = 
ความเร็วปลาย (v) - ความเร็วตน (u) 

เวลาที่ใช  

 
 การเคลื่อนที่แบบตางๆ  
 การตกอิสระ (free fall) 
 การตกอิสระเปนการเคลื่อนท่ีของวัตถุภายใตแรงโนมถวงของโลกเพียงอยางเดียวตลอดการเคลื่อนท่ี โดย
ไมพิจารณาแรงตานอากาศ ความเรงในการตกอิสระของวัตถุ เรียกวา คาความโนมถวง (gravity) ใชสัญญลักษณ  
เปน g ความเรงคานี้จะมีคาคงท่ี (พิจารณาใกลๆ ผิวโลก) และมีทิศลงในแนวดิ่งเสมอ ซ่ึงคาเฉลี่ยท่ัวโลกท่ีถือวา
เปนคามาตราฐาน คือ g = 9.8065 m/s2 เพ่ือความสะดวกในการคํานวณใหใช g = 10 m/s2 หรือ g = 9.8   
m/s2 ตามโจทยกําหนด 

-v

+v

 

 ขอควรรู 
 1. ในการตกอิสระอยางตอเนื่อง ท่ีตําแหนงเดียวกัน (หางจากจุดตั้งตนเทากัน) จะมีขนาดของความเร็ว
เทากัน แตทิศตรงขาม 
 2. ในการตกอิสระอยางตอเนื่อง ท้ังตอนขึ้นและตอนลงซึ่งเคลื่อนท่ี ไดขนาดกระจัดเทากันตองใชเวลา
เทากัน  
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 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล (Projectile motion) 
 การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลจะมีลักษณะท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความเร็วในแนวดิ่งของวัตถุ
ไมคงท่ี ประการที่สองความเร็วในแนวราบของวัตถุคงท่ี 
 

Q

P v

R
 

 
 จากรูป เปนการปาวัตถุออกไปในแนวระดับดวยความเร็ว v จากตําแหนง P แลววัตถุเคลื่อนท่ีเปนวิถีโคง
พาราโบลาตกท่ีตําแหนง R ซ่ึงระยะ QR จะขึ้นกับความเร็ว v กลาวคือถาความเร็ว v ท่ีปาออกไปมีคามากก็จะไป
ตกไกล ถาความเร็ว v มีคานอยก็จะตกใกล โดยที่เวลาของการเคลื่อนท่ีไมขึ้นกับความเร็ว ท่ีปาแตจะขึ้นกับระยะ
ความสูง PQ ถาระยะ PQ มีคามากเวลาในการเคลื่อนท่ีจะมีคามากดวย จะไดความสัมพันธวาเวลาในการเคลื่อนท่ี
จาก P ไป R จะเทากับเวลาที่วัตถุตกจาก P ถึง Q 
  บนท่ีสูงจากพ้ืนเทาเดิม  ถายิงวัตถุออกไปในแนวราบดวยความเร็วตนมากกวาเดิม  ระยะตกไกลสุด

ใน แนวราบจะมากขึ้น 
  บนท่ีสูงเดียวกันเมื่อยิงวัตถุอันหนึ่งออกไปในแนวราบ  ขณะเดียวกันวัตถุอีกกอนหนึ่งถูกปลอยใหตก

ใน  แนวดิ่งพรอมกัน  วัตถุท้ังสองกอนจะตกถึงพ้ืนพรอมกัน 
 

u

B

A C

วิถีโคงพาราโบลา

 

 
 จากรูป เปนการยิงวัตถุออกจากตําแหนง A ดวยความเร็วตน u ในแนวทิศเอียงทํามุมกับแนวระดับ  วัตถุ
จะเคลื่อนท่ีขึ้นแตเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีเปนวิถีโคงแทนท่ีจะเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง  และเมื่อ
วัตถุเคลื่อนท่ีถึงตําแหนงสูงสุดท่ีจุด B ท่ีตําแหนงนี้วัตถุจะมีความเร็วเฉพาะแนวราบเทานั้น (ความเร็วในแนวดิ่ง
เปนศูนย) หลังจากนั้นวัตถุจะเคลื่อนท่ีโคงลงตกท่ีตําแหนง C โดยไดความสัมพันธวาเวลาท่ีใชในการเคลื่อนท่ีจาก 
A ไป B จะเทากับเวลาที่เคลื่อนท่ีจาก B ไป C จะใหตกไกลสุดตามแนวราบตองยิงดวยมุม 45° และถามุมท่ียิง
สองมุมรวมกันได 90° วัตถุจะตกท่ีจุด 
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θ 
L 

T 

m 

mg cos θ 
mg 

mg sin θ 
x 

m k 

 การเคลื่อนที่เปนวงกลม (Circular motion) 
 เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนท่ีเปนวงกลมดวยขนาดของความเร็วคงท่ีหรือไมคงท่ีก็ตาม ทิศของความเร็วยอม
เปลี่ยนไปตลอดเวลาแนๆ  นั่นก็คือ การเคลื่อนท่ีมีความเร็วไมคงท่ีแสดงวาตองมีแรงกระทํา เชน นําวัตถุผูกเชือก
แลวแกวงเปนวงกลมดังรูป เชือกจะดึงใหวัตถุเคลื่อนท่ีเปนวงกลมแรงดึง
ของเชือกจะมีทิศเขาหาจุดศูนยกลาง นั่นคือจะมีแรงกระทําตอวัตถุในแนว
เขาสูศูนยกลางของการเคลื่อนท่ีและเรียกแรงน้ีวา แรงสูศูนยกลาง 
(Centripetal  Force)                                              
 
 พิจารณาการเคลื่อนท่ีของวัตถุเปนวงกลมรัศมี r ดวยอัตราเร็วคงท่ี v เวลาที่ใชในการเคลื่อนท่ีครบรอบ T 
เรียกวา คาบ (period)  และจํานวนรอบที่เคลื่อนท่ีในหนึ่งหนวยเวลาเรียกวา ความถี่ (frequency) 
 
   f = T

1  

 
 การแกวงของลูกตุมนาฬิกา (The Simple pendulum motion) 
 อนุภาคมวล m ผูกปลายเชือกเบายาว L อีกปลายหนึ่งของเชือกผูกกับเพดาน ดังรูป อนุภาคเคลื่อนท่ีใน
ระนาบดิ่งดวยแรงโนมถวงของโลก โดยเชือกจะเอียงทํามุมเล็กๆ กับแนวดิ่ง (หนวยเรเดียน) 
   mg sin θ = ma 
 เน่ืองจาก θ เปนมุมเล็กๆ sin θ ∼ θ  
   gθ = a 
   a = -g L

X  

 จะได  ω2 = L 
 

             T = 2π g
L  

 
 การเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงเบา 
   -kx = ma 
   a = m

km-  

   ω2 = m
k  

 

   T = 2π m
k  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. รถยนตคันหนึ่งวิ่งดวยอัตราความเร็วคงตัว 20 เมตรตอวินาที นานเทาใดจึงจะเคลื่อนท่ีไดระยะทาง 500 เมตร 
 1) 10 s     2) 15 s 
 3) 20 s   * 4) 25 s  
2. เด็กคนหนึ่งออกกําลังกายดวยการวิ่งดวยอัตราเร็ว 6 เมตรตอวินาที เปนเวลา 1 นาที วิ่งดวยอัตราเร็ว     

5 เมตรตอวินาทีอีก 1 นาที แลวเดินดวยอัตราเร็ว 1 เมตรตอวินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยใน
ชวงเวลา 3 นาทีนี้ 

 1) 3.0 m/s   2) 3.5 m/s 
 * 3) 4.0 m/s   4) 4.5 m/s  
3. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B        

มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถาชายคนหนึ่งขนสินคาจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต ถามวาสินคานั้นมี
ขนาดการกระจัดเทาใด 

 1) 14 km   * 2) 65 km 
 3) 72 km   4) 79 km  
4. รถยนตคันหนึ่งวิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จากเมือง A ไปเมือง B ท่ีอยูหางกัน 200 

กิโลเมตร ถาออกเดินทางเวลา 06.00 นาฬิกา จะถึงปลายทางเวลาเทาใด 
 1) 07.50 นาฬิกา   2) 08.05 นาฬิกา 
 * 3) 08.30 นาฬิกา   4) 08.50 นาฬิกา  
5. ถาปลอยใหกอนหินตกลงจากยอดตึกสูพ้ืน การเคลื่อนท่ีของกอนหินกอนจะกระทบพื้นจะเปนตามขอใด ถาไม

คิดแรงตานของอากาศ 
 1) ความเร็วคงท่ี   * 2) ความเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
 3) ความเร็วลดลงอยางสม่ําเสมอ 4) ความเร็วเพ่ิมขึ้นแลวลดลง  
6. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็วตน 4.9 เมตรตอวินาที นานเทาใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนท่ีไปถึงจุด 

สูงสุด 
 * 1) 0.5 s   2) 1.0 s 
 3) 1.5 s   4) 2.0 s  
7. การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทล เมื่อวัตถุเคลื่อนท่ีขึ้นไปถึงตําแหนงสูงสุด อัตราเร็วของวัตถุจะเปนอยางไร 
 1) มีคาเปนศูนย   
 2) มีอัตราเร็วแนวราบเปนศูนย 
 * 3) มีคาเทากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเริ่มเคลื่อนท่ี 
 4) มีคาเทากับอัตราเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนท่ี  
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8. นอตขนาดเล็กผูกดวยสายเอ็นแขวนไวใหสายยาว l  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนใหมีคาตางๆ ได คาบการแกวง T 
ของนอตจะขึ้นกับความยาว l  อยางไร  

  
 * 1) T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l  2) T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l  
 3) T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ 2l  4) T  เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l   
9. รถไตถังเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอและวิ่งครบรอบได 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแงความถ่ีของ

การเคลื่อนท่ี ความถ่ีจะเปนเทาใด 
 *1) 2.5 Hz   2) 1.5 Hz 
 3) 0.5 Hz   4) 0.4 Hz  
10. รถยนตคันหนึ่งเคลื่อนท่ีจากหยุดน่ิงไปบนเสนทางตรง เวลาผานไป 4 วินาที มีความเร็วเปน 8 เมตร/วินาที 

ถาอัตราเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ รถยนตคันนี้มีความเรงเทาใด 
 *1) 2 m/s2   2) 4 m/s2 
 3) 12 m/s2   4) 14 m/s2  
11.  เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือไดระยะทาง 300 เมตร จากน้ันเดินไปทางทิศตะวันออกไดระยะทาง 400 

เมตรใชเวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินดวยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที 
 1) 0.2 m/s   * 2) 1.0 m/s 
 3) 1.4 m/s   4) 2.0 m/s  
12.  ยิงวัตถุจากหนาผาออกไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีคาคงตัว 
 

  
 1) อัตราเร็ว   2) ความเร็ว 
 3) ความเร็วในแนวดิ่ง   * 4) ความเร็วในแนวระดับ  
13. เหวี่ยงจุกยางใหเคลื่อนท่ีเปนแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบ ใชเวลา 5 วินาที จุกยางเคลื่อนท่ี

ดวยความถี่เทาใด 
 1) 0.25 รอบ/วินาที   * 2) 4 รอบ/วินาที 
 3) 5 รอบ/วินาที   4) 10 รอบ/วินาที 
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14. การเคลื่อนท่ีใดท่ีแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนท่ีตลอดเวลา 
 1) การเคลื่อนท่ีในแนวตรง  * 2) การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงตัว 
 3) การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทล 4) การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  
15. ในการเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง กราฟขอใดแสดงวาวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว 
 

 1) 

ความเรง

เวลา0

 2) 

ความเรง

เวลา0

 

 

 3) 
ความเรง

เวลา0
 4) 

ความเรง

เวลา0

 

 
16. กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ขอใดสอดคลองกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง 
 

 1) 

v

t

   2) 

v

t

 

 
 

 * 3) 

v

t

   4) 

v

t

 

 
17. รถยนต A เริ่มเคลื่อนท่ีจากหยุดน่ิง โดยอัตราเร็วเพ่ิมขึ้น 2 เมตร/วินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีท่ี 5    

รถยนตจะมีอัตราเร็วเทาใด 
 1) 5 m/s   * 2) 10 m/s 
 3) 15 m/s   4) 20 m/s  
18. ถาปลอยใหวัตถุตกลงในแนวดิ่งอยางเสรี หากวัตถุน้ันตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที ถามวาวัตถุกระทบ

ดินดวยความเร็วเทากับก่ีเมตร/วินาที 
 1) 4.9 m/s   2) 9.8 m/s 
 3) 39 m/s   * 4) 49 m/s  
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19.      การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 
ถาใหลูกตุมเคล่ือนที่จาก A ไป B ไป C แลวไป B   
ดังรูป ใชเวลา 3 วินาที คาบของการเคลื่อนท่ีมีคา
เทาใด 

     1) 2 s 2) 3 s 
     * 3) 4 s 4) 6 s 
 
20. ขอความใดถูกตองเก่ียวกับคาบของลูกตุมอยางงาย 
 1) ไมขึ้นกับความยาวเชือก  
 * 2) ไมขึ้นกับมวลของลูกตุม 
 3) ไมขึ้นกับแรงโนมถวงของโลก 
 4) มีคาบเทาเดิมถาไปแกวงบนดวงจันทร  
21.   

  
 จากรูป แสดงจุดหางสม่ําเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที ขอความใด

ถูกตองสําหรับการเคลื่อนท่ีนี้ 
 1) ความเร็วเพ่ิมขึ้นสม่ําเสมอ  2) ความเรงเพ่ิมขึ้นสม่ําเสมอ 
 3) ความเรงคงตัวและไมเปนศูนย * 4) ระยะทางเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ  
22. วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทลขณะที่วัตถุอยูท่ีจุดสูงสุด ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 1) ความเร็วของวัตถุมีคาเปนศูนย 
 2) ความเรงของวัตถุมีคาเปนศูนย 
 * 3) ความเร็วของวัตถุในแนวดิ่งมีคาเปนศูนย 
 4) ความเร็วของวัตถุในแนวราบมีคาเปนศูนย  
23. เมื่ออยูบนดวงจันทรช่ังน้ําหนักของวัตถุท่ีมีมวล 10 กิโลกรัม ได 16 นิวตัน ถาปลอยใหวัตถุตกท่ีบนผิว    

ดวงจันทร วัตถุมีความเรงเทาใด 
 * 1) 1.6 m/s2   2) 3.2 m/s2 
 3) 6.4 m/s2   4) 9.6 m/s2  
24. ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 100 เมตร ใชเวลา 60 วินาที แลวเดินตอไปทางตะวันออกอีก 100 

เมตร ใชเวลา 40 วินาที เขาเดินทางดวยอัตราเร็วเฉลี่ยเทาใด 
 1) 1.0 m/s   2) 1.4 m/s 
 * 3) 2.0 m/s   4) 2.8 m/s 
 
 
  

A
B

C
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25. ขอใดตอไปนี้ไมไดทําใหการเคลื่อนท่ีของวัตถุเปนการตกแบบเสรี 
 กําหนดให การเคลื่อนท่ีทุกขอไมคิดแรงตานอากาศ 
 1) โยนกอนหินขึ้นไปในแนวดิ่ง 
 2) ปลอยลูกกอลฟจากยอดตึกใหตกลงมาในแนวดิ่ง 
 3) ยิงลูกปนจากยอดหนาผาออกไปในแนวระดับ 
 * 4) ผูกถุงทรายเขากับสปริงในแนวดิ่งซ่ึงตรึงไวกับเพดาน ดันถุงทรายขึ้นแลวปลอย  
26. วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยูน่ิงบนพื้น สวนวัตถุ B ซ่ึงมีมวลเทากันกําลังตกลงสูพ้ืนโลก ถาไมคิดแรง-

ตานอากาศ และกําหนดใหท้ัง A และ B อยูในบริเวณท่ีขนาดสนามโนมถวงของโลกเทากับ 9.8 นิวตัน/
กิโลกรัม ขอใดตอไปนีไ้มถูกตอง 

 1) วัตถุท้ังสองมีนํ้าหนักเทากัน  
 * 2) วัตถุท้ังสองมีอัตราเรงในแนวดิ่งเทากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที2 
 3) แรงโนมถวงของโลกท่ีกระทําตอวัตถุ A มีขนาดเทากับ 98 นิวตัน 
 4) แรงโนมถวงของโลกท่ีกระทําตอวัตถุ B มีขนาดเทากับ 98 นิวตัน  
27. แรงในขอใดตอไปนี้เปนแรงประเภทเดียวกันกับแรงท่ีทําใหลูกแอปเปลตกลงสูพ้ืนโลก 
 * 1) แรงท่ีทําใหดวงจันทรอยูในวงโคจรรอบโลก 
 2) แรงท่ีทําใหอิเล็กตรอนอยูในอะตอมได 
 3) แรงท่ีทําใหโปรตอนหลายอนุภาคอยูรวมกันในนิวเคลียสได 
 4) แรงท่ีทําใหปายแมเหล็กติดอยูบนฝาตูเย็น  
28. การเคลื่อนท่ีในขอใดตอไปนี้ท่ีความเรงของวัตถุเปนศูนย 
 1) การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงตัว 
 2) การตกลงตรงๆ ในแนวดิ่งโดยไมมีแรงตานอากาศ 
 * 3) การเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงในแนวระดับดวยอัตราเร็วคงตัว 
 4) การไถลลงเปนเสนตรงบนพื้นเอียงลื่นท่ีไมมีแรงเสียดทาน  
29. รถยนตคันหนึ่งแลนดวยอัตราเร็วคงตัว 20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ระยะทางที่รถยนตคันนี้แลนไดในเวลา 6 นาที

เปนไปตามขอใด 
 1) 0.3 กิโลเมตร   * 2) 2.0 กิโลเมตร 
 3) 3.3 กิโลเมตร   4) 120 กิโลเมตร  
30. เด็กคนหนึ่งวิ่งเปนเสนตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากน้ันก็หันกลับแลววิ่งเปนเสนตรงไป

ทางซายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็วเฉลี่ยของเด็กคนนี้เปนไปตามขอใด 
 1) 3.5 เมตรตอวินาที   * 2) 3.6 เมตรตอวินาที 
 3) 6.0 เมตรตอวินาที   4) 7.0 เมตรตอวินาที 
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31. ขอใดตอไปนี้ไมไดทําใหวัตถุมีการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 
 * 1) แขวนลูกตุมดวยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุมใหแกวงเปนวงกลม โดยเสนเชือกทํามุมคงตัวกับแนวดิ่ง 
 2) แขวนลูกตุมดวยเชือกในแนวดิ่ง ดึงลูกตุมออกมาจนเชือกทํามุมกับแนวดิ่งเล็กนอยแลวปลอยมือ 
 3) ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกดานของสปริงไว ดึงวัตถุใหสปริงยืดออกเล็กนอย แลวปลอยมือ 
 4) ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกดานของสปริงไว ดึงวัตถุใหสปริงยืดออกเล็กนอย แลวปลอยมือ  
32. ผูกวัตถุดวยเชือกแลวเหวี่ยงใหเคลื่อนท่ีเปนวงกลมในแนวระนาบดิ่ง ขณะที่วัตถุเคลื่อนท่ีมาถึงตําแหนงสูงสุด

ของวงกลม ดังแสดงในรูป แรงชนิดใดในขอตอไปนี้ท่ีทําหนาท่ีเปนแรงสูศูนยกลาง 
 

   
 1) แรงดึงเชือก  
 2) น้ําหนักของวัตถุ  
 * 3) แรงดึงเชือกบวกกับน้ําหนักของวัตถุ 
 4) ท่ีตําแหนงนั้น แรงสูศูนยกลางเปนศูนย  
33. เตะลูกบอลออกไป ทําใหลูกบอลเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ดังรูป และกําหนดใหทิศขึ้นเปนบวก  

   
 กราฟในขอใดตอไปนี้บรรยายความเรงในแนวดิ่งของลูกบอลไดถูกตอง ถาไมคิดแรงตานอากาศ  

 1) 

ความเรง

เวลา0  * 2) 

ความเรง

เวลา0    

 

 3) 

ความเรง

เวลา0  4) 

ความเรง

เวลา0
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E1 

E2 

E3 

1 2 

3 

     

          

     

(c) (d) 

ไฟฟาสถิต 
 
 แรงไฟฟาที่กระทําตอประจุ 
 

+ - ++ - - +-
a b c d    

 วัตถุเล็กๆ สองกอนแขวนในแนวดิ่ง ซ่ึงอิสระในการเคลื่อนท่ี รูป (a) วัตถุมีประจุชนิดตรงขามจะเกิดแรง
ดูดกัน รูป (b) และ (c) วัตถุมีประจุชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักกัน และรูป (d) วัตถุท่ีมีประจุไฟฟากับวัตถุท่ีเปน
กลางจะเกิดแรงดูดกัน  
 สนามไฟฟา (The Electric Field) 
 สนามไฟฟาท่ีตําแหนงใดๆ คือ แรงไฟฟาตอประจุบวกทดสอบที่ตําแหนงน้ัน โดยทิศของสนามไฟฟามีทิศ
ตามทิศของแรงไฟฟาท่ีกระทําตอประจุบวกทดสอบ 
 
   E ≡ 

0q
F   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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(a) 
(b) 

F = qE 

F = qE 

E
v

E
v

 สมบัติของเสนแรงไฟฟา 
 1. เสนแรงจะมีทิศพุงออกจากประจุบวก และมีทิศพุงเขาหาประจุลบเสมอ 
 2. เสนแรงไฟฟาจะมีระเบียบจะไมตัดกัน น่ันแสดงวา จุดๆ หนึ่งจะมีเสนแรงผานไดเพียงเสนเดียว 
 3. เสนแรงไฟฟาจะตั้งฉากกับผิวของวัตถุท่ีมีประจุไฟฟาเสมอ 
 4. เสนแรงไฟฟาจะสิ้นสุดท่ีผิวตัวนําเทาน้ัน แสดงวา ภายในตัวนําจะไมมีเสนแรงไฟฟา  น่ันคือ ภายในตัวนํา
สนามไฟฟามีคาเปนศูนย 
 5. สนามไฟฟา ณ ตําแหนงใดๆ จะมีทิศอยูในแนวเสนสัมผัสกับเสนแรง ณ ตําแหนงน้ัน 
 6. ความหนาแนนของเสนแรงในบริเวณตางๆ  จะบอกใหทราบถึงความเขมสนามไฟฟาบริเวณนั้นๆ น่ันคือ   
  บริเวณใดท่ีมีเสนแรงไฟฟาหนาแนนมาก แสดงวาความเขมสนามไฟฟามีคามาก   
  บริเวณใดท่ีมีเสนแรงไฟฟาหนาแนนนอย แสดงวาความเขมสนามไฟฟามีคานอย  
  บริเวณใดท่ีมีเสนแรงไฟฟาหนาแนนสม่ําเสมอ (เสนแรงไฟฟาขนานกัน) แสดงวา ความเขมสนามไฟฟา
ก็จะมีคาสม่ําเสมอ  
 แรงไฟฟากระทําตอประจุไฟฟาที่อยูในสนามไฟฟา 
 เมื่อมีจุดประจุไฟฟาวางอยูในสนามไฟฟาจะเกิดแรงไฟฟากระทําตอประจุไฟฟาซ่ึงไดจากนิยามของ
สนามไฟฟาคือ  E ≡ q

F  เราสามารถเขียนสมการของแรงท่ีกระทําตอประจุไฟฟาไดเปน 
 
   F = qE 
 
 ทิศของแรงท่ีกระทําตอประจุบวกจะมีทิศเดียวกับสนามไฟฟา และทิศของแรงท่ีกระทําตอประจุลบจะมีทิศ
ตรงขามกับสนามไฟฟา น่ันคือ แรงจะมีทิศขนานกับสนามไฟฟาเสมอ ไมวาประจุจะเคลื่อนท่ีอยางไรในสนามไฟฟา  
 ความเร็วตนของจุดประจุขนานกับสนามไฟฟาสมํ่าเสมอ 
 เมื่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาอยูในสนามไฟฟาจะเกิดแรงไฟฟา
กระทําตอประจุ ทําใหอนุภาคเคลื่อนท่ีดวยความเรง เมื่อความเร็ว
ตนขนานกับสนามไฟฟาจะมีลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบการเคลื่อนท่ี
แนวตรง 
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E
v

E
v

(b) (a) 

V 

V 

 เคลื่อนท่ีโคงพาราโบลา 

 เคลื่อนท่ีแนวตรง 

 ความเร็วตนของจุดประจุทํามุมกับสนามไฟฟาสมํ่าเสมอ 
 เมื่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีทํามุมใดๆ กับสนามไฟฟา (ไมขนานกับสนามไฟฟา) จะเกิดความเรงใน
มิติเดียวกับสนามไฟฟา แตมีความเร็วในมิติขนานกับสนามไฟฟาและมิติตั้งฉากกับสนามไฟฟา ซ่ึงลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบนี้คือ โพรเจกไตล 
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N N N 

S S 

S 

N 

N 

S 

แมเหล็กไฟฟา 
 
 แมเหล็ก เมื่อนําแทงแมเหล็กท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระในแนวระดับวางบนพื้น ดังรูป ปลายหนึ่ง
ของแทงแมเหล็กจะช้ีไปประมาณทิศเหนือจึงเรียกปลายนี้ของแมเหล็กวา ข้ัวเหนือ (N) และปลายตรงขาม
เรียกวา ข้ัวใต (S) 
 
 
 
 
 
 เมื่อนําแทงแมเหล็กมาไวใกลๆ กันจะเกิดแรงกระทําตอกัน โดยท่ีข้ัวแมเหล็กชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักกัน 
และเมื่อเปนขั้วแมเหล็กชนิดตรงขามจะเกิดแรงดูดกัน   
 สนามแมเหล็กโลก 
 ข้ัวโลกเหนือจะเปนขั้วใตสนามแมเหล็กและท่ีข้ัวโลกใตจะเปนขั้วเหนือสนามแมเหล็กโลก ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เสนแรงแมเหล็ก เน่ืองจากทิศของสนามแมเหล็กท่ีจุดใดๆ คือ ทิศทางขั้วแมเหล็กข้ัวเหนือ ท่ีเริ่มจะเคลื่อนท่ี
ไปเมื่อวางเรียงในตําแหนงน้ัน ถาลากเช่ือมตอระหวางจุดตางๆ ท่ีข้ัวเหนือเคลื่อนท่ีไป เรียกเสนทางนี้วา เสนแรง
แมเหล็ก (magnetic lines of force)   
  เสนแรงแมเหล็ก หมายถึง เสนท่ีแสดงทิศของแรงลัพธท่ีแทงแมเหล็กกระทําตอเข็มทิศ 
  เสนแรงแมเหล็กรอบๆ แทงแมเหล็กจะมีลักษณะโคง 3 มิติและพุงจากขั้วเหนือไปขั้วใตของแมเหล็ก 
  เสนแรงแมเหล็กโลกบนพื้นท่ีเล็กๆ จะมีลักษณะเปนเสนขนาน ทิศพุงไปทางทิศเหนือภูมิศาสตร 

Geographic 
North Pole 

Earth’s axis Earth’s 
magnetic pole 

Geographic 
South  Pole 

Earth’s 
magnetic pole 
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  เสนแรงแมเหล็กไมตัดกัน 
  บริเวณท่ีไมมีเสนแรงแมเหล็กผาน บริเวณนั้นจะไมมีสนามแมเหล็กและเรียกจุดน้ันวา จุดสะเทิน 
(neutral point)  
 แรงที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุ ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 
 อนุภาคมวล m มีประจุไฟฟา q เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว vv  ในสนามแมเหล็ก B

v
 (ทิศความเร็วไมขนานกับ

สนามแมเหล็ก) จะมีแรงเน่ืองจากสนามแมเหล็ก (แรงแมเหล็ก) กระทําตออนุภาคท่ีมีประจุ  
 
   F

v
 = q vv  × B

v
 (Lorentz force) 

 
 ขนาดของแรงท่ีกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุ   
 
   F = qvB sin θ  
 
 ทิศทางของแรงท่ีกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุ ใช “Right hand rule” 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. จุด A และ B อยูภายในเสนสนามไฟฟาท่ีมีทิศตามลูกศร ดังรูป ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 

A B

  
 1) วางประจุลบลงที่ A ประจุลบจะเคลื่อนไปที่ B 
 2) วางประจุบวกลงท่ี B ประจุบวกจะเคลื่อนไปที่ A 
 3) สนามไฟฟาท่ี A สูงกวาสนามไฟฟาท่ี B 
 * 4) สนามไฟฟาท่ี A มีคาเทากับสนามไฟฟาท่ี B  
2. A, B และ C เปนแผนวัตถุ 3 ชนิดท่ีทําใหเกิดประจุไฟฟาโดยการถู ซ่ึงไดผลดังน้ี A และ B ผลักกัน สวน A 

และ C ดูดกัน ขอใดตอไปนีถู้กตอง 
 1) A และ C มีประจุบวก แต B มีประจุลบ 
 2) B และ C มีประจุลบ แต A มีประจุบวก 
 * 3) A และ B มีประจุบวก แต C มีประจุลบ 
 4) A และ C มีประจุลบ แต B มีประจุบวก  
3. โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต เมื่อนําเข็มทิศมาวางใกลๆ กับก่ึงกลางแทงแมเหล็กท่ีตําแหนง

ดังรูป เข็มทิศจะช้ีในลักษณะใด 
 

เข็มทิศ

N S

  

 1) 
N

S

   2) 

N

S

 
 3) N S    * 4) NS  
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4. จากแผนภาพแสดงลักษณะของเสนสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากแทงแมเหล็กสองแทง 
 

C D

A B

   
 ขอใดบอกถึงข้ัวแมเหล็กท่ีตําแหนง A, B, C และ D ไดถูกตอง  
 1) A และ C เปนขั้วเหนือ  B และ D เปนขั้วใต 
 2) A และ D เปนขั้วเหนือ  B และ C เปนขั้วใต 
 * 3) B และ C เปนขั้วเหนือ  A และ D เปนขั้วใต 
 4) B และ D เปนขั้วเหนือ  A และ C เปนขั้วใต  
5. บริเวณพ้ืนท่ีส่ีเหลี่ยม ABCD เปนบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็กสม่ําเสมอซ่ึงมีทิศพุงออกตั้งฉากกับกระดาษ ดังรูป 
 

D C

A B

   
 ขอใดตอไปนี้ท่ีจะทําใหอนุภาคโปรตอนเคลื่อนท่ีเบนเขาหาดาน AB ได 
 * 1) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน AD ในทิศตั้งฉากกับเสน AD 
 2) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน BC ในทิศตั้งฉากกับเสน BC 
 3) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน AD ในแนวขนานกับเสน AC 
 4) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน DC ในแนวขนานกับเสน DB  
6. วางอนุภาคอิเล็กตรอนลงในบริเวณซ่ึงมีเฉพาะสนามไฟฟาท่ีมีทิศไปทางขวา ดังรูป อนุภาคอิเล็กตรอนจะมี

การเคลื่อนท่ีเปนไปตามขอใด 
 

สนามไฟฟา
   

 1) เคลื่อนท่ีเปนเสนโคง เบนขึ้นขางบน  
 2) เคลื่อนท่ีเปนเสนโคง เบนลงขางลาง  
 3) เคลื่อนท่ีเปนเสนตรงขนานกับสนามไฟฟา ไปทางขวา  
 4) เคลื่อนท่ีเปนเสนตรงขนานกับสนามไฟฟา ไปทางซาย 
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7. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อนุภาคในขอใดท่ีเมื่อนําไปวางในสนามไฟฟาแลวจะมีแรงไฟฟา
กระทํา 

 1) นิวตรอน  
 2) โปรตอนและนิวตรอน  
 3) โปรตอนและอิเล็กตรอน  
 4) โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน  
8. ลําอนุภาค P และ Q เมื่อเคลื่อนท่ีผานสนามแมเหล็ก B ท่ีมีทิศพุงออกตั้งฉากกับกระดาษมีการเบ่ียงเบน  

ดังรูป ถานําอนุภาคท้ังสองไปวางไวในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟาสม่ําเสมอ แนวการเคลื่อนท่ีจะเปนอยางไร 
 

P
Q

B

  
 1) เคลื่อนท่ีไปทางเดียวกันในทิศทางตามเสนสนามไฟฟา 
 2) เคลื่อนท่ีไปทางเดียวกันในทิศทางตรงขามกับเสนสนามไฟฟา 
 * 3) เคลื่อนท่ีในทิศตรงขามกันโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกับสนามไฟฟา 
 4) เคลื่อนท่ีในทิศตรงขามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟา  
9. วางลวดไวในสนามแมเหล็ก ดังรูป เมื่อใหกระแสไฟฟาเขาไปในเสนลวดตัวนําจะเกิดแรงเน่ืองจากสนามแมเหล็ก

กระทําตอลวดนี้ในทิศทางใด 
 

N S
I

  
 1) ไปทางซาย (เขาหา N)   2) ไปทางขวา (เขาหา S) 
 3) ลงขางลาง   * 4) ข้ึนดานบน  
10. อนุภาคโปรตอนเคลื่อนท่ีเขาไปในทิศขนานกับสนามแมเหล็กซ่ึงมีทิศพุงเขากระดาษแนวการเคลื่อนท่ีของ

อนุภาคโปรตอนจะเปนอยางไร 
 * 1) วิ่งตอไปเปนเสนตรงดวยความเร็วคงตัว 
 2) เบนไปทางขวา 
 3) เบนไปทางซาย   
 4) วิ่งตอไปเปนเสนตรงและถอยหลังกลับในท่ีสุด 
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11.  ถามีอนุภาคมีประจุไฟฟา +q อยูในสนามไฟฟาระหวางแผนคูขนาน ดังรูป ถาเดิมอนุภาคอยูน่ิง ตอมาอนุภาค
จะเคลื่อนท่ีอยางไร 

 
+ + + + + + + +

+q

+Y

+X
O

- - - - - - - - - -   
 1) ทิศ +X ดวยความเรง   2) ทิศ -X ดวยความเรง  
 3) ทิศ +Y ดวยความเรง   * 4) ทิศ -Y ดวยความเรง   
12.  ขณะที่อนุภาคมีประจุไฟฟา +q มวล m เคลื่อนท่ีในแนวระดับในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ดังรูป 

อนุภาคจะมีการเคลื่อนท่ีอยางไร 
 
       1) โคงข้ึน   
       *2) โคงลง 
       3) โคงออกมาจากกระดาษ 
       4) โคงเขาไปในกระดาษ 
 
13.  สนามแมเหล็กโลกมีลักษณะตามขอใด (ขางบนเปนขั้วเหนือภูมิศาสตร) 

 *1) 

S

N
  2) 

S

N
 

 3) 

N

S
  4) 

N

S
 

 
 
 
 
 
 

×
×
×
×

+qv
×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

+ + + + + + + +

- - - - - - - - - -
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คลื่น 
 
 คลื่นเปนปรากฏการณการแผกระจายพลังงานและโมเมนตัม ออกจากแหลงกําเนิด โดยอาศัยตัวกลาง
หรือไมอาศัยตัวกลางก็ได ซ่ึงเราสามารถแบงคลื่นไดดังน้ี 
 1. จําแนกคลื่นตามลักษณะการเคล่ือนที่ 
  คลื่นตามขวาง (Transverse wave) เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางอนุภาคของตัวกลางจะมีการส่ัน
กลับไปมาในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เชน คลื่นในเสนเชือก คลื่นท่ีผิวนํ้า เปนตน 
  คลื่นตามยาว (Longitudinal wave) เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางอนุภาคของตัวกลางจะมีการส่ัน
กลับไปกลับมาในแนวขนานกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่นเชน  คลื่นในสปริง  คลื่นเสียง  เปนตน 
 

  
 2. จําแนกคลื่นตามลักษณะการอาศัยตัวกลาง 
  คลื่นกล (Mechanical wave) เปนคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีโดยอาศัยตัวกลาง ซ่ึงอาจเปนของแข็ง ของเหลว  
หรือแกสก็ได ตัวอยางของคลื่น ไดแก คลื่นเสียง คลื่นผิวนํ้า คลื่นในเสนเชือก เปนตน 
  คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic wave) เปนคลื่นท่ีประกอบดวยสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟาในแนวตั้งฉากกันในการเคลื่อนท่ีใชหลักการเหน่ียวนํากันไปจึงไมจําเปนตองอาศัยตัวกลาง (มีตัวกลางก็
เคลื่อนท่ีได) และจะเคลื่อนท่ีไดเร็วท่ีสุดในสุญญากาศ และจะชาลงเมื่อเคลื่อนท่ีในตัวกลาง เมื่อจัดลําดับความถ่ี
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากความถ่ีคานอยไปยังคามากจะไดดังน้ี กระแสสลับ คลื่นวิทยุ (เอเอ็ม เอฟเอ็ม) 
ไมโครเวฟ (เรดาร) รังสีอินฟราเรด แสง รังสีอัลตาไวโอเลต รังสีเอกซ และรังสีแกมมา 
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 3. จําแนกคลื่นตามลักษณะการเกิดคลื่น 
  คลื่นดล (Pulse wave) เปนคลื่นท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดถูกรบกวนเพียงชวงส้ันๆ เชน สะบัดเชือกครั้ง
เดียว  โยนกอนหินตกน้ํา 
   คลื่นตอเนื่อง (Continuous wave) เปนคลื่นท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดถูกรบกวนเปนจังหวะตอเนื่อง 
เชน  เคาะผิวนํ้าเปนเวลานานๆ  
 สวนประกอบของคลื่น 
 สันคลื่น (Crest) เปนตําแหนงสูงสุดของคลื่นหรือเปนตําแหนงท่ีมีการกระจัดสูงสุดในทางบวก 
 ทองคลื่น (Trough) เปนตําแหนงต่ําสุดของคลื่นหรือเปนตําแหนงท่ีมีการกระจัดมากสุด ในทางลบ 
 แอมพลิจูด (Amplitude) เปนระยะจากแนวปกติไปยังสันคลื่นหรือทองคลื่นก็ได 
 ความยาวคล่ืน (Wavelength) เปนความยาวของคลื่นหนึ่งลูกมีคาเทากับระยะระหวางสันคลื่นหรือทอง
คลื่นท่ีอยูถัดกัน หรือถาเปนคลื่นตามยาวจะเปนระยะระหวางชวงอัดถึงชวงอัดถัดกันหรือขยายถึงขยายก็ได 
 

  
 ความยาวคลื่นแทนดวยสัญลักษณ λ  มีหนวยเชนเดียวกับหนวยของระยะทาง 
 ความถี่ (Frequency) หมายถึง จํานวนลูกคลื่นท่ีผานตําแหนงใดๆ ในหนึ่งหนวยเวลา แทนดวยสัญลักษณ 
f   มีหนวยเปน วินาที

1  หรือเฮิรตซ (Hz) 

 คาบ (Period) หมายถึง ชวงเวลาที่คลื่นเคลื่อนท่ีผานตําแหนงใดๆ ครบหนึ่งลูกคลื่น แทนดวยสัญลักษณ  
T  มีหนวยเปนวินาที 
 อัตราเร็วของคล่ืน (wave speed) คือ อัตราสวนของระยะทางที่คลื่นเคลื่อนท่ีไดตอเวลาท่ีใชในเวลา
เดียวกัน 
   อัตราเร็ว = เวลา

ระยะทาง  

   v = T
λ   

 
   v =  fλ 
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 สมบัติของคลื่น 
 คลื่นจะตองมีสมบัติ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 การสะทอน เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีตกกระทบผิวสะทอนท่ีมีขนาดใหญกวาความยาวคลื่นจะเกิดการสะทอน 
 การหักเห เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตัวกลางแลวอัตราเร็วของคลื่นเปลี่ยนแปลง 
 การเลี้ยวเบน เปนปรากฏการณท่ีคลื่นสามารถเคลื่อนท่ีออมสิ่งกีดขวางได 
 การแทรกสอด เมื่อคลื่นตั้งแตสองขบวนเคลื่อนท่ีมาพบกันจะเกิดการรวมกันของคลื่นเกิดคลื่นลัพธ  
 อัตราเร็วของคล่ืนน้ํา 
 ทดลองวางแผนแกวแบนลงในถาดคลื่นทําใหบริเวณนั้นตื้นขึ้น กําเนิดคลื่นตรงวิ่งเขาหาขอบของแผนแกว
ในแนวตั้งฉาก สังเกตุแนวสวางบนโตะจะพบวาความยาวคลื่นในบริเวณน้ําตื้นสั้นกวาบริเวณน้ําลึก เน่ืองจาก
ความถ่ีท่ีบริเวณท้ังสองเทากัน เพราะเกิดจากแหลงกําเนิดเดียวกัน จะได 
   λลึก > λตื้น 
   fλลึก   >  fλตื้น 
     vลึก  > vตื้น 
 อัตราเร็วคลื่นในน้ําลึกจะมากกวาอัตราเร็วคลื่นในน้ําตื้น ยกเวนบริเวณน้ําลึกมากๆ อัตราเร็วคลื่นจะไม
เปลี่ยนแปลงตามความลึก 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ําลึกสูนํ้าตื้น ขอใดตอไปนีถู้ก 
 1) อัตราเร็วคลื่นในน้ําลึกนอยกวาอัตราเร็วคลื่นในน้ําตื้น 
 * 2) ความยาวคลื่นในน้ําลึกมากกวาความยาวคลื่นในน้ําตื้น 
 3) ความถ่ีคลื่นในน้ําลึกมากกวาความถ่ีคลื่นในน้ําตื้น 
 4) ความถ่ีคลื่นในน้ําลึกนอยกวาความถ่ีคลื่นในน้ําตื้น  
2. คลื่นใดตอไปนี้เปนคลื่นท่ีตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
  ก. คลื่นแสง 
  ข. คลื่นเสียง 
  ค. คลื่นผิวนํ้า 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ท้ัง ก, ข. และ ค.   * 2) ข. และ ค. 
 3) ก. เทาน้ัน   4) ผิดทุกขอ  
3. เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางท่ีหนึ่งไปตัวกลางท่ีสองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง ถามวาสําหรับคลื่นใน

ตัวกลางท่ีสอง ขอความใดถูกตอง 
 1) ความถ่ีเพ่ิมข้ึน   2) ความถ่ีลดลง 
 3) ความยาวคลื่นมากขึ้น   * 4) ความยาวคลื่นนอยลง  
4. ถากระทุมนํ้าเปนจังหวะสม่ําเสมอ ลูกปงปองท่ีลอยอยูหางออกไปจะเคลื่อนท่ีอยางไร 
 1) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีออกหางไปมากขึ้น 
 2) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีเขามาหา 
 * 3) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีข้ึน-ลงอยูท่ีตําแหนงเดิม 
 4) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีไปดานขาง  
5.  คลื่นเคลื่อนท่ีจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ปริมาณใดตอไปนี้ไมเปลี่ยนแปลง 
 * 1) ความถ่ี  
  2) ความยาวคลื่น 
 3) อัตราเร็ว   
 4) ทิศทางการเคลื่อนท่ีของคลื่น 
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6. เมื่อใหแสงสีแดงผานเขาไปในปริซึม แสงสีแดงในปริซึมจะมีความเร็วและความยาวคลื่นอยางไรเทียบกับแสง
น้ันในอากาศ 

 1) ความเร็วลดลง ความยาวคลื่นเพ่ิมข้ึน 
 * 2) ความเร็วลดลง ความยาวคลื่นลดลง 
 3) ความเร็วเพ่ิมข้ึน ความยาวคลื่นเพ่ิมข้ึน 
 4) ความเร็วเพ่ิมข้ึน ความยาวคลื่นลดลง  
7. ขอใดตอไปนีถู้กตองเก่ียวกับคลื่นตามยาว 
 * 1) เปนคลื่นท่ีอนุภาคของตัวกลางมีการส่ันในแนวเดียวกับการเคลื่อนท่ีของคลื่น 
 2) เปนคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีไปตามแนวยาวของตัวกลาง 
 3) เปนคลื่นท่ีไมตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
 4) เปนคลื่นท่ีอนุภาคของตัวกลางมีการส่ันไดหลายแนว 
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Vทวน = VO - Vm 

Vm 

Vตาม = VO + Vm

คลื่นเสียง 
 
 คลื่นเสียง (Sound waves) 
 เสียงเกิดจากการส่ันของวัตถุ พลังงานท่ีทําใหวัตถุส่ันจะทําใหโมเลกุลของอากาศที่อยูรอบวัตถุส่ันตาม ซ่ึง
จะถายโอนพลังงานใหกับโมเลกุลของอากาศที่อยูถัดไป สงผลใหคลื่นเสียงเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงมายัง
หูเรา การไดยินเสียงเปนการทํางานของระบบประสาท ทําใหรับรูและแยกแยะวิเคราะหเปนเรื่องราวตางๆ ได
หลังจากถายโอนพลังงานไปแลว โมเลกุลของอากาศจะสั่นกลับสูตําแหนงเดิม ในแนวเดียวกับการเคลื่อนท่ีของ
คลื่นเสียง (เสียงเปนคลื่นตามยาว) 
 ความดันอากาศในบริเวณท่ีเสียงเคลื่อนท่ี
ผานเรียกวา ความดันเสียง ณ เวลาหนึ่งโมเลกุล
ของอากาศในบางบริเวณจะอยูใกลชิดกันมาก ทํา
ใหมีความหนาแนนและความดันสูงกวาปกติ     
บริเวณนี้เรียกวา สวนอัด แตในบางบริเวณโมเลกุลของอากาศ อยูหางกันมากจึงมีความหนาแนนและความดันต่ํา
กวาปกติ บริเวณนี้ เรียกวา สวนขยาย  
 อัตราเร็วเสียง 
 ในการเคลื่อนท่ีของเสียงจําเปนตองอาศัยตัวกลาง ถาไมมีตัวกลางเสียงจะเคลื่อนท่ีไมได การหาอัตราเร็ว
ของเสียงก็หาเชนเดียวกับคลื่นโดยท่ัวไป กลาวคือ อัตราเร็วเสียงเทากับระยะทางที่เสียงเคลื่อนท่ีไดตอชวงเวลานั้น 
   อัตราเร็วเสียง = เวลา

ระยะทาง  

   v =  fλ 
 อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางจะไมข้ึนกับความถ่ีและความยาวคลื่น หมายความวา ความถ่ีของเสียงจะเพ่ิม
หรือลดอัตราเร็วเสียงยังมีคาคงเดิม แตก็ยังมีองคประกอบที่ทําใหอัตราเร็วเสียงเปลี่ยนไดน่ันคือ 
 ชนิดของตัวกลาง  ในตัวกลางท่ีตางกันอัตราเร็วของเสียงจะตางกัน โดยสวนใหญแลวเสียงเคลื่อนท่ีใน
ตัวกลางมีความหนาแนนมากจะมีอัตราเร็วมากกวาเคลื่อนท่ีในตัวกลางท่ีมีความหนาแนนนอย แตก็ไมจริงเสมอไป 
เชน เสียงเคลื่อนท่ีในปรอทจะมีอัตราเร็วนอยกวาอัตราเร็วเสียงในน้ํา เปนตน 
 ความเร็วของตัวกลาง  ในกรณีท่ีตัวกลางมีการเคลื่อนท่ี  จะทําใหอัตราเร็วของเสียงเปลี่ยนไป เชน เสียง
ท่ีเคลื่อนท่ีตามลมจะเร็วกวาเสียงท่ีเคลื่อนท่ีทวนลม (ความถ่ีเสียงไมเปลี่ยน) 
 V = อัตราเร็วเสียง 
 VO = อัตราเร็วเสียงในอากาศนิ่ง 
 Vm = อัตราเร็วลม 
         
 
 

λ
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 อุณหภูมิ มีผลตออัตราเร็วของเสียงในอากาศ กลาวคือ อัตราเร็วเสียงในอากาศแปรผันตรงกับรากท่ีสอง
ของอุณหภูมิสัมบูรณ V α  T  โดย T เปนอุณหภูมิในหนวยเคลวิน 

 จะได 
2
1

V
V  = 

2
1

T
T  

 
 และได   V = 331 + 0.6 t    เมื่อ t เปนอุณหภูมิหนวยเซลเซียส 
 
 การไดยิน 
 การไดยินของมนุษยจะประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง ตัวกลาง ประสาทหูท่ีปกติของมนุษย 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบของหู 
 
  ระดับเสียง  หรือระดับความสูงต่ําของเสียงซ่ึงจะขึ้นกับความถ่ีของเสียง โดยชวงความถ่ีเสียงท่ีมนุษยได
ยินอยูระหวาง 20-20000 เฮิรตซ โดยเสียงท่ีมีความถ่ีต่ํากวา 20 เฮิรตซ เรียกวา อินฟราโซนิก (Infrasonic)  
และเสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวา 20000 เฮิรตซ เรียกวา อุลตราโซนิก (Ultrasonic) 
  เสียงแหลม คือ เสียงท่ีมีระดับเสียงสูงหรือเสียงท่ีมีความถ่ีมาก 
  เสียงทุม คือ เสียงท่ีมีระดับเสียงต่ําหรือเสียงทีมีความถ่ีนอย 
  ความเขมของเสียง คือ อัตราพลังงานเสียงท่ีตกลงบนพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร 
  ความเขมของเสียงนอยท่ีสุดท่ีพอจะไดยินได 10-12 วัตตตอตารางเมตร 
  ความเขมของเสียงมากท่ีสุดท่ีทนฟงได 1 วัตตตอตารางเมตร 
 ระดับความเขมเสียง  เปนคาท่ีบอกความดังของเสียง ซ่ึงจะขึ้นกับแอมปลิจูดของคลื่น ถาคาแอมพลิจูด
มากเสียงจะดัง ชวงระดับความเขมเสียงท่ีมนุษยจะไดยินจะอยูในชวง 0-120 dB (เดซิเบล) 
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 สมบัติของคลื่นเสียง 
 เสียงเปนคลื่นจึงมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นท่ัวไป คือ การสะทอน  การหักเห  การเล้ียวเบน  และ          
การแทรกสอด  
 การสะทอนของเสียง 
 เมื่อเสียงตกกระทบผิวสะทอนท่ีขนาดใหญกวาความยาวคลื่นจะเกิดการสะทอน และเปนไปตามกฎการ
สะทอน* เสียงจะสะทอนไดดีกับวัตถุผิวมัน ดังน้ันเพ่ือปองกันการสะทอนเสียงภายในหองจึงตองใหผนังผิวขรุขระ 
เชน ติดกรอบรูป ตกแตงดวยตนไมหรือติดมาน เปนตน 
  เสียงกอง (Echo) คือ เสียงสะทอนท่ีไดยินเปนครั้งท่ีสองหลังจากไดยินเสียงครั้งแรกไปแลว ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดตองใชเวลาหางกันไมนอยกวา 0.1 วินาที  
 การหักเหของคลื่นเสียง 
 เกิดจากการท่ีเสียงเปลี่ยนตัวกลางในการเคลื่อนท่ีแลวทําใหอัตราเร็วและความยาวคลื่นเสียงเปลี่ยนไปแต
ความถ่ีคงเดิม ปรากฏการณท่ีเกิดในชีวิต ประจําวันเนื่องจากการหักเหของเสียง  เชน  การเห็นฟาแลบแลวไมได
ยินเสียงฟารอง  
 การแทรกสอดของเสียง   
 เกิดจากการท่ีคลื่นเสียงอยางนอย 2 ขบวนเคลื่อนท่ีมาพบกันแลวเกิดการเสริมหรือหักลางกัน  เชน  ใน
เครื่องบินการปองกันเสียงในเครื่องบิน  ทําโดยการผลิตเสียงท่ีมีความถี่เทากับเสียงท่ีเกิดจากเครื่องยนตไอพน แต
มีลักษณะตรงขามกันทําใหเสียงเกิดการหักลาง เสียงในหองโดยสารจึงเงียบสนิท  
 บีตส (Beats) 
 ปรากฏการณการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองชุด ท่ีมีความถ่ีตางกันเล็กนอย (slightly) เคลื่อนท่ีในทิศทาง
เดียวกัน (Same direction) ผลจากหลักการรวมกันไดของคลื่นสองขบวนเปนคลื่นลัพธท่ีมีแอมพลิจูดไมคงท่ี
เปลี่ยนแปลงตามเวลา จุดท่ีคลื่นท้ังสองรวมกันแบบเสริม (Constructive) จะมีแอมพลิจูดมากเสียงท่ีไดยินจะดัง 
จุดท่ีคลื่นท้ังสองรวมกันแบบหักลาง (Destructive) จะมีแอมพลิจูดนอย เสียงท่ีไดยินจะคอย 
 เมื่อคลื่นเกิดการรวมกันแลวจะทําใหเกิดเสียงดังและคอยสลับกันเปนจังหวะคงที่ เรียกปรากฏการณน้ีวา  
การเกิดบีตสของเสียง (Beats of sound)  
 ความถี่บีตส (Beat frequency) คือ จํานวนครั้งท่ีไดยินเสียงดังในหนึ่งวินาที (จํานวนครั้งท่ีเกิดเสียงคอย
ในหนึ่งวินาที)  ซ่ึงความถ่ีบีตสจะหาไดจากผลตางระหวางความถี่ของแหลงกําเนิดท้ังสอง 
 

  ความถ่ีบีตส = เวลา
สียงดังท่ีไดยินเจํานวนครั้ง  fb = |f2 - f1| 

 
 ถาความถ่ีเสียงท้ังสองตางกันเล็กนอย เสียงบีตสท่ีไดยินจะเปนจังหวะชาๆ ถาความถ่ีเสียงท้ังสองตางกัน
มาก เสียงบีตสท่ีไดยินจะเปนจังหวะเร็วข้ึน โดยปกติมนุษยจะสามารถจําแนกเสียงบีตสท่ีไดยินเปนจังหวะ เมื่อ
ความถ่ีบีตสไมเกิน 7 เฮิรตซ  
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 การเลี้ยวเบนของเสียง   
 เกิดจากการท่ีคลื่นเสียงสามารถออมเลี้ยวผานสิ่งกีดขวางได เสียงท่ีมีความยาวคลื่นยาวจะเลี้ยวเบนผาน
ขอบของสิ่งกีดขวางไดดีกวาเสียงท่ีความยาวคลื่นสั้น เชน รถวิ่งไปดานหนาตึกเปดแตรข้ึน คนท่ีอยูดานขางของตึก
จะไดยินเสียงได เพราะเสียงเล้ียวเบนผานขอบของตึกไปได 
 คุณภาพเสียง แหลงกําเนิดเสียงตางกัน อาจใหเสียงท่ีมีระดับเสียงเดียวกัน เชน ไวโอลิน และขลุยถาเลน
โนตเดียวกัน จะใหเสียงท่ีมีความถ่ีเดียวกัน แตเราสามารถแยกออกไดวา เสียงใดเปนเสียงไวโอลินและเสียงใดเปน
เสียงขลุย แสดงวานอกจากระดับเสียงแลว จะตองมีปจจัยอื่นอีกท่ีทําใหเสียงท่ีไดยินแตกตางกันจนเราสามารถ
แยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียงนั้นได 
       
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 แหลงกําเนิดเสียงตางชนิดกัน ขณะสั่นจะใหเสียงซ่ึงมีความถ่ีมูลฐานและฮารโมนิคตางๆ ออกมาพรอมกัน
เสมอ แตจํานวนฮารโมนิค และความเขมเสียงแตละฮารโมนิคจะแตกตางกัน จึงทําใหลักษณะคลื่นเสียงท่ีออกมา
แตกตางกัน  สําหรับแหลงกําเนิดท่ีตางกันจะใหเสียงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีเราเรียกวา คุณภาพเสียงตางกันนั้นเอง  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ถาดีดกีตารแลวพบวาเสียงท่ีไดยินต่ํากวาปกติ จะมีวิธีปรับแกใหเสียงสูงข้ึนไดอยางไร 
 1) เปลี่ยนใชสายเสนใหญข้ึน  2) ปรับสายใหหยอนลง 
 3) ปรับตําแหนงสายใหยาวข้ึน 4) ปรับสายใหตึงข้ึน  
2. เสียงผานหนาตางในแนวตั้งฉาก มีคาความเขมเสียงท่ีผานหนาตางเฉลี่ย 1.0 × 10-4 วัตตตอตารางเมตร 

หนาตางกวาง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กําลังเสียงท่ีผานหนาตางมีคาเทาใด 
 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. ชาวประมงสงคลื่นโซนารไปยังฝูงปลา พบวาชวงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องสงจนกลับมาถึงเครื่องเปน 1.0 

วินาทีพอดี จงหาวาปลาอยูหางจากเรือเทาใด (กําหนดใหความเร็วของคลื่นในน้ําเปน 1540 เมตรตอวินาที) 
 1) 260 m   2) 520 m 
 * 3) 770 m   4) 1540 m  
4. ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยูกับสมบัติใด ตามลําดับ 
 1) ความถ่ี  รูปรางคลื่น   2) รูปรางคลื่น  ความถ่ี 
 3) แอมพลิจูด  ความถ่ี   4) ความถ่ี  แอมพลิจูด  
5. ขอใดตอไปนี้เปนวัตถุประสงคของการบุผนังของโรงภาพยนตรดวยวัสดุกลืนเสียง 
 1) ลดความถี่ของเสียง   2) ลดความดังของเสียง 
 * 3) ลดการสะทอนของเสียง  4) ลดการหักเหของเสียง 
6.  ในการเทียบเสียงกีตารกับหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน เมื่อดีดสายกีตารพรอมกับหลอดเทียบเสียงเกิดบีตสข้ึน

ท่ีความถ่ีหนึ่ง แตเมื่อขันใหสายตึงข้ึนเล็กนอยความถี่ของบีตสสูงข้ึน ความถ่ีของเสียงกีตารเดิมเปนอยางไร 
 * 1) สูงกวาเสียงมาตรฐาน   2) ต่ํากวาเสียงมาตรฐาน 
 3) เทากับเสียงมาตรฐาน     4)  อาจจะมากกวาหรือนอยกวา  
7. ขอใดตอไปนี้ท่ีมีผลทําใหอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเปลี่ยนแปลงได 
 1) ลดความถี่   2) เพ่ิมความยาวคลื่น 
 3) เพ่ิมแอมพลิจูด   * 4) ลดอุณหภูมิ  
8. สมบัติตามขอใดของคลื่นเสียงท่ีเก่ียวของกับการเกิดบีตส 
 1) การสะทอน   2) การหักเห 
 3) การเล้ียวเบน   * 4) การแทรกสอด  
 
 
 
 



วิทยาศาสตร ฟสิกส (34)_________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

9. ขอใดไมถูกตอง 
 * 1) คางคาวอาศัยคลื่นเสียงในยานอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหย่ือ 
 2) สุนัขสามารถไดยินเสียงท่ีมีความถ่ีในยานอัลตราโซนิกได 
 3) เสียงท่ีมีความถ่ีในยานอินฟราโซนิกจะมีความถ่ีต่ํากวาความถ่ีท่ีมนุษยสามารถไดยิน 
 4) คลื่นเสียงในยานอัลตราโซนิกสามารถใชทําความสะอาดเครื่องมือแพทย  
10. เครื่องโซนารในเรือประมงไดรับสัญญาณสะทอนจากทองทะเล หลังจากสงสัญญาณลงไปเปนเวลา 0.4 วินาที 

ถาอัตราเร็วเสียงในน้ําเปน 1500 เมตรตอวินาที ทะเลมีความลึกเทากับขอใด 
 1) 150 เมตร   * 2) 300 เมตร 
 3) 600 เมตร   4) 900 เมตร 
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คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 
 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล นักฟสิกส และนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ   
 แมกซเวลลไดรวบรวมกฏตางๆท่ีเก่ียวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา มาสรุปเปนทฤษฎีโดยนําเสนอในรูปของ
สมการคณิตศาสตร ซ่ึงแมกเวลลใชทํานายวา สนามไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาทําใหเกิดสนามแมเหล็ก 
และในขณะเดียวกันสนามแมเหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาก็ทําใหเกิดสนามไฟฟาดวย โดยทิศสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟาตางก็มีทิศต้ังฉากกัน และแมกเวลล 
 ยังทํานายอีกวา คลื่นแมเหล็กท่ีเกิดข้ึนจากการเหน่ียวนําอยางตอเนื่องระหวางสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา
เคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดไปในสุญญากาศดวยอัตราเร็วเทากับอัตราเร็วแสง แมกซเวลลจึงเสนอความคิดวา  
แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา คําทํานายนี้ไดรับการยืนยันวาเปนจริงโดยการทดลองของเฮิรตซ ซ่ึงเปน
นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปสมบัติคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ไดดังนี้ 
 1. สนามไฟฟา E

v
 และสนามแมเหล็ก B

v
 มีทิศตั้งฉากซ่ึงกันและกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟาเสมอ ดังน้ันคลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงเปนคลื่นตามขวาง 
 2. สนามไฟฟา E

v
 และสนามแมเหล็ก B

v
 เปนฟงชันรูปไซน และสนามท้ังสองจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา  

ดวยความถี่เดียวกันและเฟสตรงกันถาสนามไฟฟาเปนศูนย สนามแมเหล็กก็เปนศูนยดวยมีคาสูงสุด และต่ําสุด
พรอมกัน  
 3. ประจุไฟฟาเมื่อเคลื่อนท่ีดวยความเรง จะปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมารอบการเคลื่อนท่ีของ
ประจุน้ัน 
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 สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาน้ีแมมีแหลงกําเนิด และวิธีการตรวจวัดท่ีไมเหมือนกัน แตคลื่นเหลาน้ีจะมีสมบัติรวมกัน  
คือ จะเคลื่อนที่ไปไดดวยความเร็วในสุญญากาศที่เทากันหมด และเทากับความเร็วแสง พรอมๆ กับมีการสง
พลังงานไปพรอมกับคลื่น  
 สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. คลื่นวิทย ุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถ่ีอยูในชวง 106-109 เฮิรตซ  
  ระบบเอเอ็ม (Amplitude Modulation : A.M.) ความถ่ีอยูในชวง 530-1600 กิโลเฮิรตซ จะเปนการผสม 
(Modulate) สัญญาณเสียงเขากับคลื่นวิทยุ (คลื่นพาหะ) โดยสัญญานเสียงจะบังคับใหคลื่นพาหะมีแอมพลิจูด
เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณเสียง คลื่นวิทยุในชวงความถ่ีน้ีจะสามารถสะทอนไดดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร 
ขอดี คือ ทําใหสามารถสื่อสารไดไกลเปนพันๆ กิโลเมตร (คลื่นฟา) ขอเสีย คือ จะถูกคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลง
อื่นๆ แทรกเขามารบกวนไดงาย  
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 ระบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation : F.M.) ความถ่ีอยูในชวง 80-108 เมกะเฮิรตซ เปนการผสม 
(Modulate) สัญญาณเสียงเขากับคลื่นวิทยุ (คลื่นพาหะ) โดยสัญญานเสียงจะบังคับใหคลื่นพาหะมีความถ่ี
เปลี่ยนไปตามสัญญาณเสียง ขอดี คือ ทําใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลงอื่นรบกวนไดยาก ขอเสีย คือ สะทอน
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรไดนอยมาก ทําใหการสงกระจายเสียงตองใชสถานีถายทอดเปนระยะๆ (คลื่นดิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟ มีความถ่ีในชวง 108-1011 เฮิรตซ เปนคลื่นท่ีไมสะทอนในช้ันไอโอโนสเฟยร  
แตจะทะลุช้ันบรรยากาศออกไปนอกโลกเลย การสงสัญญาณตองมีสถานีถายทอดเปนระยะๆ หรือใชดาวเทียมใน
การถายทอด สวนคลื่นไมโครเวฟจะใชในอุปกรณสําหรับหาตําแหนงของสิ่งกีดขวาง ตรวจจับอัตราเร็วของรถยนต 
และอากาศยานในทองฟา ซ่ึงเปนอุปกรณสรางขึ้นเพ่ือใชตรวจหาท่ีเรียกวา เรดาร (Radiation Detection And  
Ranging : RADAR) เพราะคลื่นไมโครเวฟสามารถสะทอนผิวโลหะไดดี   
 ทําใหอาหารสุกได  โดยโมเลกุลของน้ําท่ีอยูในอาหารส่ันสะเทือนประมาณ 2450 ลานครั้งตอวินาที     
การส่ันนี้ทําใหอาหารดูดพลังงานและเกิดความรอนในอาหาร โดยไมมีการสูญเสียพลังงานในการทําใหเตาหรือ 
อากาศในเตารอนขึ้น อาหารจึงรอนและสุกอยางรวดเร็ว ภาชนะที่ทําดวยโลหะและไมไมควรใช เพราะโลหะ
สะทอนไมโครเวฟออกไป สวนเน้ือไมมีความช้ืน เมื่อรอนจะทําใหไมแตกควรใชภาชนะประเภทกระเบื้อง และแกว  
เพราะจะไมดูดความรอนจากสนามแมเหล็ก  
 3. รังสีอินฟราเรด  มีความถ่ีในชวง 1011-1014 เฮิรตซ เกิดจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงโดยมนุษยสามารถ
รับรังสีน้ีไดโดยประสาทสัมผัสทางผิวหนัง  รังสีอินฟราเรดมีความสามารถทะลุผานเมฆหมอกที่หนาไดมากกวา
แสงธรรมดา  จึงทําใหรังสีอินฟาเรดมาใชในการศึกษาสภาพแวดลอมและลักษณะพ้ืนผิวโลก โดยการถายภาพพ้ืน
โลกจากดาวเทียม สวนนักธรณีวิทยาก็อาศัยการถายภาพจากดาวเทียมดวยรังสีอินฟาเรดในการสํารวจหาแหลง
นํ้ามัน แรธาตุ และชนิดตางๆ ของหินได 
 นอกจากนีรั้งสีอินฟราเรดยังใชในรีโมท คอนโทรล (Remote control) ซ่ึงเปนอุปกรณควบคุมระยะไกล   
ในกรณีน้ีรังสีอินฟราเรดจะเปนตัวนําคําส่ังจากอุปกรณควบคุมไปยังเครื่องรับ และใชรังสีอินฟราเรดเปนพาหะนํา
สัญญาณในเสนใยนําแสง (Optical fiber) ปจจุบันทางการทหารไดนํารังสีอินฟราเรดน้ี มาใชในการควบคุมการ
เคลื่อนท่ีของอาวุธนําวิถีใหเคลื่อนท่ีไปยังเปาหมายไดอยางแมนยํา 
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 4. แสง  มีความถ่ีประมาณ 1014 เฮิรตซ มีความยาวคลื่น 400nm-700nm มนุษยสามารถรับรูแสงได
ดวยประสาทสัมผัสทางตา โดยจะเห็นเปนสีตางๆ เรียงจากความถ่ีมากไปนอย คือ มวง คราม นํ้าเงิน เขียว  
เหลือง แสด แดง สวนใหญแสงจะเกิดจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมากๆ ซ่ึงจะสงออกมาพรอมๆ กันหลายความถี่ เมื่อ
มีอุณหภูมิย่ิงสูง ความถ่ีแสงท่ีเปลงออกมาก็ย่ิงมาก นักวิทยาศาสตรจึงใชสีแสงของดาวฤกษในการบอกวา ดาว
ฤกษดวงใดมีอุณหภูมิสูงกวากัน เชน ดาวฤกษสีนํ้าเงินจะมีอุณหภูมิสูงกวาดาวฤกษสีเหลือง, เปลวไฟจากเตาแกส
ซ่ึงมีอุณหภูมิสูงจะเกิดสีนํ้าเงินหรือสีมวง แตไฟจากแสงเทียนซ่ึงมีอุณภูมิต่ํากวาจะเกิดแสงสีแดงหรือสีแสด เปนตน  
 5. รังสีอัลตราไวโอเลต มีความถ่ีในชวง 1015 ถึง 1018 เฮิรตซ ในธรรมชาติสวนใหญมาจากดวงอาทิตย    
รังสีน้ีเปนตัวการทําใหบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรแตกตัวเปนไอออนไดดี (เพราะรังสีอัลตราไวโอเลตมีพลังงานสูง
พอท่ีทําใหอิเล็กตรอนหลุดจากโมเลกุลอากาศ พบวาในไอโอโนสเฟยรมีโมเลกุลหลายชนิด เชน โอโซนซึ่งสามารถ
ก้ันรังสีอัลตราไวโอเลตไดดี) 
  ประโยชนของรังสีอัลตราไวโอเลต คือ ใชตรวจสอบลายมือชื่อ, ใชรักษาโรคผิวหนัง, ใชฆาเชื้อโรค
บางชนิดได, ใชในสัญญาณกันขโมย แตรังสีอัลตราไวโอเลตถาไดรับในปริมาณท่ีสูงอาจทําใหเกิดอันตราย ตอ
เซลลผิวหนังเปนมะเร็งผิวหนัง และ เปนอันตรายตอนัยนตาของมนุษยได  
 6. รังสีเอกซ มีความถ่ีในชวง 1017 - 1021 เฮิรตซ มี 2 แบบ 
         รังสีเอกซมีสมบัติในการทะลุส่ิงกีดขวางหนาๆ และตรวจรับไดดวยฟลม จึงใชประโยชนในการหารอย
ราวภายในชิ้นโลหะขนาดใหญ ใชในการตรวจสอบสัมภาระของผูโดยสาร ตรวจหาอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด 
และ ในทางการแพทยใชรังสีเอกซฉายผานรางกายมนุษยไปตกบนฟลม ในการตรวจหาความผิดปกติของ
อวัยวะภายใน  และกระดูกของมนุษย    
 7. รังสีแกมมา ใชเรียกคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถ่ีสูงมากกวารังสีเอกซ เกิดจากการสลายตัวของ
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี หรือเปนรังสีพลังงานสูงจากนอกโลก เชน รังสีคอสมิกและบางชนิดมาจากการแผ
รังสีของประจุไฟฟาท่ีถูกเรงในเครื่องเรงอนุภาค (Cyclotron) มีอันตรายตอมนุษยมากที่สุด เพราะสามารถ
ทําลายเซลลสิ่งมีชีวิตได แตสามารถใชประโยชนในการรักษาโรคมะเร็งๆ ได   
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. คลื่นวิทยุท่ีสงออกจากสถานีวิทยุสองแหง มีความถ่ี 90 เมกะเฮิรตซ และ 100 เมกะเฮิรตซ ความยาวคลื่น

ของคลื่นวิทยุท้ังสองนี้ตางกันเทาใด 
 1) 3.33 m   2) 3.00 m 
 * 3) 0.33 m   4) 0.16 m  
2. ขอใดเปนการเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากความยาวคลื่นนอยไปมากที่ถูกตอง 
 * 1) รังสีเอกซ  อินฟราเรด  ไมโครเวฟ 
 2) อินฟราเรด  ไมโครเวฟ  รังสีเอกซ 
 3) รังสีเอกซ  ไมโครเวฟ  อินฟราเรด 
 4) ไมโครเวฟ  อินฟราเรด  รังสีเอกซ  
3. การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุท่ีไดจะมีลักษณะอยางไร 
 * 1) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง 
 2) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถ่ีของคลื่นเสียง 
 3) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง 
 4) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถ่ีของคลื่นเสียง  
4. มนุษยอวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจันทร ส่ือสารกันดวยวิธีใดสะดวกที่สุด 
 1) คลื่นเสียงธรรมดา   
 2) คลื่นเสียงอัลตราซาวด 
 * 3) คลื่นวิทยุ   
 4) คลื่นโซนาร  
5. คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีนิยมใชในรีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องโทรทัศนคือขอใด 
 1) อินฟราเรด   * 2) ไมโครเวฟ 
 3) คลื่นวิทยุ   4) อัลตราไวโอเลต  
6. คลื่นวิทยุ FM ความถ่ี 88 เมกะเฮิรตซ มีความยาวคลื่นเทาใด กําหนดใหความเร็วของคลื่นวิทยุเทากับ      

3.0 × 108 เมตร/วินาที 
 1) 3.0 m   2) 3.4 m 
 3) 6.0 m   4) 6.8 m  
7. คลื่นใดในขอตอไปนี้ท่ีมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด 
 1) คลื่นวิทยุ   2) คลื่นอินฟราเรด 
 3) คลื่นไมโครเวฟ   * 4) คลื่นแสงท่ีตามองเห็น 
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8. สนามแมเหล็กท่ีเปนสวนหนึ่งของคลื่นแสงนั้น มีทิศทางตามขอใด 
 1) ขนานกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของแสง 
 2) ขนานกับสนามไฟฟาแตตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของแสง 
 * 3) ตั้งฉากกับท้ังสนามไฟฟาและทิศการเคลื่อนท่ีของแสง 
 4) ตั้งฉากกับสนามไฟฟาแตขนานกับทิศของการเคลื่อนท่ีของแสง 
9. อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก ขอใดไมเกิดการเบน 
 1) อนุภาคแอลฟา   2) อนุภาคบีตา 
 * 3) รังสีแกมมา   4) อนุภาคแอลฟาและบีตา  
10.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใดตอไปนี้ท่ีมีความยาวคลื่นสั้นท่ีสุด 
 1) อินฟราเรด   2) ไมโครเวฟ 
 3) คลื่นวิทยุ   * 4) อัลตราไวโอเลต  
11. รังสีในขอใดใชสําหรับฉายฆาเช้ือโรคในเครื่องมือทางการแพทย 
 1) รังสีแกมมา   2) รังสีบีตา 
 3) รังสีอินฟราเรด   4) รังสีแอลฟา 
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พลังงานนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสี 
 
 นักฟสิกสเรียกปรากฏการณท่ีธาตุสามารถแผรังสีไดเองอยางตอเนื่องนี้วา กัมมันตภาพรังส ีและเรียกธาตุ
ท่ีมีสมบัติสามารถแผรังสีออกมาไดเองนี้วาธาตุกัมมันตรังสี  
 1. กัมมันตภาพรังสี 
  รังสีแอลฟา (Alpha, สัญลักษณ He4

2  ตัวยอ α) เปนนิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม มีมวล 
4u (1u = 1.66 × 10-27 kg) ประจุ +2e  พลังงานประกอบดวย  4-10 MeV  เสียพลังงานงายอํานาจทะลุ
ทะลวงต่ํา ผานอากาศได 3 – 5 เซนติเมตร ทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนในสารที่รังสีผานไดดีท่ีสุด 
  รังสีเบตา (Beta, สัญลักษณ e0

1-  ตัวอยา β–) มีประจุ -1e มวล 9.1 × 10-31 กิโลกรัม มีพลังงาน
ในชวง 0.025-3.5 MeV ผานอากาศได 1-3 เมตร อํานาจทะลุทะลวงสูงกวาแอลฟา แตทําใหเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนในสารที่เคลื่อนท่ีผานไดดีนอยกวาแอลฟา 
  รังสีแกมมา (Gamma, สัญลักษณและตัวยอ γ) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา สงพลังงานในรูปของโฟตอน           
E = hf  มีพลังงานประมาณ 0.04-3.2 MeV อํานาจทะลุทะลวงสูงสุด ทําใหเกิดการแตกตัวเปนอิออนไดนอยสุด  
 2. การวิเคราะหชนิดของประจุของสารกัมมันตรังสีโดยใชสนามแมเหล็ก 
 
 ทิศการเบ่ียงเบนของอนุภาคแอลฟา และอนุภาคเบตา 

เปนไปตามทิศทางแรงจากสนามแมเหล็กท่ีกระทําตอประจุซ่ึง
เคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก 
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 สัญลักษณนิวเคลียสของธาตุ 
 
 
 
       
 
 เชน   
 
 
 เลขมวล  (Mass number, A) คือ ผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนที่อยูภายในนิวเคลียส 
 เลขอะตอน (Atomic number, Z) คือ จํานวนโปรตอนภายในนิวเคลียส  
 จํานวน neutron ภายในนิวเคลียส = A-Z ตัว 
 เลขมวลในทางฟสิกส คือ เลขจํานวนเต็มท่ีมีคาใกลเคียงกับมวลอะตอมของธาตุน้ันในหนวย u เชน He4

2  
มวล 1 อะตอมมีคาประมาณ 4u (มวลจริง 4.002603 u)  
 การแตกตัวใหรังสีชนิดตางๆ 
 1. การแตกตัวใหแอลฟา (Alpha decay, α  decay) เกิดจากการท่ีนิวเคลียสเดิมสลายตัวใหนิวเคลียส
ใหมท่ีมีเลขอะตอมลดลง 2 เลขมวลลดลง 4 พรอมปลดปลอยแอลฟาออกมาตามสมการ 

PA
Z  → D4A

2Z
-
-  + He4

2   
 2. การแตกตัวใหเบตาลบ  (Beta decay, β- decay) เกิดจากการท่ีนิวตรอน 1 ตัวภายในนิวเคลียส
เดิม เปลี่ยนสภาพกลายไปเปนโปรตอน 1 ตัวในนิวเคลียสใหม ทําใหนิวเคลียสใหมมีเลขมวลเทาเดิมแตเลขอะตอม
เพ่ิมขึ้นหนึ่ง พรอมปลดปลอยเบตาลบ ตามสมการ 

PA
Z  → D4

1Z+  + e0
1-   

C13
6  → N13

7   + e0
1-   

 3. อนุภาคเบตาบวก (Positron สัญลักษณ e0
1+  ตัวยอ β+) เปนอนุภาคท่ีมีประจุ +e และมีมวล           

9.1 × 10-31 กิโลกรัม เปนอนุภาคท่ีเกิดยาก โดย  e0
1-  +  e0

1+  → 2γ  
 4. การแตกตัวใหเบตาบวก  เกิดจากการท่ีโปรตอน 1 ตัวในนิวเคลียสเดิมเปลี่ยนสภาพไปเปนนิวตรอน 
1 ตัวในนิวเคลียสใหม ทําใหนิวเคลียสใหมมีเลขอะตอมลดลง 1 แตเลขมวลคงเดิม พรอมปลดปลอยเบตาบวก
ออกมา ตามสมการ 

PA
Z  → D4

1Z-   + e0
1+   

 
 
 
 

238

92U  มวล  =   …………………… kg   ประจุ =   …………………C   

XAZ  

บอกมวลของธาตุ  

บอกประจุไฟฟา 
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 5. การแตกตัวใหแกมมา  เปนผลพลอยไดจากการแตกตัวใหแอลฟาและเบตา คือ นิวเคลียสท่ีไดจากการ
แตกตัวใหมๆ ยังอยูในภาวะที่ถูกกระตุน เมื่อนิวเคลียสเหลาน้ีกลับสูภาวะพ้ืนฐานจะคายพลังงานออกในรูปของ 
รังสีแกมมา เชน 

Bi212
83  →  Tl208

81  (excited nucleus) + He4
2   

Tl208
81  (excited nucleus) →  Tl208

81  (ground state nucleus) + γ  
 3. เวลาคร่ึงชีวิต (Half life, T or T 2

1 ) 
  เวลาครึ่งชีวิต คือ เวลาที่สารสลายตัวไปเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณสารเดิม เปนคาคงท่ีสําหรับสาร
ชนิดหนึ่ง 
  ความสัมพันธระหวาง Nt, N0, t และ T 
  สมมติท่ีเวลาเริ่มตนมีสารอยู = N0 เมื่อเวลาผานไป จะเหลือปริมาณสารอยู Nt ถา n = จํานวนครั้งท่ี
สลายตัว จะไดวา 

  สลายตัวครั้งท่ี 1 , n = 1 , t1 = 1T  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = 2
N0  

  สลายตัวครั้งท่ี 2 , n = 2 , t2 = 2T  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = 4
N0  

  สลายตัวครั้งท่ี 3 , n = 3 , t3 = 3T  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = 8
N0  

  สลายตัวครั้งท่ี n , n = n , tn = nT  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = n
0

2
N  

  t = nt, Nt = n
0

2
N  จะไดวา 

0
t

N
N  =  

t/T
2
1




   

 4. ไอโซโทป (Isotope) เปนธาตุท่ีมีจํานวนโปรตอนเทากันแตจํานวนนิวตรอนตางกัน ไอโซโทปของธาตุ
ชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน เพราะมีจํานวนอิเล็กตรอนเทากัน แตมีคุณสมบัติทางฟสิกสตางกัน 
เพราะแตละไอโอโทปมีมวลไมเทากัน เมื่อใหวิ่งผานสนามแมเหล็กเดียวกันจะมีรัศมีทางวิ่งไมเทากัน เน่ืองจาก
นิวเคลียสท่ีเปนไอโซโทปกัน เชน ไฮโดรเจน ( H1

1 ), ดิวเทอเรียม ( H2
1 ) และตริเตียม ( H3

1 ) มีมวลแตกตางกัน  
แตจะมีสมบัติทางเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีเหมือนกัน ดังน้ันจึงไมสามารถวิเคราะหแยกไอโซโทปไดดวยปฏิกิริยาเคมี 
การจะวิเคราะหไอโซโทป (Isotope) ท่ีมีมวลแตกตางกัน จึงตองอาศัยสมบัติทางกายภาพที่โดยการวิเคราะหน้ีจะใช
อุปกรณท่ีวัดมวลไดละเอียดมาก ซ่ึงเรียกวา แมสสเปคโทรมิเตอร   
 5. ปฏิกิริยาแบบฟชชัน (Fission) 
  เกิดจากการท่ีนิวเคลียสขนาดใหญแตกออกเปนนิวเคลียสขนาดเล็กอันเนื่องมาจากการใชอนุภาคท่ีมี
พลังงานสูงวิ่งเขาชนนิวเคลียสแลวไดพลังงานถูกปลดปลอยออกมา 
  รัทเธอรฟอรด (Rutherford) เปนคนแรกที่ทําใหเกิดฟชชันไดโดยการยิงอนุภาคแอลฟาเขาไปใน
นิวเคลียสของ N14

7  แลวไดนิวเคลียสของ O17
8  และอนุภาคโปรตอน พรอมกับปลดปลอยพลังงานออกมาตาม

สมการ 
N14

7  + He4
2      O17

8  + H1
1  
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  ในป พ.ศ. 2482 นักฟสิกสชาวเยอรมัน 2 คน คือ ฮาหน (otto Hahn) และ สตราสมานน (Fritz 
Strassmann) ในนิวตรอนยิงเขาไปในนิวเคลียสของยูเรเนียมดวยความเร็วตางๆ กัน แลวทําใหนิวเคลียสของ
ยูเรเนียมแตกออกเปนนิวเคลียสใหม 2 นิวเคลียส มีอนุภาคนิวตรอนเกิดขึ้นใหม และใหพลังงานมากมาย โดย
นิวตรอนที่เกิดขึ้นจะชนกับนิวเคลียสของยูเรเนียมท่ีอยูขางเคียงตอเนื่องกันในเวลาอันรวดเร็ว เกิดปฏิกิริยาท่ี
ตอเนื่องกันเรียกวา ปฏิกิริยาแบบลูกโซ (Chain Reaction) 
 เมื่อนิวตรอนเขาชนนิวเคลียสของยูเรเนียม นิวเคลียสจะแตกออกเปนนิวเคลียสของธาตุขนาดกลาง ได
มากกวา 40 คู โดยมีเลขมวลอยูระหวาง 75-158 และเลขอะตอมอยูระหวาง 30-63 พรอมท้ังปลดปลอย
นิวตรอนออกมา 2 หรือ 3 ตัว แลวใหพลังงานออกมา 200 MeV ตอปฏิกิริยา 
 ในป พ.ศ. 2485 เฟอรมี (Enrico Fermi) นักฟสิกสชาวอิตาลีเปนคนแรกที่สามารถควบคุมปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซใหสม่ําเสมอได โดยการควบคุมจํานวนนิวตรอนที่ทําใหเกิดพิชชัน 
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 ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟชชันที่รูจักกันดี เชน 
U235

92  + n1
0     Ba141

56  + Kr92
36  + 3 n1

0  + 200 MeV 
 ขอควรจํา 
 1. พลังงานท่ีไดจากสมการ เรียกวา พลังงานตอปฏิกิริยา 

 2. พลังงานตอมวล = 
พลังงานตอปฏิกิริยา 

เลขมวลของธาตุท่ีเปนเช้ือเพลิง   

 3. ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟชชันสามารถควบคุมปฏิกิริยาแบบลูกโซไดโดยใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
(Nuclear Reactor) 
 6. ปฏิกิริยาแบบฟวชัน (Fusion) 
  ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเบาเปนนิวเคลียส
ของธาตุท่ีหนักกวาแตมีมวลรวมหายไป และไดอนุภาคใหมเกิดขึ้นดวย เชน นิวตรอน โปรตอน และอนุภาคนิวตริโน 
(Neutrino, v  ซ่ึงเปนอนุภาคท่ีมีมวลนอย ไมมีประจุและมีความเร็วเทาแสง) พรอมปลดปลอยพลังงานออกมา  
 ตัวอยางของปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชัน เชน 
 H2

1  + H2
1  He3

2      + n1
0  + 3.3   MeV  

 H2
1  + H2

1     He3
1  + H1

1  + 4.0   MeV  
 ฟวชันในดาวฤกษและดวงอาทิตย เชื่อวาเปนการหลอมตัวของ H1

1  เปน He4
2  ดวยเหตุผล คือ  

 1. พ้ืนผิวของดวงอาทิตยมีอุณหภูมิสูงมากถึง 107 เคลวิน ซ่ึงอุณหภูมิสูงมากเชนนี้จะทําใหธาตุไฮโดรเจน
แตกตัวออกเปนโปรตอน 
 2. เมื่อตรวจดูสเปกตรัมจากดวงอาทิตย พบวา เปนสเปกตรัมของไฮโดรเจน 80% และของฮีเลียม 20%  
 3. ฟวชันในดวงอาทิตยเปนฟวชันในปฏิกิริยาแบบลูกโซของโปรตอน-โปรตอน (Proton-Proton chain) 
เรียงตามลําดับ 
  ข้ันที่ 1 H1

1  + H1
1  H2

1  + e0
1+   + v  + Q1  

  ข้ันที่ 2 H2
1  + H1

1  He3
2 + γ + Q2  

  ข้ันที่ 3 He3
2  + He3

2    He4
2  + 2 H1

1  + Q3 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. คารบอนเปนธาตุท่ีเปนสวนสําคัญของสิ่งมีชีวิต สัญลักษณนิวเคลียส C12

6  แสดงวานิวเคลียสของคารบอนนี้
มีอนุภาคตามขอใด 

 1) โปรตอน 12 ตัว  นิวตรอน 6 ตัว 
 2) โปรตอน 6 ตัว  นิวตรอน 12 ตัว 
 * 3) โปรตอน 6 ตัว  อิเล็กตรอน 6 ตัว 
 4) โปรตอน 6 ตัว  นิวตรอน 6 ตัว  
2. ขอใดตอไปนี้เปนการกําจัดกากกัมมันตรังสีท่ีดีท่ีสุด 
 1) เรงใหเกิดการสลายตัวเร็วขึ้นโดยใชความดันสูงมากๆ  
 2) เผาใหสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูง 
 3) ใชปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนใหเปนสารประกอบอื่น 
 * 4) ใชคอนกรีตตรึงใหแนนแลวฝงกลบใตภูเขา  
3. ขอใดถูกตองสําหรับไอโซโทปของธาตุๆ หนึ่ง 
 1) มีเลขมวลเทากัน แตเลขอะตอมตางกัน 
 * 2) มีจํานวนโปรตอนเทากัน แตจํานวนนิวตรอนตางกัน 
 3) มีจํานวนนิวตรอนเทากัน แตจํานวนโปรตอนตางกัน 
 4) มีผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนเทากัน  
4. นักโบราณคดีตรวจพบเรือไมโบราณลําหนึ่งวามีอัตราสวนของปริมาณ C-14 ตอ C-12 เปน 25% ของ

อัตราสวนสําหรับสิ่งท่ียังมีชีวิต สันนิษฐานไดวาซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ป 
 กําหนดใหครึ่งชีวิตของ C-14 เปน 5730 ป 
 1) 2865 ป   2) 5730 ป 
 * 3) 11460 ป   4) 22920 ป  
5. รังสีในขอใดท่ีมีอํานาจในการทะลุทะลวงผานเนื้อสารไดนอยที่สุด 
 * 1) รังสีแอลฟา   2) รังสีบีตา 
 3) รังสีแกมมา   4) รังสีเอกซ  
6. กิจกรรมการศึกษาท่ีเปรียบการสลายกัมมันตรังสีกับการทอดลูกเตาน้ัน จํานวนลูกเตาท่ีถูกคัดออกเทียบไดกับ

ปริมาณใด 
 1) เวลาครึ่งชีวิต   * 2) จํานวนนิวเคลียสตั้งตน 
 3) จํานวนนิวเคลียสท่ีเหลืออยู 4) จํานวนนิวเคลียสท่ีสลาย 
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7. เครื่องหมายดังรูปแทนอะไร 
 

เหลือง

มวง

  
 1) เครื่องกําเนิดไฟฟาโดยกังหันลม 
 * 2) การเตือนวามีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 
 3) การเตือนวามีอันตรายจากสารเคมี 
 4) เครื่องกําเนิดไฟฟาโดยเซลลแสงอาทิตย  
8. นิวเคลียสของเรเดียม-226 ( Ra226

88 ) มีการสลายโดยการปลอยอนุภาคแอลฟา 1 ตัวและรังสีแกมมาออกมา

จะทําให Ra226
88  กลายเปนธาตุใด 

 1) Po218
84    * 2) Rn222

86  

 3) Th230
90    4) U234

92   
9.  อนุภาคใดในนิวเคลียส U236

92  และ Th234
90  ท่ีมีจํานวนเทากัน 

 1) โปรตอน   2) อิเล็กตรอน 
 * 3) นิวตรอน   4) นิวคลีออน  
10.  ในธรรมชาติ ธาตุคารบอนมี 3 ไอโซโทป คือ C12

6 C13
6  และ C14

6  ขอใดตอไปนีถู้ก 
 1) แตละไอโซโทปมีจํานวนอิเล็กตรอนตางกัน 
 2) แตละไอโซโทปมีจํานวนโปรตอนตางกัน 
 * 3) แตละไอโซโทปมีจํานวนนิวตรอนตางกัน 
 4) แตละไอโซโทปมีจํานวนโปรตอนเทากับจํานวนนิวตรอน  
11. รังสีใดท่ีนิยมใชในการอาบรังสีผลไม 
 1) รังสีเอกซ   * 2) รังสีแกมมา 
 3) รังสีบีตา   4) รังสีแอลฟา  
12.  ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุไอโอดีน-128 มีครึ่งชีวิต 25 นาที ถามีไอโอดีน-128 ท้ังหมด 256 กรัม      

จะใชเวลาเทาไรจึงจะเหลือไอโอดีน-128 อยู 32 กรัม 
 * 1) 50 นาที   2) 1 ช่ัวโมง 15 นาที 
 3) 1 ช่ัวโมง 40 นาที   4) 3 ช่ัวโมง 20 นาที 
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13.  นิวเคลียสของเรเดียม-226  มีการสลายดังสมการขางลาง  x  คืออะไร  
Ra226

88   →   Rn222
86  + x  

 1) รังสีแกมมา   2) อนุภาคบีตา 
 3) อนุภาคนิวตรอน   * 4) อนุภาคแอลฟา  
14.  ธาตุกัมมันตรังสีใดท่ีใชในการคํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ  
 1) I-131   2) Co-60 
 * 3) C-14   4) P-32  
15.  ขอความใดตอไปนี้ถูกตองเก่ียวกับรังสีแอลฟา รังสีบีตาและรังสีแกมมา 
 1) รังสีแอลฟามีประจุ +4   
 2) รังสีแอลฟามีมวลมากท่ีสุดและอํานาจทะลุทะลวงผานสูงท่ีสุด 
 3) รังสีบีตามีมวลนอยท่ีสุดและอํานาจทะลุทะลวงผานต่ําท่ีสุด 
 * 4) รังสีแกมมามีอํานาจทะลุทะลวงสูงท่ีสุด  
16.  ขอใดถูกตองเก่ียวกับปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน (fusion) 
 1) เกิดท่ีอุณหภูมิต่ํา 
 2) ไมสามารถทําใหเกิดบนโลกได 
 * 3) เกิดจากนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกันเปนธาตุหนัก 
 4) เกิดจากการท่ีนิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวออกเปนธาตุเบา  
17.  ในการสลายตัวของ C14

6  นิวเคลียสของคารบอน-14 ปลอยอิเล็กตรอนออกหนึ่งตัว นิวเคลียสใหมจะมี
ประจุเปนก่ีเทาของประจุโปรตอน 

 1) 5   * 2) 7 
 3) 13   4) 15  
18.  อัตราการสลายตัวของกลุมนิวเคลียสกัมมันตรังสี A ขึ้นกับอะไร 
 1) อุณหภูมิ   2) ความดัน 
 3) ปริมาตร   * 4) จํานวนนิวเคลียส A ท่ีมีอยู  
19. ขอใดถูกตองเก่ียวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน 
 1) มีจํานวนนิวคลีออนเทากัน  2) มีเลขมวลเทากัน 
 * 3) มีเลขอะตอมเทากัน   4) มีจํานวนนิวตรอนเทากัน  
20. ธาตุหรือไอโซโทปในขอใดท่ีไมมีสวนเก่ียวของในปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันท่ีเกิดขึ้นท่ีดวงอาทิตย 
 1) ไฮโดรเจน   2) ดิวเทอเรียม 
 * 3) ทริเทียม   4) ฮีเลียม 
 

 


