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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 3-4  เร่ืองท่ีสอน    ทฤษฎีของแสง 

ผูสอนโดย  นายรุงโรจน  หนขูลิบ          สอนแบบบรรยาย  จํานวน  50 นาที/สัปดาห 
 
1.  จุดประสงคการสอน 
    1.  บอกความหมายของทฤษฎีแสง ได 
    2.  บอกการแบงชนิดของแสงได 
    3.  บอกแถบสีและความยาวของคลื่นแสงได 
 
2.   รายการสอน 

1.  ทฤษฎีแสง 
2.  การแบงชนิดของแสง 
3.  แถบสีและความยาวของคลื่นแสง 
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4.  รังสี 
 
3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 -  ผูเรียนวัสดอุุปกรณการเรยีน(เครื่องเขยีน  เพื่อใชจดบนัทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ)  หรือ 
     ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย  หรือคนควาเพิ่มเตมิ 
 -  กรณีที่ตองการบันทึก ไว   เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง  เพราะเวลาจํากัด  ตองมีเครื่องบันทึก   
                  สัญญาณภาพเสยีง  ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบคุคล 
 -  ครูผูสอนตองเตรียม  ของจริง  ภาพถาย  หรือภาพกราฟกส     เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา    
 
4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
 -   บรรยายประกอบสไลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาเรื่อง  ทฤษฎีของแสง 
 เมื่อเรากลาวถึงแสง หลายคนจะไมทราบวาแทจริงแลวแสงคืออะไร จากการทดลองของ
นักวิทยาศาสตรพบวา แสงจดัเปนไดทั้งอนุภาคและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ตัวอยางการทดลองที่แสดงใหเห็นวา
แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน การทดลองการวัดความยาวคลื่นแสงโดยอาศัยการแทรกสอดของโทมัส ยัง 
สวนทฤษฎีทีส่ามารถอธิบายไดวาแสงเปนอนุภาค ไดแก ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกส 
ความเร็วแสง ความถี่ และความยาวคลื่นแสง 
 จากที่ไดกลาวมาในขางตนวาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่งดังนัน้แสงจะตองมคีุณสมบัติ
เบื้องตนเหมือนกับคลื่นแมเหล็กไฟฟานั้นคือ แสงจะตองประกอบดวย ความเร็วแสง ความถี่ และความยาว
คล่ืนแสง โดยทั้ง 3 อยางจะมีความสัมพันธกัน ดังนี ้
 ความเร็วแสง = ความถี่ x ความยาวคลื่นแสง 
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 จากการคนควาทดลองของนักวิทยาศาสตรไดขอสรุปวาแสงมีความเร็ว 3 x 108 เมตรตอวินาทีใน
สุญญากาศ สวนความยาวคลืน่จะอยูระหวาง 7.8 x 10-7 เมตร จนถึง 3.8 x 10-7 เมตร และความถี่อยูระหวาง 4 
x 1014 เฮิรทซ จนถึง 8 x 1014 เฮิรทซ  

 
รูป  : แสดงรูปคลื่น 
 
 สีของแสง 
 ในธรรมชาติการที่เรามองเหน็แสงออกเปนสีตางๆกันเปนผลมาจากความถี่ที่ตางกันของแสงที่
มองเห็น เชน เมื่อแสงสีขาวตกกระทบผาสแีดง กจ็ะสะทอนแสงสีแดงที่มีความถี่ระดบัหนึ่งออกมาเมื่อเรามอง
ไปที่ผา แสงสะทอนดังกลาวก็จะกระทบกบัตาซึ่งก็จะทําใหเรามองเห็นผาเปนสีแดง 
 ปจจุบันมีการทดลองอยางงายที่สามารถแสดงใหเห็นวาแสงสีขาวที่เกดิจากดวงอาทติยนั้น
ประกอบดวยแสงสีอะไรบาง โดยการใชแทงแกวปริซึมรูป 3 เหล่ียมมาวางขวางแนวการเดินทางของแสง แลว
นํากระดาษขาวหรือฉากขาวมาวางไวในทางที่แสงผานออกมาจากปริซึม ก็จะมองเหน็แสงสีตางๆ ปรากฏ บน
กระดาษขาวหรือฉากขาว 
 จากที่ไดกลาวมาแลววาการที่เรามองเห็นแสงมีสีตางๆ ก็เพราะแสงเหลานั้นมี่ความถี่ตางๆ ซ่ึงจากการ
ทดลองพบวาแสงสีแดงจะมคีวามถี่ต่ําที่สุด ในขณะที่แสงสีมวงมีความถีสู่งที่สุด 

สี ความยาวคลืน่ (เมตร) x 10 -7 ความถี่ (เฮิรทซ) x 1014 
                          มวง            3.90 - 4.55             7.69 - 6.59 
                          น้ําเงิน            4.55 - 4.92            6.59 - 6.10 
                          เขียว            4.92 - 5.77            6.10 - 5.20 
                          เหลือง            5.77 - 5.97            5.20 - 5.03 
                           สม            5.97 - 6.22            5.03 - 4.82 
                           แดง            6.22 - 7.80            4.82 - 3.84 
ตารางที่ 1 แสดงความยาวคลื่นและความถีข่องแสงสีตางๆ 
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 อยางไรก็ตามพบวาการระบลัุกษณะของวตัถุช้ินเดียวกนัที่มนุษยมองเห็นนัน้จะมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูกับประสบการณ เพศ อายุ อารมณ และส่ิงแวดลอมในการมองเห็น เปนตน ซ่ึงเปนผลทําใหไมสามารถ
ส่ือความหมายใหเขาใจไดตรงกันในระดับสากล จึงมีการคิดระบบของสีขึ้นมา โดยระบบสีที่เปนทีน่ิยมใชกัน
อยางกวางขวางไดแก 
รังสีแกมมา  

รังสีแกมมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงกวารังสีเอกซแตเดิมคําวารังสีแกมมาใชเรียกคลืน่แมเ
หล็กไฟฟาความถี่สูงที่เกิดจากการสลายตวัของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีเทานัน้แตในปจจุบนัคลื่นแมเหล็
กไฟฟาที่มีความถี่สูงกวารังสีเอกซโดยทั่วไปก็จะเรียกวารังสีแกมมาทั้งหมด 
รังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลกก็มีรังสีแกมมา 
หรือการแผรังสีของอนุภาคประจุไฟฟาทีถู่กเรงในเครื่องเรงอนุภาคกท็ําใหเกิดรังสีแกมมาไดและเนื่องจากรังสี
แกมมาสามารถทําลายเซลลของสิ่งมีชีวิตได เราจึงนําไปใชประโยชนในทางการแพทยเพื่อทําลายเซลลมะเร็ง 
รังสีเอกซ  
     คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่อยูในชวง 1016 – 1022 เฮิรตซ หรือ ความยาวคลื่นอยูระหวาง 10-8 – 10-13 
เมตร มักเรียกรวมกันวา รังสีเอกซ รังสีเอกซสามารถเคลื่อนที่ทะลุผานสิ่งกีดขวางหนา ๆ ได 
ดังนั้นในทางอุตสาหกรรม จึงใชตรวจหารอยราวภายในชิ้นสวนโลหะขนาดใหญ   
สวนเจาหนาทีด่านตรวจก็ใชตรวจหาอาวุธปน หรือระเบดิ ในกระเปาเดินทางโดยไมตองเปดกระเปา 
นอกจากนี้จากหลักที่วารังสีเอกซจะถูกกัน้โดยอะตอมของธาตุหนัก ไดดี กวาธาตุเบา 
แพทยจึงใชรังสีเอกซฉายผานรางกายมนุษยไปตกบนฟลมเพื่อตรวจดูลักษณะผิดปกตขิองอวัยวะภายใน 
และกระดูก เมือ่ฉายรังสีเอกซที่มีความยาวคลื่นประมาณ 10-10 เมตร(ซ่ึงใกลเคียงกับขนาดของอะตอมและ 
ระยะ หาง ระหวางอะตอมของผลึก) ผานกอนผลึกอะตอมที่จัดเรียงตวักันอยางมีระเบียบ ในกอนผลึกจะทําให 
รังสีเอกซ 
เล้ียวเบนอยางมีระเบียบเมื่อศึกษาลักษณะการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซก็จะสามารถคํานวณหาระยะหางระหวาง 
อะตอม และวธีิการจัดเรียงตวัของอะตอม ทําใหทราบโครงสรางของผลึกแตละชนดิได คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ที่มีความถี่สูงกวาแสง โดยมคีวามถี่อยูในชวง 1015 ถึง 1018 เฮิรตซ เรียกวา รังสีอัตราไวโอเลต หรือ 
รังสีเหนือมวง รังสีนี้ในธรรมชาติสวนใหญมาจากการแผรังสขีองดวงอาทิตย 
และรังสีนี้ยังเปนตัวการทําใหเกิดประจุอิสระ 
และไอออนในบรรยากาศชัน้ไอโอโนสเฟยร เนื่องจากมพีลังงานพอเหมาะที่จะไปชนใหอิเล็กตรอนหลุดจาก 
โมเลกุลของอากาศ รังสีอัลตราไวโอเลตไมสามารถทะลุผานสิ่งกีดขวางหนา ๆ ไดแตสามารถทําใหเชื้อโรค 
บางชนิดตายได  
รังสีอัลตราไวโอเลต       
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        รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความเขมสูงอาจทําใหเกิดอันตรายตอผิวหนังและนัยนตาของคนได แตเนื่องจาก 
บรรยากาศรอบ ๆ โลกดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไวบางสวน ทําใหแสงจากดวงอาทิตยที่มาถึงพืน้ ผิวโลก 
มีรังสีอัลตราไวโอเลตในปรมิาณที่ปลอดภยัตอส่ิงมีชีวิต  
        รังสีเหนือมวง หรือ รังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) หรือ รังสียวูี (UV) เปนชวงหนึ่งของคลืน่
แมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นกวาแสงที่มองเห็น แตยาวกวารังสีเอ็กซอยางออน มีความยาวคลื่นในชวง 
400-10 นาโนเมตร และมีพลังงานในชวง 3-124 eV มันไดช่ือดังกลาวเนื่องจากสเปกตรัมของมันประกอบดวย
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงกวาคลื่นที่มนุษยมองเห็นเปนสีมวง 
        อยางไรกต็าม 
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันทําใหบรรยากาศโลกบางสวนไมสามารถกั้นรังสีนี้ได 
รังสีจึงลงมาถึงพื้นผิวโลกไดมากขึ้น เปนเหตุใหประชากรในบางประเทศเปนมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นเราสามารถ 
ทําใหเกิดรังสีอัลตราไวโอเลตได ดวยการผานกระแสไฟฟาเขาไปในหลอดที่บรรจุไอปรอทไว ไอปรอทจะรับ 
พลังงาน จากอเิล็กตรอนของกระแสไฟฟาแลวปลดปลอยรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาพรอมกับ ไดแสงสีมวง  
จาง ๆ นอกจากนี้ การเชื่อมโลหะดวยกระแสไฟฟายังทําใหเกิดรังสีอัลตราไวโอเลต ความเขมสูง ในปริมาณ 
ซ่ึงเปนอันตรายตอนัยนตา จงึจําเปนตองสวมแวนไวสําหรับ ปองกันโดยเฉพาะ  แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
ที่มีความถี่ ประมาณ 1014 เฮริตซ หรือความยาวคลื่นอยูในชวง 4 x 10-7 – 7 x 10-7 เมตร    ซ่ึงประสาทตา 
ของมนุษยจะไวตอคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในชวงนี้มาก วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะสามารถเปลงแสงออกมาได 
 เชน ไสหลอดไฟฟา หรือ ดวงอาทิตย เปนตน  
          แสงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 7 x 10-7 เมตร ประสาทตาจะรับรูเปนแสงสีแดงแสง 
ที่มีความยาวคลื่น นอยกวานีป้ระสาทตาจะรับรูเปนแสงสีสม เหลือง เขียว น้ําเงนิ คราม 
ตามลําดับจนถึงแสงสีมวงที่ มีความยาว คล่ืนประมาณ 4 x 10-7 เมตร 
แสงสีทั้งหมดที่กลาวมาเมื่อรวมกันดวยปริมาณที่เหมาะสมแลวจะเปนแสงสีขาว  
แสงสวนใหญเกิดจากวัตถุทีม่ีอุณหภูมิสูงมาก ๆ และเกดิพรอมกันหลายความถี่ โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
พลังงาน และความถี่ก็จะยิ่งสูงขึ้น ทําใหแสงมีสีเปลี่ยนไป เชน 
เปลวไฟจากเตาถานซึ่งมีอุณหภูมิต่ําจะมแีสงสีแดง เปน 
สวนใหญขณะที่เปลวไฟจากเตาแกสที่มีอุณหภูมิสูงจะเปนแสงสีน้ําเงนิมากกวา อยางไรก็ตามแสงอาจ เกิดได 
โดยไมขึ้นกับความรอนโดยตรง เชน แสงจากจอโทรทัศนแสงจากหิ่งหอยแสงจาก เห็ดเรืองแสง เปนตน 
รังสีอินฟราเรด  

คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่อยูในชวง 1011 – 1014 เฮิรตซ หรือความยาวคลื่น 10-3 – 10-6 เมตร 
เรียกวา รังสีอินฟราเรด 
ซ่ึงจะมียานความถี่คาบเกี่ยวกับยานความถีข่องคลื่นไมโครเวฟอยูบางวัตถุรอนจะแผรังสีอินฟราเรด 
ที่มีความยาวคลื่นสั้นกวา 10-4 เมตรออกมา 
ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษยสามารถรับรังสีอินฟราเรดบาง ชวง ความยาวคลื่นได 



-188- 
 
ฟลมถายรูปบางชนิดสามารถถายรูปไดโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ตามปกติส่ิงมีชีวิต จะ แผ 
รังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา และรังสีอินฟราเรดสามารถทะลุผานเมฆหมอกทีห่นาเกนิกวาแสงธรรมดา 
จะ ผานได จึงอาศัยสมบัตินีใ้นการถายภาพพื้นโลกจากดาวเทยีมเพื่อศกึษาการแปรสภาพ ของปาไม 
หรือการเคลื่อน ยายของฝูงสัตว เปนตนรังสีอินฟราเรดยังใชในระบบควบคุมที่เรียกวา รีโมทคอนโทรล 
(Remote Control)หรือการ ควบคุมระยะไกล ซ่ึงเปนระบบสําหรับควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ 
จากระยะไกลโดยรังสีอินฟราเรด จะ 
เปนตัวนําคําสั่งจากเครื่องควบคุมไปยังเครือ่งรับนอกจากนี้ในทางทหารไดมีการนําเอารังสีอินฟราเรด 
มาใชเกีย่วกับ การควบคุมใหอาวุธนําวิถีเคลื่อนที่ไปยังเปาหมายไดอยางถูกตอง 
ปจจุบันมีการสงสัญญาณดวยเสนใยนําแสง (Optical Fiber) โดยใชรังสีอินฟราเรดเปนพาหะนําสัญญาณ 
เนื่องจากถาใชแสงธรรมดานําสัญญาณอาจจะ ถูกรบกวน จากแสงภายนอกไดงาย                        
คล่ืนไมโครเวฟ  

คล่ืนไมโครเวฟมีความถี่อยูในชวง 108 – 1012 เฮิรตซมีประโยชนในกจิการหลายอยาง เชน 
สงสัญญาณโทรทัศน เตาไมโครเวฟ เปนตน  คล่ืนนี้จะไมสะทอนกลับในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร  
แตจะทะลุออกนอกโลกไปเลย ในการสงคลื่นไมโครเวฟไปเปนระยะทางไกล ๆ จึงตองมีสถานีถายทอดเปน    
ระยะ ทั้งนี้เพราะคลื่นไมโครเวฟเดินทางเปนเสนตรงและไปไดไกลสุดเพียงประมาณ 80 กิโลเมตร บนผิวโลก 
เทานั้นเนื่องจากความโคงของผิวโลกอยางไรก็ตามเราสามารถสงคลื่นไมโครเวฟไปยงัดาวเทยีมที่โคจรรอบโล
ก 
เพื่อสะทอนคลื่นกลับมายังสถานีรับที่อยูหางไกลออกไปไดนอกจากนี้ 
คล่ืนไมโครเวฟยังสะทอนจากผิวโลหะไดดี 
ซ่ึงไดมีการนําเอาสมบัติขอนี้ไปใชประโยชนในการตรวจหาอากาศยานที่เรียกวา เรดาร ดวย          

คล่ืนวิทยุมีความถี่อยูในชวง 104 – 109 เฮิรตซ 
คล่ืนชวงนี้ใชในการสงขาวสารและสาระบนัเทิงไปยังผูรับ 
โดยการสงคลื่นวิทยุระบบเอเอ็มจะใชคล่ืนที่มีความถี่ขนาด 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ และยังมีคล่ืนทีอ่ยูในชวง 
ความถี่ต่ําลงไปอีกเรียกวา คล่ืนยาว และคลื่นที่อยูในชวงความถี่สูงขึ้นไปเรียกวา คล่ืนสั้น ดวย 
สวนการสงคลื่น ในระบบเอฟเอ็มจะอยูในชวงความถี่ 88 – 108 เมกะเฮริตซ ซ่ึงระบบการสงคลื่นแบบเอเอ็ม 
กับเอฟเอ็มจะตางกัน ทีว่ิธีการผสมคลื่น 
ดังนั้นจึงทําใหเครื่องรับวิทยแุตละแบบไมสามารถรับคลื่นวิทยุของอีกแบบหนึ่งได 

คล่ืนวิทยุมีสมบัติที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ สามารถหักเหและสะทอนไดที่บรรยากาศชั้น 
ไอโอโนสเฟยร บรรยากาศในชั้นนี้ประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุไฟฟาอยูเปนจํานวนมาก เมื่อคล่ืนวิทยุ 
เคลื่อนที่มาถึงจะสะทอนกลับสูผิวโลกอีก 
สมบัติขอนี้ทําใหสามารถใชคล่ืนวิทยุในการสื่อสารเปนระยะทางไกล ๆ 
ไดแตถาเปนคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงขึ้น การสะทอนดังกลาวจะมีไดนอยลงตามลําดับ การสงกระจายเสียง 
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ดวยคลื่นวิทยรุะบบเอเอ็มสามารถเคลื่อนที่ไปได 2 ทางคือ ในระดับสายตาเรียกวา 
คล่ืนดินและการสะทอนกลับ ลงมา จากบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร เรียกวา คล่ืนฟา 
สวนคลื่นวิทยรุะบบเอฟเอ็มซึ่งมีความถี่สูงกวาจะมีการ สะทอน ในชั้นไอโอโนสเฟยรไดนอย  
รังสีแกมมา (Gamma Ray) คือคล่ืนแมเหล็กไฟฟาชนดิหนึ่ง ที่มีชวงความยาวคลื่นสั้นกวารังสีเอกซ (X-Ray) ที่
มีความยาวคลื่นอยูในชวง 10-13 ถึง 10-7 หรือก็คือคล่ืนที่มีความยาวคลื่นนอยกวา 10-13 นั่นเอง การที่ความ
ยาวคล่ืนสั้นนัน้ ยอมหมายถงึความถี่ที่สูง และพลังงานทีสู่งตามไปดวย ดังนั้นรังสีแกมมาถือเปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูงที่สุดในบรรดาคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดตาง ๆ ที่เหลือทั้งหมด 
 
 

คําศัพท และ คํานิยาม ที่ควรทราบ 

Near Infrared แสงที่มีความยาวคลื่น ระหวาง 700 นาโนเมตร ถึง 1,300 นาโนเมตร (0.7-1.3 um) 

Thermal 
Infrared 

มีความยาวคลื่น 8 - 14 นาโนเมตร ซ่ึงเกินขีดความสามารถของกลองดิจิตอล ที่จะ
บันทึกได การบันทึก'ความรอน'ดังกลาว เชน ความรอนของรางกาย ตองใชกลองอีก
ประเภท ไดแก FLIR MilCAM ที่ใช Indium Antimonide (InSb) Focal Plane Array 
IR Sensor  

Infrared Pass 
Filter 

filter ที่ยอมใหแสงชวงคลื่น Infrared ผาน แตไมยอมใหแสงชวงคลื่นที่ตามองเห็น
ผาน 

Infrared Block 
Filter 

filter ที่ไมยอมใหแสงชวงคลื่น Infrared ผาน แตยอมใหแสงชวงคลื่นที่ตามองเห็น
ผาน แบงแยกตามชวงความสามารถในการดูดกลืนแสง โดยใชมาตรฐานของ 
Wratten Number ใชในกรณทีี่ตองการถายภาพปกติ โดยไมให คล่ืนแสง Near IR มา
รบกวน (Infrared Contamination) 

นาโนเมตร – 
ηm หนวยวัดความยาว เทากับ 1 ใน 1,000,000,000 ของ 1 เมตร (หนึ่งในพนัลานเมตร) 

ไมครอน หรือ 
ไมโครเมตร - 
µm 

หนวยวัดความยาว เทากับ 1,000 นาโนเมตร หรือ 1 ใน 1,000,000 ของ 1 เมตร (หนึ่ง
ในลานเมตร) 
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CCD Charge Coupled Devices 

Visible Light 

คล่ืนแสงชวงที่ตามองเห็น ถาใชปริซึมแยกดู จะเหน็เปน 7 สี คือ มวง คราม น้ําเงิน 
เขียว เหลือง แสด แดง แตในทางการถายภาพดิจิตอล จะแบงออกเปน 3 ชอง 
(channel) คือ Blue, Green, และ Red โดยทั่วไปจะสามารถใชซอฟทแวร ประเภท
เดียวกับ PhotoShop เขาไปดู Channel สี เหลานี้ได  

QWIP Quantum Well Infrared Photoconductor เปนอุปกรณทีใ่ชตรวจวดัในชวง Far 
Infrared (3 - 15.4 ไมโครเมตร) ดูรายละเอยีดที่ qwip2000.jpl.nasa.gov 

E-QWIP Enhanced Quantum Well Infrared Photoconductor  

FIRARI Far Infrared Array Radiometer Imager อุปกรณจะถูกหลอเย็นดวยฮีเลียมเหลว 
เพื่อใหอุณหภมูิต่ํากวา 77K 

IIRCF Internal IR Cut Filter เปน filter ที่บริษัทผลิตกลองใชบัง CCD เพื่อ กัน/ตัด แสงใน
ยานอินฟราเรด ไมใหกระทบกับ CCD เพื่อลดปญหา IR contamination 

Ultraviolet – 
UV 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นในชวง 10 นาโนเมตร ถึง 400 นาโนเมตร 
(0.01-0.4 ไมโครเมตร) เนื่องจาก UV เปนอันตรายตอสายตาของคน จึงทําใหบางคน 
ใชแวนกนัแดดที่กั้นแสง UV ออกไป ครีมกันแดด (sunblock lotion/cream) และ
ปสสาวะของสัตวบางชนิด ดูดซึม UV ในขณะที่เสนผมของคน และเลบ็มือ สะทอน 
UV ผิวของผลไมบางชนิดถูกเคลือบดวย wax ทําใหสะทอนแสง UV ทําใหสะดวก
ตอนก ในการหาผลไมของโปรดทาน  

รุง 

ปรากฏการณทางธรรมชาติอยางหนึ่ง เกิดจากการหกัเหของแสงอาทิตย ภายใน
ละอองน้ําที่อยูในอากาศ หลังฝนตก โดยจะเหน็เปน 7 สี คือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว 
เหลือง แสด แดง รุงที่เห็นบอยๆ เปนรุงปฐมภูมิ สวนรุงทุติยภูม ิจะจางกวา และเหน็
ไดยากกวา  
อันที่จริง รุงนบัวา เปนปรากฏการณเฉพาะบุคคล เพราะแตละคน จะมองจากมุมที่
ตางกันออกไป ทําใหเห็นรุงคนละตัว 

 
 


