
ความรูเรื่องคลื่นรังสี ตอนที่ 1 

รองศาสตราจารย ดร.ปริ่มเฉนียน มุงการดี 
ภาควิขาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 แสงสวางจากดวงอาทิตยมคีวามจําเปนแกชีวิตในโลกนี ้แตการไดรับแสงมามากหรือนอยไปยอมมี
ผลตอสรรพส่ิงทั้งหลาย ดังนัน้เพื่อเกิดความเขาใจในพื้นฐานความรูส่ิงเหลานี้ บทความนี้จะสรุปรวบรวม
ขอมูลที่มีผูเขียนมาหลายๆดาน เพื่อเปนประโยชนตอผูอาน โดยในสวนที่ 1 จะเปนการสรุปขอมูลของกลุม
รังสีตาง ๆ และการนํามาใชประโยชนในดานตางๆ 
 แสงมีผลตอรางกายของส่ิงมชีวีิต นอกจากความรอนที่เกดิข้ึนแลว ยงัประกอบดวยรังสีที่ความยาว
คล่ืนตางๆ สวนประกอบที่เปน Ultraviolet (UV) light นัน้จะเปนชวงลําแสงทีน่ํามากลาวถงึกนัมากที่สุด UV 
light จัดเปน elctromagnetic radiation ที่มีความยาวคล่ืนระหวาง 10-400 nm ความยาวคล่ืนจะส้ันกวา
ลําแสงทีเ่ปนแสงที่มองเห็นได (visible light) แตแสง UV จะมชีวงความยาวคล่ืนยาวกวาแสง X-rays ทีมี
ชวงความยาวคล่ืนส้ันมาก ตารางที่ 1 แสดงความยาวคล่ืนของแสงชนดิตางๆเพื่อเปนขอมลูเปรียบเทียบให
ทราบ 
ตารางที่ 1  Solar Irradiance spectral categories เรียงลําดับจากชวงความยาวคล่ืนจากมากไปนอย 

Name Abbreviation Wavelength range in 
nanometer 

Before UV spectrum Visible light 700 nm-400 nm 
Ultraviolet A, long wave, or 
black light 

UVA 400 nm-315 nm 

Near ultraviolet NUV 400 nm-300 nm 
Ultraviolet B or medium wave UVB 315 nm-280 nm 
Middle ultraviolet MUV 300 nm-200 nm 
Ultraviolet C, short wave, or 
germicidal 

UVC 280 nm-100 nm 

Far ultraviolet FUV 200 nm-122 nm 
Vacuum ultraviolet VUV 200 nm-100 nm 
Low LUV 100 nm-88 nm 
Super SUV 150 nm-10 nm 
Extreme ultraviolet EUV 121 nm-10 nm 
Beyond UV range X-rays Below 10 nm
Soft x-ray X-rays, XUV 1 nm-1 nm
Hard x-ray 1 nm



กลุมชนิดของรังสีตางๆโดยเฉพาะที่มีชวงความยาวคลื่นสั้นที่นาํมาประยุกตใชใหเปนประโยชน 

Radio    100,000,000,000 nm (1011 nm) 

Microwave    15,000,000 nm (15 x 106 nm) 

Infrared 

  - Far infrared  350,000 nm (350 μm) 

  - Mild infrared  40,000 nm (40 μm) 

  - Near infrared   5,000 nm 

การประยุกตใชลําแสง UV ในดานตางๆในปจจบัุน 

 13.5 nm : Extreme Ultraviolet Lithography (ใชสลักหนิ) 
 230-365 nm : UV-ID, label tracking, barcodes 
 230-400 nm : Optical sensors, เคร่ืองมือตางๆ  
 240-280 nm : Disinfection, decontamination กําจัดเชือ้ที่ผิวน้ํา (DNA ดูดกลืนแสงที่ 260 nm) 
 200-400 nm : การวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร, การตรวจยา/สารบางชนิด 
 270-360 nm : การวิเคราะหโปรตีน, การทาํ DNA sequencing, นํามาชวยการวิจัยการคนหายา

ใหม (drug discovery) 
 280-400 nm : การตรวจภาพเซลลทางการแพทย (Medical imaging of cells) 
 300-320 nm : การรักษาทางการแพทยโดยการใชแสง 
 300 365 nm : Curing of polymers and printer inks ยูวมีีผลตอการแหงตัวของหมกึพิมพยวู ี

หลังจากผานแสงยูว ีเกิดการเช่ือมตอแลวแข็งตัวเปนโพลิเมอร หมกึพมิพจะแหงทันท ีใชในงาน
พิมพปจจุบันหลายฃนิด ไมเกิดการอุดตันของบล็อกสกรีน จงึสามารถพิมพงานไดดวยผาสกรีน
เบอรละเอียดได มีความทนทานตอสารเคมีสูงกวาหมึกพิมพเชื้อน้าํมนัทัว่ไป 

 300-400 nm : Solid-state lighting (SSL) เปนลําแสงที่ใชตนกาํเหนิดแสงมาจาก 
semiconductor light-emitting diodes (LEDs), organic light-emitting diodes (OLED),หรือ 
polymer light-emitting diodes (PLED) จะใหแสงที่ลดปริมาณความรอนและพลังงานลดลง แสง
ที่เกิดสรางมาจาก blue light จากตนกําเหนิดที่เปน solid-state เปล่ียนมาเปนชวงแสงใกลเคียง
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