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บทที่ 16
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
ในบทนี้กลาวถึงสมบัติของคลื่นแสง คือการแทรกสอดซึ่งเปนผลจากการรวมกันของคลื่น และการเลี้ยวเบน ซึ่งเกิดขึ้น
มีแสงเดินทางผานสิ่งกีดขวาง
16.1 การแทรกสอดผานชองคู (Double Slit Interference)
การรวมกันของคลื่น เปนไดทั้งแบบเสริมกันหรือหักลางกัน ทําใหในปรากฏการณแทรกสอดสามารถสังเกตลวดลาย
แทรกสอดที่มืดและสวางสลับกัน แหลงกําเนิดที่ทําใหแสงมาแทรกสอดกันได ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 เปนแสงอาพันธ (Coherent) คือ มีความตางเฟสคงที่
 เปนแสงเอกรงค (Monochromatic) คือ มีความยาวคลื่นเดียว (สีเดียว)
ในป ค.ศ.1801 โธมัส ยัง (Thomas Young) ไดสาธิตการแทรกสอดของแสงผานชองเล็กยาวคู โดยใชแสงจาก
แหลงกําเนิดแสงสีเดียวผานชองเดี่ยว S0 แลวผานชองคู S1 และ S2 ซึ่งทําหนาที่เปนแหลงกําเนิดแสงอาพันธ และทําใหเกิดริ้ว
(Fringes) บนฉาก

ภาพที่ 16-1 การแทรกสอดผานชองคูในการทดลองของยัง
16.1.1 ริ้วสวางและมืดจากการแทรกสอด

ภาพที่ 16-2 Path Difference ในการแทรกสอดผานชองคู
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ริ้วสวางและมืดเกิดจากแสงจากชองคูเสริมกันหรือหักลางกัน บริเวณใดจะเปนริ้วมืดหรือสวางขึ้นอยูกับความตางเฟส
ระหวางแสงจากแตละชอง (s 1และ s2) ความตางเฟส (φ) มีความสัมพันธกับความตางของระยะที่แสงเดินทาง หรือ Path
Difference (δ) ดังนี้
φ = (2π/λ)δ
(16-1)
จากภาพที่ 16-2 คลื่นจาก s 1และ s2 มี Path Difference ดังนี้
(16-2)
δ = r2 - r 1 = dsinθ
เมื่อ d คือ ระยะหางของชองทั้งสอง และ θ คือมุมที่วัดเทียบกับแนวกลาง
 เงื่อนไขการเกิดริ้วสวาง คลื่นเสริมกันเมื่อมุมเฟสตรงกัน δ = 0 หรือจํานวนเทาของ λ
dsin θ = mλ
เมื่อ m = 0, ±1, ±2, ±3…….m คือเลขอันดับ
d (Y/L) ≈ mλ
ในกรณีที่ L>>d
เมื่อ L คือระยะหางระหวางชองคูกับฉาก และ Y คือตําแหนงของริ้วที่วัดจากแนวกลาง
 เงื่อนไขการเกิดริ้วมืด คลื่นหักลางกันเมื่อมุมเฟสตางกัน 180 องศา δ = จํานวนเลขคี่ของ λ/2
dsin θ = (m+ 1/2)λ
เมื่อ m = 0, ±1, ±2, ±3 …. m คือเลขอันดับ
d (Y/L) ≈ (m+ 1/2)λ
ในกรณีที่ L>>d
16.1.2 ความเขมแสงของริ้วจากการแทรกสอด
ความเขมของแสงจากการแทรกสอด คํานวณจากผลรวมสนามไฟฟาของคลื่นที่แทรกสอดกัน
โดยกําหนดให
(16-3)
E1 = E0 sin ωt
(16-4)
E2 = E0 sin(ωt + φ)
ในการรวมคลื่นไดดังนี้
(16-5)
Ep = E 1 + E 2
คาความเขมของแสงมีคาแปรผันตรงกับสนามไฟฟายกกําลังสอง (I α E2) และหาคาเฉลี่ยไดดังนี้
(16-6)
Iav = I0cos2(φ/2)
แทนคา φ จาก
φ = (2π/λ)δ = (2π/λ)dsinθ ≈ (2π/λ)d(y/L)
(16-7)
ไดดังนี้
(16-8)
I av = I0 cos2 (πdy/ λL)
ถาเขียนกราฟแสดงความเขมแสงกับคา dsin θ จะไดดังภาพที่ 16-3 จะเห็นวาแตละความเขมแสงเทากัน และ แถบมืด
แถบสวางมีความกวางเทากันดวย
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ภาพที่ 16-3 ความเขมแสงที่เปลี่ยนไปตามคา dsin θ
16.2 โฮโลกราฟฟ (Holography)
นอกจากการแทรกสอดผานชองคูแลว การแทรกสอดยังสามารถสังเกตไดในกรณีฟลมสบู ปกแมลงทับ ขนของนกยูง
และสามารถนํามาประยุกตใชในกรณีของโฮโลกราฟฟ ซึ่งนิยมใชในบัตรเครดิต สินคาลิขสิทธิ์ การประดับตกแตงตาง ๆ
Dennis Gabor เปนผูประดิษฐโฮโลกราฟขึ้นเปนครั้งแรกในป 1947 โฮโลกราฟฟเปนเทคนิคการสรางภาพ 3 มิติ โดย
ใชหลักการแทรกสอดของลําแสงเลเซอรแทนการใชแสง ทําใหเกิดภาพบนฟลมโดยตรง ความแตกตางจากภาพถายธรรมดาที่
บันทึกเพียงความเขมของแสง คือโฮโลแกรมจะบันทึกทั้งความเขมและเฟสของแสง เทคนิคโฮโลกราฟฟมีหลายรูปแบบ
ยกตัวอยางกรณีในภาพที่ 16-4

ภาพที่ 16-4 การสรางโฮโลแกรม
การสรางภาพโฮโลแกรม ทําไดโดยยิงเลเซอรผานกระจกที่สะทอนแสงบางสวน จากนั้นแสงบางสวนซึ่งทําหนาที่เปน
Reference Beam จะไปตกบนแผนฟลมใสโดยตรง และแสงอีกสวนหนึ่งจะไปกระทบวัตถุ (เรียกวา Object Beam) แลว
สะทอนไปแทรกสอดกับสวนแรกบนฟลม "ขอมูล" จะถูกบันทึกบนฟลมทั้งความเขมและเฟสของคลื่นทั้งสองที่แทรกสอดกัน
เมื่อใชเลเซอรฉายแสงไปยังแผนฟลมที่ลางแลว จะเห็นภาพวัตถุ "ลอย" อยู
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16.3 การเลี้ยวเบนผานชองเดี่ยว (Single Slit Diffraction)
เมื่อแสงเคลื่อนที่ผานสิ่งกีดขวาง เชน ชองเปดแคบ ๆ, เสนผม, หลุมในแผนซีดี จะเกิดปรากฏการณเลี้ยวเบน โดยขอบ
ของสิ่งกีดขวางจะประพฤติตัวเสมือนแหลงกําเนิดคลื่นใหมจํานวนมากมาย (ตามหลักของฮอยเกนส) เมื่อนําฉากมารับจะเห็น
ริ้วมืดสวางที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นจํานวนมากเหลานี้
การเลี้ยวเบนที่จะพิจารณาตอไปเปนการเลี้ยวเบนผานชองเดี่ยว ที่มีขนาดเทียบเทากับความยาวคลื่นแสง แบงได
เปน 2 กรณี คือ
 แบบเฟรสเนล (Fresnel Diffraction) เปนกรณีที่แหลงกําเนิดแสงและฉากอยูใกลชองเดี่ยว ทําใหแสงที่ผาน
ชองเดี่ยวไมเปนแสงขนาน

ภาพที่ 16-6 Fresnel Diffraction ผานชองเดี่ยว
 แบบฟรอนโฮเฟอร (Fraunhofer Diffraction) เปนกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อ แหลงกําเนิดแสงและฉากอยูหางจากชอง
เดี่ยวมากเปนระยะอนันต เนื่องจากแหลงกําเนิดแสงอยูไกลมาก หนาคลื่นของแสงที่ผานชองเดียวจึงเปนเสนตรง
หรือเรียกวาแสงขนาน
ในทางปฏิบัติ มักใชเลนสนูนชวยทําใหเปนแสงขนาน และชวยลดระยะของฉาก โดยการยนระยะภาพใหใกลเขามา
ริ้วของการเลี้ยวเบนแบบนี้ ซึ่งจะศึกษาในหัวขอตอไป

ภาพที่ 16-5 Fraunhofer Diffraction ผานชองเดี่ยว
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16.3.1 ริ้วสวางและมืดจากการเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร

ภาพที่ 16-7 วิเคราะหการเลี้ยวเบนผานชองเล็กเดี่ยว
เมื่อพิจารณาทุก ๆ จุดบนชองเดี่ยว เปนแหลงกําเนิดคลื่นแสงใหม ตามหลักของฮอยเกน (Huygen's Principle) แสง
จากจุดกําเนิดเล็ก ๆ จะแทรกสอดกันเกิดเปนริ้วมืดและสวางบนฉาก
จากภาพที่ 16-7 ถาแบงชองที่กวาง a เปนสองสวน แตละสวนยาว a/2 พิจารณาการหักลางกันของคลื่นแสงจากสอง
สวนนี้ (เสนแสง 1 กับ 3 และ 2 กับ 4) จะเกิดขึ้น เมื่อ Path Difference ≈ λ/2 นั่นคือ
จะไดวา
(a/2)sin θ = λ/2
(16-9)
a sin θ = λ
(16-10)
 ถาแบงชองเล็กเปน 4 สวน จะไดวา
a sin θ = 2λ
(16-11)
 ถาแบงชองเล็กเปน 6 สวน จะไดวา
a sin θ = 3λ
(16-12)
ดังนั้น เงื่อนไขการหักลางเปนริ้วมืด เปนดังนี้
a sin θ = mλ
m = ±1, ±2, ±3 ……. เมื่อ m คือเลขอันดับ
(16-13)
a (Y/L) ≈ mλ
เนื่องจากฉากอยูไกลมาก
(16-14)
เมื่อ L คือระยะหางระหวางชองเดี่ยวกับฉาก และ Y คือตําแหนงของริ้วมืดที่วัดจากแนวกลาง

ภาพที่ 16-8 แสดงตําแหนงของแถบมืดในการเลี้ยวเบนผานชองเดี่ยว
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16.3.2 ความเขมแสงของริ้วจากการเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร
ความเขมของแสงบนฉากจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงริ้วที่เกิดบนฉาก ตามสมการ
(16-15)
Iθ = I0 [ sin(πasinθ/λ)/(πasinθ/λ)]2
พิจารณาจากสมการจะสอดคลองกับผลการทดลองวา ความเขมของแตละริ้วสวางจะไมเทากัน โดยที่เลขลําดับสูง
ความเขมจะลดลง ตางจากกรณีการแทรกสอดผานชองคูที่ความเขมจะเทากัน

ภาพที่ 16-9 ความเขมของแสงที่ริ้วการเลี้ยวเบนผานชองเดี่ยว
16.4 การเลี้ยวเบนผานเกรตติ้ง (The Diffraction Grating)
เกรตติ้งประกอบดวยชองเปดขนาดเล็กยาวขนานกันจํานวนมากมาย ระบุเปนจํานวนเสนตอความยาวเกรตติง ขนาด
ของชองเล็ก (d) จึงมีคาเปนสวนกลับของจํานวนเสนตอความยาว เชน เกรตติ้งขนาด 5000 เสนตอเซนติเมตรจะมีขนาดของ
ชองเล็ก d = 1/5000 เซนติเมตร หรือ 2 x 10-4 เซนติเมตร
เมื่อแสงขนานตกกระทบเกรตติ้ง ดังแสดงในภาพที่ 16-10 (เลนสนูนทําหนาที่รวมแสงไปที่จุด P เปนการยนระยะ
ฉาก) แตละชองเล็กเปนแหลงกําเนิดคลื่นใหม ที่ทําใหเกิดการเลี้ยวเบนไปแทรกสอดกัน ทําใหเกิดริ้วมืดและสวางบนฉาก
เงื่อนไขการเกิดแถบสวาง คือ
(16-16)
dsin θ = mλ
m = 0,1,2,3,…… .m คือเลขอันดับ

ภาพที่ 16-10 การเลี้ยวเบนผานเกรตติ้งที่มีเลนสนูนทําหนาที่โฟกัสแสง
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ภาพที่ 16-11 กราฟของความเขมของริ้วการเลี้ยวเบนผานเกรตติ้ง
ถาฉายแสงหลายความยาวคลื่น (หลายสี) จะเกิดริ้วการเลี้ยวเบนหลายชุด เกรตติ้งจึงมีประโยชนในการวัดคาความ
ยาวคลื่นแสง (เมื่อทราบมุมเลี้ยวเบน θ และขนาดของชองเกรตติ้ง) และสามารถใชกระจายแสงใหเปนสเปกตรัมสี
เชนเดียวกับปริซึม ดังกลาวถึงในบทตอไป

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

