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จุดประสงค์
◼ แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์นอกเหนือไปจากทีต่ามองเห็น เช่น 

พลงังานคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีป่ล่อยออกมาจากวตัถุท้องฟ้าทีต่ามองไม่
เห็น

◼ ท าการทดลองอย่างง่ายเพ่ือให้ตระหนักถึงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วง
คล่ืนอ่ืน เช่น วทิยุ อนิฟราเรด UV ไมโครเวฟ และรังสีเอก็ซ์



ข้อมูลเบ้ืองต้น
◼ มนุษย์ท าการศึกษาเอกภพแต่เพยีงช่วงคล่ืนทีต่ามองเห็นมานานหลาย

ศตวรรษ

◼ แต่ยงัมีข้อมูลอกีมากนอกไปจากทีต่าของเราสามารถมองเห็น

◼ ทุกวนันี ้นักดาราศาสตร์ได้สังเกตในช่วงคล่ืนต่าง ๆ เช่น อนิฟราเรด ยูว ี
วทิยุ ไมโครเวฟ รังสีเอก็ซ์ และรังสีแกมมา ไปพร้อม ๆ กบัช่วงคล่ืนทีต่า
มองเห็น



สเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด แต่ตาของเรามองเห็นแค่ 400-700 nm เท่านั้น



การแผ่รังสีของวตัถุด า (Blackbody Radiation)

เม่ือ “วตัถุด า” (Blackbody) 
ร้อนขึน้จะแผ่รังสีออกมาหลายช่วง
ความยาวคล่ืน

ค่าความยาวคล่ืนทีรั่งสีทีว่ตัถุด าแผ่ออกมามี
ความเข้มมากทีสุ่ด (max ) จะขึน้กบั
อุณหภูมขิองวตัถุด า (T) ตามกฎของวนี 
(Wien’s Law) ดงันี้จากการศกึษาการแผ่รงัสขีอง

วตัถุทีอ่ยูห่า่งไกลเราสามารถ
วดัอณุหภูมมินัไดโ้ดยไม่ตอ้งไป
ใกล ้ๆ หลกัการนีจ้งึประยุกต ์
กบัดาวฤกษ ์ทีถ่อืวา่เป็น “วตัถุ
ด า” ในทางฟิสกิส ์



รังสีที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมา 
และช่วงพลงังานต่าง ๆ ที่ลอดลงมาถงึพืน้โลกได้

บรรยากาศของโลกจะกรองรงัสสีว่นใหญจ่ากอวกาศจน

หมดกอ่นถงึพืน้โลก เราสามารถตรวจวดัรงัสพีลงังานสูง

ไดใ้นอวกาศ และวดัรงัสพีลงังานต า่ไดโ้ดยตวัตรวจวดั

โดยเฉพาะ



เม่ือพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าจากดวงอาทติย์ผ่านบรรยากาศของโลก รูปแบบการแผ่รังสีของ
วตัถุด าจะเปลีย่นแปลงไป แต่ค่าความยาวคล่ืนทีรั่งสีทีว่ตัถุด าแผ่ออกมามคีวามเข้มมากทีสุ่ด 
(max ) จะไม่เปลีย่นแปลงไปมากนัก



ซ่ึงกลอ้งส่องช่วงกลางคืน (Night vision) จะตรวจวดัรังสีในช่วงความยาวคล่ืนน้ี

เราทราบว่าค่าความยาวคล่ืนทีรั่งสีทีว่ตัถุด าแผ่ออกมามคีวามเข้มมากทีสุ่ด (max ) จะ
ขึน้กบัอุณหภูมขิองวตัถุ แต่ช่วงคล่ืนเข้มทีสุ่ดทีว่ตัถุแผ่ออกมาไม่จ าเป็นต้องอยู่ในช่วงแสงทีต่า
มองเห็นได้เสมอไป

ตวัอย่างเชน่ อุณหภูมขิองรา่งกายมนุษยอ์ยู่ที ่37 องศาเซลเซยีส หรอื 

310 เคลวนิ ดงันัน้ รงัสทีีร่า่งกายมนุษยแ์ผ่ออกมาจะมคีวามเขม้มาก

ทีสุ่ดทีค่วามยาวคลืน่ 9,300 นาโนเมตร



กจิกรรมที่ 1: สร้างสเปกโตรสโคปอย่างง่าย



รูท่ีจะต้องเจาะจะขึน้อยู่กับ
ว่าเราใช้เป็นแผ่น CD หรือ 
DVD

กิจกรรมท่ี 1: สร้างสเปกโตรสโคปอยา่งง่าย



ลอกแผ่นสะท้อนแสง
ด้านบนของแผ่นซีดีโดย
ใช้คัตเตอร์กรีดน าร่อง และ
ลอกออกด้วยเทปกาว

กิจกรรมท่ี 1: สร้างสเปกโตรสโคปอยา่งง่าย



พบัด้านสีด าเข้าข้างใน

ลองน าไปส่องดู
หลอดไฟทีไ่ม่ใช่หลอด
ตะเกยีบ เช่น หลอดไส้
หรือหลอดไฟถนน...

กิจกรรมท่ี 1: สร้างสเปกโตรสโคปอยา่งง่าย



กจิกรรมที่ 2: การแยกแสงดวงอาทิตย์ด้วยละอองน า้

นักเรียนสามารถแยกแสงสี
ขาวออกเป็นรุ้งกนิน า้ได้ โดย
การใช้สายยางฉีดให้เป็น
ละออง และหันหลงัให้ดวง
อาทติย์



สเปกตรัมในช่วงความยาวคล่ืนอ่ืน
◼ ยงัมสีสารในช่วงอุณหภูมอ่ืินทีต่ า่กว่าดาวฤกษ์

เป็นอย่างมาก เช่น มวลสารระหว่างดวงดาว
◼ มวลสารเหล่านีจ้ะไม่เปล่งแสงในช่วงคล่ืนทีต่า

มองเห็น แต่จะปล่อยออกมาในช่วงคล่ืน
อนิฟราเรด ไมโครเวฟ หรือคล่ืนวทิยุ

◼ รังสีประเภทนีจ้ะขึน้อยู่กบักระบวนการทีก่ าลงั
เกดิขึน้ภายในมวลสารเหล่านี ้เช่น รายละเอียดใน
ใจกลางของกาแลก็ซีของเรา...



รังสีอนิฟราเรด
◼ วลิเลีย่ม เฮอร์เชลเป็นผู้ค้นพบรังสี

อนิฟราเรด โดยใช้ปริซึม และเทอร์มิเตอร์
◼ วตัถุทีม่ีความอุ่น จะเปล่งรังสีอนิฟราเรด

ออกมา แม้ว่ามันจะไม่ร้อนพอทีจ่ะ
เปล่งแสงทีต่าเรามองเห็นได้กต็าม

◼ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิง่ขึน้ เรามักจะ
แทนทีอุ่ณหภูมิทีแ่ตกต่างกนัด้วยสี
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กจิกรรมที่ 3: การทดลองของเฮอรเ์ชล

◼ ในปี ค.ศ.1800, เฮอร์เชล
คน้พบรังสีอินฟราเรด



กจิกรรมที่ 3: การทดลองของเฮอรเ์ชล
SPECTRUM   - TERMOMETERS

PRISM

PRISM

BOX

TERMOMETERS
In the spectrum

A little beyond the red

RED

YELLOW

BLUE

SUN



กจิกรรมที่ 3: การทดลองของเฮอรเ์ชล



กจิกรรมที่ 3: การทดลองของเฮอรเ์ชล

ตารางบนัทึกขอ้มูล

เทอร์โมมิเตอร์
หมายเลข 1

สีฟ้า

เทอร์โมมิเตอร์
หมายเลข 2
สีเหลือง

เทอร์โมมิเตอร์
หมายเลข 3
ถดัไปจากสีแดง

เทอร์โมมิเตอร์
หมายเลข 4
ภายในเงา

1 นาที

2 นาที

3 นาที

4 นาที

5 นาที



กจิกรรมที่ 4: การจับสัญญาณรังสี
อนิฟราเรดด้วยโทรศัพท์มือถือ

◼ รีโมตทวีจีะปล่อยรังสีอนิฟราเรดทีต่ามองไม่เห็น
◼ กล้องโทรศัพท์มือถือจ านวนมาก มีความไวต่อรังสีอนิฟราเรด



อ านาจทะลุทะลวงของรังสีอนิฟราเรด
◼ ฝุ่นในอวกาศจะบดบังแสงทีต่ามองเห็น แต่ปล่อยให้รังสี

อนิฟราเรดผ่านได้



กจิกรรมที่ 5: การตรวจจับแสงอนิฟราเรด
จากหลอดไส้

▪ พลงังานส่วนมากที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากหลอดไส้นั้นอยู่ในช่วงที่ตาเรามองเห็น แต่ว่าหลอดไส้ก็
เปล่งแสงอนิฟราเรดที่มองไม่เห็นได้เช่นเดยีวกนั โดยแสงเหล่านีน้ั้นจะสามารถทะลุผ่านวสัดุ
บางอย่างที่ไม่สามารถปล่อยให้แสงที่ตามองเห็นผ่านออกมาได้

▪ หลกัการเดยีวกนันีเ้กดิขึน้กบัฝุ่นในกาแล็กซีของเราเช่นเดยีวกนั ที่สามารถสังเกตได้จากรังสี
อนิฟราเรด แต่ทึบแสงในช่วงที่ตามองเห็น



กจิกรรมที่ 6: สร้างกลุ่มดาวด้วยหลอดไฟ 
LED อนิฟราเรด

กลุ่มดาวแคสสิโอเพยีทีส่ร้างโดย IR LEDs.

Resistance between 100 and 500 Ω



กจิกรรมที่ 7: สร้างกลุ่มดาวด้วยรีโมท
คอนโทรล



การเปล่งคล่ืนวทิยุ
◼ เราเรียกคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีม่ี

ความยาวคล่ืนตั้งแต่หลกัเมตร 
ถึงกโิลเมตรว่าคล่ืนวทิยุ

◼ ถูกน าไปใช้ในสถานี
วทิยุกระจายเสียง

◼ แต่คล่ืนวทิยุกม็าจากห้วง
อวกาศเช่นเดียวกนั และ
สามารถบอกถึงรูปพรรณ
สัณฐานของวตัถุท้องฟ้าทีไ่ม่
สามารถสังเกตเห็นในช่วงคล่ืน
อ่ืนได้



กจิกรรมที่ 8: การสร้างคล่ืนวทิยุ



รังสีอลัตราไวโอเลต
◼ รังสียวู ีมีพลงังานสูงกวา่แสงท่ีตามองเห็น
◼ สามารถท าลายพนัธะระหวา่งโมเลกุลของ

สารอินทรียไ์ด้
◼ รังสียวูใีนปริมาณท่ีสูงนั้นเป็นอนัตรายต่อ

ส่ิงมีชีวติ
◼ UV-C ถูกกรองโดยชั้นโอโซนใน

บรรยากาศ
Johann Ritter , ผูค้น้พบรังสียวูี
ในปี 1801 



รังสีอลัตราไวโอเลต
◼ ดวงอาทติย์แผ่รังสียูวอีอกมา แต่ส่วนมากนั้นถูกกรอง

เอาไว้โดยช้ันโอโซนในบรรยากาศของโลก ปริมาณทีเ่ลด็
รอดมานั้นเป็นประโยชน์แก่ส่ิงมชีีวติ

◼ รังสีนีเ้อง ทีท่ าให้สีผวิคล า้ และถูกดูดกลืนโดยพืชเพ่ือ
น าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

◼ ถ้าหากช้ันโอโซนของโลกเบาบางลง ปริมาณยูวทีีต่กลง
สู่โลกกจ็ะสูงขึน้ และอตัราการเกดิมะเร็งกจ็ะเพิม่ขึน้



รังสีอลัตราไวโอเลต

กาแลก็ซ๊แอนโดรเมดา 
ในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็น
(Hubble)

กาแลก็ซีแอนโดรเมดา 
ในช่วงคล่ืนยวีู(Chandra)



กจิกรรมที่ 10: แบลค็ไลท์ (UV)

◼ หลอดแบลค็ไลท์ส าหรับปลูกพืช
◼ ใช้ตรวจธนบัตรหรือบัตรประชาชนปลอม



กจิกรรมที่ 10: การกรองแสงยูวี

▪ หลอดแบลค็ไลท์ หรือเคร่ืองตรวจธนบัตรปลอม
▪ วสัดุเรืองแสง (ทีต่อบสนองต่อแสง UV).

▪ แว่นตาแบบไม่กนัยูว ี(ท าจากพลาสตกิ) และแบบทีก่นัยูว ี(ท าจากแก้ว)

วสัดุเรืองแสง และแว่นสายตาท่ีถูกฉาย
ดว้ยแสงขาว

วสัดุ และแว่นเดียวกนั ท่ีถูกฉายดว้ยแบลค็
ไลท์

ร่องรอยท่ีเกิด
จากการบงัแสง 
ยวีูของแว่น
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กจิกรรมที่ 10: ฟิลเตอรก์รองแสงยูวี

ช้ันโอโซนถูกสร้างขึน้ส าหรับปฏิกริิยาระหว่างแสงกบั O2      : O2 + hv → O + 
O (hv: พลังงาน UV ของ photodissociation)

O2 + O → O3

และในขณะเดยีวกนั O3 กก็รองรังสียูว:ี  
O3 + hv → O2 + O

เป็นความสมดุลทีเ่หมาะสมในการพฒันาชีวติ
Կարևոր է

օգտագործել

արևի ակնոցներ

`ցանցաթաղանթ

ի վնասումից

խուսափելու

համար:



รังสีเอก็ซ์

◼ รังสีเอก็ซ์มพีลงังานสูงกว่ารังสียูวี
◼ ถูกใช้ในทางการแพทย์เพ่ือการ

วนิิจฉัย



◼ ในเอกภพ รังสีเอก็ซ์จะสังเกตได้จากวัตถุ
และปรากฏการณ์ทีม่พีลงังานสูง เช่น 
หลุมด า การรวมตวักนัของดาวฤกษ์ ฯลฯ

◼ ภารกจิของกล้องโทรทรรศน์อวกาศ
จนัทรา คือการส ารวจและตดิตามวตัถุ
เหล่านี้

รังสีเอก็ซ์



◼ เป็นรังสีทีม่พีลงังานสูงทีสุ่ด
◼ บนโลก รังสีนีจ้ะพบได้จากการแผ่รังสีจากธาตุ

กมัมนัตรังสี
◼ รังสีแกมมามกีารใช้ในทางการแพทย์ 

เช่นเดยีวกบัรังสีเอก็ซ์ ในการวนิิจฉัยและ
รักษาโรค เช่น มะเร็ง

รังสีแกมมา



◼ เราพบว่ามกีารปะทุใหญ่บนท้องฟ้าในช่วงรังสีแกมมาอยู่บ่อยคร้ัง
◼ มกีารปะทุในช่วงรังสีแกมมาอยู่หลายรูปแบบ ตั้งแต่ทีเ่ป็นช่วงเวลาส้ันๆ ไม่กีว่นิาท ีหรือกนิ

ระยะเวลายาวนานหลายช่ัวโมง นักดาราศาสตร์ก าลงัพยายามระบุต าแหน่งทีแ่น่ชัดของการ
ปะทุเหล่านีเ้พ่ือทีจ่ะได้ยืนยนัว่าวตัถุประเภทใดกนัแน่ทีเ่ป็นต้นก าเนิดของรังสีชนิดนี้

◼ คาดว่าการปะทุในรังสีแกมมานีอ้าจจะเกดิจากการรวมตวักนัของดาวฤกษ์ไปเป็นหลมุด า แต่
กย็งัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชัด

รังสีแกมมา



การประยุกต์ใช้รังสีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในทางการแพทย์



การใชร้งัสเีอก็ซ ์

⚫ การใชร้งัสถีา่ยภาพเพือ่ทดสอบ

และบ าบดัรกัษาโรค (เชน่ 
โรคมะเรง็) และการถา่ยภาพรงัสี
สว่นตดัโดยอาศยัการเปล่งโพสติ
รอน (PET scan)

การใชร้งัสแีกมมา

การใชค้ลืน่วทิยุ
⚫ เรโซแนนซแ์มเ่หล็ก ใช้
วนิิจฉยัเนือ้เยือ่ออ่น

MRI Normal kneeMRI Human heart

CAT Normal knee

X-ray⚫ การใช้รังสีถ่ายภาพทางการแพทย์ และ
การถ่ายภาพรังสีส่วนตดัโดยอาศัย
คอมพวิเตอร์ (CAT scan)



ขอบคุณส าหรับการรับ
ฟัง! 


