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รังสีอลัตราไวโอเลต 
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รังสีอลัตราไวโอเลต หรือ แสงยวู ี(Ultraviolet)  เป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกบัคลืนวทิย ุรังสี

เอก็ซ์ รังสีแกมมา  แสงแดด หรือ แสงสวา่ง ก็เป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกนั แต่มีช่วงความยาวคลืนทีตา

ของมนุษยส์ามารถรับรู้ความรู้สึกได ้ทาํใหเ้ราสามารถมองเห็นสิงต่างๆ ได ้เราจึงเรียกวา่ แสงสวา่ง หรือ 

แสงทีตามองเห็น (Visible light) แสงหรือ รังสีทีกล่าวมาแลว้ต่างเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกนัเพียงแต่

มีความยาวคลืนต่างกนั ถา้นาํคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ มาเรียงลาํดบัตามขนาดความยาวคลืนในหน่วย

นาโนเมตร (nM)  จะไดแ้ถบของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกวา่สเปคตรัม (Spectrum)  ดงัรูปที 1  

 

 

 
 

รูปที 1  แสดงแถบสเปคตรัม (Spectrum)  ของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ เรียงตาม

ขนาดความยาวคลืน (นาโนเมตร nM) 

             (1 นาโนเมตร เท่ากบั 10-9 เมตร หรือ 1,000 ไมครอน) 

 

 

 

 

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนสันจะมีพลงังานสูงกวา่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืน

มาก ซึงความยาวคลืนและแปรผกผนักบัความถี กล่าวคือ แสงทีมีความยาวคลืนสัน ความถีจะสูง และแสงที

มีความยาวคลืนยาว จะมีความถีตาํ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะเคลือนทีดว้ยความเร็วเท่ากบัความเร็วแสง  

สามารถคาํนวณหาค่าพลงังานของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าไดจ้ากสมการที 1  

                       u         =      h       =                                                                    _________________   (1) 
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  u  คือ พลงังานของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (จูน J) 

  h คือ ค่าคงทีของแฟรงค ์ (Planck constant)  ซึงมีค่า 6.6261 x   Js 

   คือ ความถี ( ) 

  c คือ ความเร็วแสง 2.9979 x    เมตรต่อวนิาที 

   คือ ความยาวคลืน (เมตร) 

 

  แสงหรือคลืนแสง มีคุณสมบติัทงัเป็นพลงังานในรูปของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า และมี

คุณสมบติัเป็นอนุภาคในการศึกษาดา้นฟิสิกส์ยคุใหม่ จะเรียกคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านีวา่ “โฟตอน” (Photons)  

จากสมการที 1 เป็นการคิดพลงังานจากโฟตอน 1 อนุภาคเท่านนั แต่ถา้จะคิดกลงังานของอนุภาคโฟตอน

จาํนวน 1  โมลอนุภาค (6.022 x  อนุภาค) จะตอ้งคูณสมการที 1 ดว้ย อโวกาโดนมัเบอร์ (Avogadro 

number)   ซึงเท่ากบั 6.022 x  ในสมการ 

 

   u = h        =          

      U = h        =                                                  ___________________   (2) 

 

    U คือ   พลงังานของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจาํนวน 6.022 x  อนุภาคโฟตอน  ซึงพลงังาน

ทีคาํนวณไดใ้นหน่วย จูลน์ ต่อ ไอสไตน์ ( June per Einstein)  (ไอสโตน์ Einstein) คือ ปริมาณโฟตอน 1 

โมล หรือ 6.022 x 1.023 โฟตอน) 

จากรูปที 1   คลืนแสงทีตามองเห็น (Visible light)  จะมีความยาวคลืน  400-700  นาโนเมตร (1 นา

โนเมตรเท่ากบั  เมตร)  ซึงคลืนแสงนีจะมีพลงังานมากพอทีจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีทีเรียกวา่ 

(Photochemistry) เช่น เกิดปฏิกิริยาเคมีทีเกิดขึนในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและสาหร่าย หรือ

ปฏิกิริยาการฟอกสีของเมด็สีเป็นตน้  เกิดปฏิกิริยาเคมีทีเกิดขึนเนืองจากสสารดูดกลืนคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า

แลว้กระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เราเรียกวา่ ปฏิกิริยาเคมีทางแสง (Photochemistry)  

 

 

โดยปกติคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงทีมีความยาวคลืนตงัแต่ 100-1,000  นาโนเมตร  จะสามารถ

กระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีได ้ถา้ความยาวคลืนมากกวา่ 1,000  นาโนเมตร จะมีพลงังานตาํจนไม่สามารถ

กระตุน้ใหส้สารเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้

คลืนแสงอินฟาเรตทีมีความยาวคลืน  700-1,000  นาโนเมตร ทีเรียกวา่ “Near infrared”  จะมี

พลงังานทีใชก้ระตุน้สะสารใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีไดน้อ้ยมากยกเวน้ แบคทีเรียบางชนิดทีสามารถเก็บสะสม
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พลงังานทีมีความยาวคลืน 980 นาโนเมตร แต่ถา้คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนมากกวา่ 1,000 นาโน

เมตร ช่วงคลืนอินฟาเรตทีเรียกวา่ “far infrared” จะไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไดเ้ลย 

แสงยวู ีเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนตงัแต่ 100 ถึง 400 นาโนเมตร  ซึงมีพลงังานสูง

พอทีจะกระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไดม้าก ถา้แสงยวูทีีมีความยาวคลืนนอ้ยกวา่ 200 นาโนเมตร มีพลงังาน

มากพอทีจะทาํลายพนัธะทางเคมีไดอ้าจทาํใหเ้กิดอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทีมีพลงังานสูงทาํให้

เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไดอ้ยา่งต่อเนือง  

 

 แสงยวูแีบ่งเป็น 3 ช่องตามลกัษณะทีมีผลกระทบกบัผวิหนงัของมนุษย ์
 

1. UV A ช่วงความยาวคลืน 315 – 400 nM  เป็นช่วงความยาวคลืนทีมีพลงังานตาํทีสุดของแสง 

UV ซึงจะส่งผลกระทบทาํใหผ้วิหนงัมีสีนาํตาล (Sun tanning) แต่เนืองจากเป็นคลืนทีอยูใ่กล้

กบัแสงทีตามองเห็น จึงเรียกอีกชือหนึงวา่ Near UV  

2. UV B ช่วงความยาวคลืน 280 – 315 nM จะมีพลงังานสูงขึน สามารถทาํใหผ้วิหนงัไหมเ้กลียม 

และมีหลกัฐานวา่ ทาํใหเ้กิดมะเร็งผิวหนงัได้ 

3. UVC ช่วงความยาวคลืน 200 - 280 nM  ซึงมีพลงังานสูงกวา่แสงยวูทีงัสองชนิดแรก สามารถ

ดูดกลืนโดย DNA,RNA ในนิวเคลียสของเซลลท์าํใหเ้ซลลเ์กิดการกลายพนัธ์ุ เกิดเซลลม์ะเร็ง 

และเกิดการตายของเซลล ์สมยัก่อนมีการใชแ้สงยวูฆ่ีาเชือเซลลที์อยูบ่นผวิหนงัของคนทีเป็น

โรคเรือน แต่ถา้ไดรั้บแสงยวูดีว้ยตาเปล่า อาจทาํใหเ้กิดการไหมข้องจอประสาทตา ทาํใหต้า

บอดได ้

เนืองจาก UVC สามารถยบัยงัเชือแบคทีเรีย และไวรัสได ้บางครังเรียกวา่ Germicidal UV rang) 

แสงยวูทีีมีความคลืนนอ้ยกวา่ 200 nM เรียกวา่ Vacuum UV จะมีพลงังานมากพอทีจะทาํลายพนัธะทางเคมี 

และถูกดูดกลืนโดยสารประกอบได ้บางครังอาจเรียกวา่ Ozone UV เพราะเป็นแสงยวูทีีสามารถกระตุน้

ออกซิเจนในอากาศให้เป็นโอโซนได ้ เนืองจากแสงยวูช่ีวงความยาวคลืนนีถูกดูดกลินโดยสารประกอบไอ

นาํ และออกซิเจนในอากาศแสงยวูนีี จึงคลืนทีผา่นตวักลางทีเป็นสุญญากาศจึงเรียก Vacuum UV 
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รูปที 2  การแบ่งชนิดของแสงยวู ี

   โดยปกติแสงยวูใีนธรรมชาติมาจากดวงอาทิตยเ์คลือนทีผา่นมาจนถึงบรรยากาศของโลก 

ซึงในชนับรรยากาศ ชนัไอโอโนสเฟียร์ ซึงมีโอโซนทีสามารถดูดกลืนแสงยวูซีี (UB-C) เกือบทงัหมดจะ

เหลือแสงยวูบีี (UV-B) และแสงยวูเีอ (UV-A) ทีส่องถึงผวิโลกทีเราใชใ้นการอาบแดดเพือปรับสีผวิให้เป็นสี

นาํตาล (Sun tanning) แต่ทุกวนันีโอโซนในชนับรรยากาศลดลง จึงทาํใหแ้สงยวู-ีซี ทะลุผา่นถึงพืนโลกมาก

ขึน  ดงันนัในการอาบแดดเพือปรับสีผวิ หรือตอ้งการใหผ้ิวหนงัผลิตวิตามินดี ก็ตอ้งระวงัรังสียวู-ีซี ทีอาจทาํ

ใหเ้กิดมะเร็งผิวหนงัเป็นของแถมนะจะบอกให ้ 
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