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บทที 16  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

16.1  ทฤษฎีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ 

 

          คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเกิดจากการเปลยีนแปลงของสนามไฟฟ้าตลอดเวลาเหนียวนาํ ทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ 

พอเกิดสนามแม่เหลก็จะเหนียวนาํ  ทาํใหเ้กิดสนามไฟฟ้าเกิดต่อเนืองกนัตลอดเวลาและสนามแม่เหลก็กบัสนาม 

ไฟฟ้าตงัฉากกนัตลอดเวลาหาทิศของความเร็วโดยใชก้ฎมือขวา  และเกิดคลืนแม่เหลก็ในทุกทีไม่วา่จะเป็นทีวา่ง  

ตวันาํหรือฉนวน  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีความเร็วเท่ากนั  คือเท่ากบั  3 x 10
8
 m/s  แต่ความถีไม่เท่ากนั 

 

16.2  การแผ่กระจายของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ  

                                      A      

             ประจุวงิขึนลง      เมือประจุเคลอืนทีขึนลงดว้ยความเร่งหรือความหน่วง 

                                          จะแผ่คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าออกมาทุกทิศทาง  ยกเวน้ 

                                            a                            เหนือเสาอากาศทีจุด  A  และ  B  

 

 

             ประจุวงิขึนลง              B 
 

16.3  สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

              สเปกตรัมคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถี หรือความยาวคลืนต่าง ๆ  ของคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้า

เรียงตามลาํดบัความถี  เรียงจากความถีนอ้ยทีสุดถงึความถีมากทีสุด   

  

 

 

 

 

 

 
 

รูป 18.1  ชนิดของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

              คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงเป็นคลนืทีมีความถีตงัแต่หลายสิบกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทงัถึงรังสีเอก็ซ์หรือรังสีแกมมา

ทีมีความถีสูงมากๆ เมือความถเีปลียนไปคุณสมบติัของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้านนัๆ กย็่อมเปลียนแปลงไปดว้ยแต่ก็ยงัมี

คุณสมบติัร่วมกนัอยู่คือมีอตัราเร็วเท่ากบั 3x10
8
 เมตร/วนิาที 

 

16.3.1  คลืนวิทยุ  

            1. ช่วงความถอียู่ในช่วง   10
6
-10

9  เฮิรตซ์    

            2.  คลืนวทิยุความถีตงัแต่  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  สถานีวทิยุจะส่งออกอากาศในระบบ A.M. 

            3.  ช่วงความถีทีตาํกวา่ช่วง  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ์  เรียกวา่คลนืยาว  ความถีทีสูงกวา่นีเรียกวา่คลืนสนั 
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            4.  ช่วงความถีจาก  88 – 108  เมกะเฮิรตซ์  เป็นการส่งคลืนแบบ  F.M. 

            5.  สัญญาณคลืนวทิยุทีส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับมี  2  ชนิด คือ 

                  5.1 คลืนพืนดิน หมายถึง คลนืวทิยุทีส่งจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับวทิยโุดยตรงมีทงัระบบ A.M.และ  

F.M.  

                  5.2  คลืนฟ้า หมายถึง คลืนวทิยุทีส่งขึนไปสะทอ้นในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์  แลว้กลบัมายงั

เครืองรับวทิยุ ( มีในระบบ A.M. ส่วนระบบ  F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชนันีได)้ 

             6.  คลืนวทิยุสามารถผลิตขึนได ้ โดยอาศยัวงจรวทิยุของหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร์ 

             7.  ไม่สามารถทะลผุ่านโลหะ  หรือสิงกีดขวางขนาดใหญ่  แต่สามารถออ้มผ่านสิงกีดขวางทีมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัความยาวคลืนได ้

             8.  สามารถสะทอ้นในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์ได ้

16.3.2   คลืนโทรทัศน์ 

             1.  มีความถีประมาณ  10
8
  เฮิรตซ์   

             2.  การส่งโทรทศัน์ตอ้งใชก้ลอ้งถ่ายโทรทศัน์  ซึงสามารถเปลียนภาพใหเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้าไดใ้นอตัรา 

25
1   วนิาที  ใชค้ลืนวทิยุทีมีความถีสูง  เช่น  สถานีโทรทศัน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  ใชค้วามถีในช่วง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ์   

              3.  ภาพส่งออกไปในระบบเอเอม็ ( A.M. )  ส่วนเสียงส่งออกไปในระบบเอฟเอม็  ( F.M. ) 

              4.  หลอดส่งภาพทาํหนา้ทีสร้างสัญญาณไฟฟ้าของภาพ  มีส่วนประกอบสําคญัคือ  แผ่นรับภาพ  แผ่นรับ

สัญญาณ  ปืนอิเลก็ตรอน  วงแหวนโลหะ 

              5.  เครืองรับโทรทศัน์  รับคลืนโทรทศัน์จากเครืองส่งแลว้จะแยกสัญญาณไฟฟ้าของภาพส่งไปยงั

หลอดภาพ  เพือเปลียนเป็นภาพไดใ้นอตัราภาพละ  
50
1    วนิาที 

              6.  เครืองรับโทรทศันร์ะบบ  625  เส้น เป็นระบบสากล 

              7.  เครืองรับวทิยุโทรทศัน ์ ระบบจะมีหลอดภาพซึงภายในมีเครืองกาํเนิดอเิลก็ตรอนจะถกูยิงออกไปบน

จอภาพ  ตามสัญญาณไฟฟ้าทีไดรั้บ  สําหรับโทรทศัน์สีจะมีแหล่งกาํเนิดอเิลก็ตรอน  3  ชุด  ใชค้วบคุมความเขม้

สัญญาณ  สีแดง  สีนาํเงิน  และสีเขียว 

16.3.3   คลืนไมโครเวฟ 

             1.  ช่วงความถีอยู่ในช่วง   10
9
 – 3x10

11  เฮิรตซ์    

             2.  ใชใ้นการสือสาร  เช่น  ดาวเทียม   โทรศพัทมื์อถือ   

             3.  ใชท้าํเรดาร์ 

             เรดาร์(RADAR ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging) 

1. เรดาร์เป็นการส่งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็นช่วง ๆ  แลว้รับสัญญาณทีสะทอ้นกลบัมาเขา้สู่เครืองรับ 

ปรากฏใหเ้ห็นบนจอภาพ  ซึงจะบอกชนิดและระยะห่างของวตัถุทีสะทอ้นได ้

 2.  สายอากาศของเรดาร์  มีลกัษณะเป็นจานโคง้รูปพาราโบรา  หมุนไดร้อบแกน  ทาํหนา้ทีส่งและรับคลืน

ไมโครเวฟ  เหตุทีนิยมใชค้ลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสูงสามารถทะลุบรรยากาศ

และสะทอ้นทีผิววตัถุทึบไดดี้ 
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 3.  จอรับคลืนภาพ  ลกัษณะเป็นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็นวงรอบศูนยก์ลาง  และมีทิศทางกาํกบัภาพ

ทีปรากฏบนจอโดยจะบอกตาํแหน่งระยะห่าง  และทิศทางของวตัถุจากจานสายอากาศดว้ย 

 4.  ประโยชน์ของเรดาร์ 

       4.1 ใชใ้นการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ นาํทางเรือเมือหมอกลงจดั 

                     4.2 ใชใ้นกรมอุตุนิยมวทิยา  เช่น  ใชต้รวจหาตาํแหน่งและทิศทางของลมพายุ  พยากรณ์อากาศ 

      4.3 ใชใ้นทางการทหาร  ใชต้รวจหาเครืองบินขา้ศึกเพือออกสกดั หรือเตือนภยัทางอากาศ  และตรวจ 

การเคลือนไหวของศตัรู 

4.4 ดา้นประมง  เช่น  ใชต้รวจหาฝงูปลา 

โดยทวัไปเรามกัจะพบการนาํคลืนไมโครเวฟไปใชใ้นการสือสาร  ปัจจุบนัการปรุงอาหารนิยมใชเ้ตา 

ไมโครเวฟกนัทงันีเพราะสะดวกและรวดเร็ว หลกัการทาํงานของเตาไมโครเวฟคือ  แหล่งกาํเนิดคลืนไมโครเวฟยิง

คลืนไมโครเวฟไปยงัพดัลมเพือใหพ้ดัลมกระจายคลนืไมโครเวฟไปทวัเตา เมือคลนืไมโครเวฟกระทบกบัอาหารมนั

จะส่งสนามไฟฟ้าเขา้ไปในอะตอมของนาํทีอยู่ในอาหารนนั  ทาํใหอ้ะตอมของนาํซึงมีประจุคู่ชนิดตรงกนัขา้ม 

(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็วทวัไปประมาณ  2.4 10
9
  รอบต่อวนิาที  ทาํใหเ้กิดพลงัความร้อนขึน  อาหารที

ถูกปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกทวัหมดและรวดเร็ว  เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทวั  

16.3.4   รังสีอินฟราเรด 

 1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
11   - 10

14    เฮิรตซ์    

 2.  วตัถุร้อนจะแผรั่งสีอินฟราเรดทีมีความยาวคลืนสนักวา่  10 - 4   เมตรออกมา 

 3.  ประสาทสัมผสัทางผิวหนงัของมนุษยส์ามารถรับรังสีอินฟราเรดได ้

 4.  ฟิลม์ถ่ายรูปบางชนิดสามารถถ่ายรูปไดโ้ดยอาศยัรังสีอินฟราเรด 

 5.  สิงมีชีวติจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 

 6.  สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกวา่แสงธรรมดาจะผา่นได ้ จึงอาศยัสมบติันีถ่ายภาพพืนโลก 

จากดาวเทียม  เพือศึกษาการแปรสภาพของป่าไมห้รือการเคลือนยา้ยของฝูงสัตว ์

             7.  รังสีอินฟราเรดเป็นตวันาํคาํสั งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยงัเครืองรับทีเรียกวา่  รีโมทคอนโทรล  หรือการ

ควบคุมระยะไกล  สําหรับควบคุมการทาํงานของเครืองรับโทรทศัน์  เช่น การปิด  การเปิด  การเปลยีนสถานี 

             8.  ใชใ้นทางการทหารนาํไปใชเ้กียวกบัการควบคุมการใชอ้าวธุนาํวถิีเคลือนทีไปยงัเป้าหมาย 

             9.  แหล่งกาํเนิดของรังสีอินฟราเรด  ไดจ้ากแหล่งกาํเนิดความร้อนทุกชนิด  เช่น  ดวงอาทิตย ์ หลอดไฟ   

             10.  ใชใ้นวงการแพทย ์ เช่น  การฆ่าเชือโรค  กายภาพบาํบดั  การตรวจวนิิจฉยัโรค 

             11.  ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตรถยนต ์ การอบสีรถ  การฆ่าเชือโรคก่อนบรรจุใส่ภาชนะ 

16.3.5   แสง 

             1.  มีความถีประมาณ   10 
14  เฮิรตซ์  

             2.  ประสาทตาของมนุษยไ์วต่อคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าช่วงนีมาก 

             3.  วตัถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปล่งแสงได ้ เช่น  ไส้หลอดไฟฟ้า  ดวงอาทิตย ์

             4.  เครืองกาํเนิดเลเซอร์  เป็นแหล่งกาํเนิดแสงอาพนัธ์ทีใหแ้สงไดโ้ดยไม่อาศยัความร้อน  เช่น 

วงการแพทย ์ ใชเ้ลเซอร์ในการผ่าตดันยัน์ตา 
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16.3.6  รังสีอัตราไวโอเลต 

             1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
15  -  10

18   เฮิรตซ์    

             2.   รังสีนีเป็นตวัการทีทาํใหเ้กิดประจุอสิระ  และไอออนในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์ 

             3.   ทาํใหส้ารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 

             4.   สามารถทะลผุ่านวตัถุบาง ๆ  บางชนิดได ้ เช่น เสือผา้  แผ่นพลาสติก 

             5.   ทาํลายเซลลเ์ลก็ ๆ  บางชนิดได ้ เช่น  เชือโรค 

             6.   ประโยชน์ของรังสีอตัราไวโอเลต 

       6.1  ใชท้าํการพิสูจนเ์อกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 

       6.2   ช่วยร่างกายสงัเคราะห์วติามินดี 

       6.3  ใชต้รวจคุณภาพอาหารวา่เสียหรือไม่ 

       6.4  ใชใ้นการแสดงบนเวที 

       6.5  ใชต้รวจสอบสารเคมี 

 โทษจากรังสีอตัราไวโอเลต  อนัตรายต่อผิวหนงั  และตาคน  เมือรับมาจาํนวนมาก ๆ  อาจเป็นมะเร็งที

ผิวหนงัได ้

 รังสีอตัราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย ์ ส่วนใหญ่จะถูกสกดักนัไวจ้ากบรรยากาศชนัสตราโตสเฟียร์  ซึงมี

แก๊สโอโซนเป็นองคป์ระกอบ  แต่ปัจจุบนัโอโซนในบรรยากาศมีจาํนวนลดลงมากจึงทาํใหรั้งสีอตัราไวโอเลตแผ่ลง

มายงัผิวโลกมากขึน 

16.3.7  รังสีเอกซ์ 

1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
16  -  10

21   เฮิรตซ์    

2.  แหล่งกาํเนิดของรังสีเอกซ์  คือ  ดวงอาทิตย ์ หลอดรังสีเอกซ์  เครืองรับโทรทศัน ์

3.  คุณสมบติัของรังสีเอกซ์ 

3.1  ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 

3.2 เป็นคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนสันมาก 

3.3  มีอาํนาจทะลุทะลวงสูง 

3.4  ทาํใหแ้ก๊สหรืออากาศรอบ ๆ แตกตวัเป็นไอออนได ้

3.5  ทาํใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

3.6 ทาํปฏิกิริยากบัแผ่นฟิลม์ถ่ายรูปเหมือนกบัแสง 

3.7 รังสีเอกซ์มีอนัตรายและทาํลายเซลลข์องสิงมีชีวติได ้

4.   ประโยชนข์องรังสีเอกซ์ 

     4.1  ใชใ้นวงการแพทย ์ ตรวจวนิิจฉยัโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 

       4.2   ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  และการก่อสร้าง  เพือตรวจสอบรูรั วหรือรอยร้าวต่าง  ๆ

       4.3  ใชต้รวจสอบสิงแปลกปลอม  หรืออาวธุในกระเป๋าหรือหีบห่อต่าง ๆ 

       4.4  ใชต้รวจสอบวตัถโุบราณวา่มีอายยุาวนานเท่าไร 
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5.  โทษของรังสีเอกซ์ 

       5.1  เมือร่างกายรับเขา้ไปมาก  เซลลจ์ะตายหรือเสือมคุณภาพ 

       5.2  อาจทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

       5.3  อาจทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงในยีน  มีผลต่อกรรมพนัธ์ุ 

16.3.8  รังสีแกมมา 

             1.  มีความถีสูงกวา่รังสีเอกซ์ 

             2.  แหล่งกาํเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตวัของนิวเคลยีสของธาตุกมัมนัตรังสี   รังสีคอสมิกทีมาจาก 

นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยู่ดว้ย  การแผรั่งสีของอนุภาค ประจุไฟฟ้าทีถูกเร่งในเครืองเร่งอนุภาคก็ทาํใหเ้กิดรังสี

แกมมาได ้

 3.   คุณสมบติัของรังสีแกมมา 

             3.1  ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 

             3.2  ทาํใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

             3.3  ทาํปฏิกิริยากบัแผ่นฟิลม์ถ่ายรูป และฟิลม์ทีไม่ไวต่อแสง 

 4.   ประโยชน์ของรังสีแกมมา 

             4.1  ใชใ้นวงการแพทย ์ ใชรั้กษาโรคมะเร็ง 

             4.2  ใชใ้นวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชต่างๆ  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช  การสังเคราะห์ดว้ยแสง   

การเปลียนแปลงพนัธ์ุพืช 

             4.3  อาบผลไมต่้าง ๆ  ตลอดผลิตผลอนื ๆ  ใหเ้ก็บรักษาไวไ้ดน้าน ๆ 

5.   โทษของรังสีแกมมา  ทาํลายเซลลร่์างกาย  เนือเยือต่าง ๆ  อาจทาํใหเ้กิดมะเร็งได ้  

16.4  โพลาไรเซซันของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

เนืองจากเคลือนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคลืนตามขวาง  ซึงมีทิศทางการสั นของสนามไฟฟ้า  และสนามแม่เหลก็

ตงัฉากกบัทิศทางการเคลือนทีของคลืนดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงทิศการเคลือนทีของคลืนแสง 

 

 จากรูปสนามไฟฟ้าจะเปลียนแปลงทิศกลบัไปมาในแนวดิงเสมอ  เราเรียกคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้านีวา่ คลืนโพ

ราไรส์  (polarized wave)   หรืออาจกล่าวไดว้่า  คลืนโพลาไรส์  คือ  คลืนตามขวางทีมีระนาบการสั นราบเดียว

นนัเอง 
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16.4.1  โพลาไรเซซันของแสง 

แหล่งกาํเนิดโดยทวัไป  เช่น  ดวงอาทิตย ์ หลอดไฟ  ให้กาํเนิดแสงจากการสั นสะเทือนของอะตอมและ

โมเลกุลจาํนวนมากมายทีมีระนาบของการสั นเรียงอย่างกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ  ดงันนัแสงทีปล่อยออกมา

จากแหล่งกาํเนิด  จึงประกอบด้วยขบวนคลืนจาํนวนมากมายในทุกทิศทาง  ดงันันแสงจากแหล่งกําเนิดแสง

โดยทวัไป  จึงเป็นแสงไม่โพลาไรส์  (unpolarized light) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง  (ก)  ทิศของสนามไฟฟ้าของคลืนแสงจากแหล่งกําเนิด 

    (ข)  การรวมสนามไฟฟ้าจากรูป  (ก)  ให้อยู่ใน  x  และ  y   

  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกจากกระดาษ) 

จากรูป (ก)  แสดงแสงไม่โพลาร์ไรส์จากแหล่งกาํเนิดแสงใด ๆ   ซึงสามารถรวมให้อยู่ในแกน  x  และ y   

ซึงตงัฉากกบัการเคลือนทีของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  (รูป  ข)  ดงันนัเราสามารถแสดงแสงไม่โพลาไรส์ดว้ยลูกศรสอง

อนัในแต่ละแกนดงัรูป  (ข) ไ ด ้

การทาํใหแ้สงไม่โพลาไรส์เป็นแสงโพลาไรส์สามารถทาํไดห้ลายวธีิ  เช่น 

1.  ใชแ้ผ่นโพลารอยด ์ แผ่นโพลารอยดเ์ป็นแผ่นทีมีสมบติัยอมใหส้นามไฟฟ้าของแสงบางระบาบผ่านไป

ได้เท่านัน  สนามไฟฟ้าทีผ่านแผ่นโพลารอยด์ได้แสดงว่ามีทิศทางการสั นอยู่แนวเดียวกัน  ทิศของโพลาไรส์  

(ระนาบทียอมใหส้นามไฟฟ้า  ผ่านไปได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงแสงไม่โพลาไรส์เมือผ่านแผ่นโพลารอยด์จะได้แสงโพลาไรส์ 
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ในกรณีทีผ่านโพลารอยด ์ 2 แผ่น  เราสามารถทีจะจดัแผน่โพลารอยดท์งัสองใหแ้สงทีผ่านออกมาโพลา

ไรส์ไดม้ากหรือนอ้ย  ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงแสงไม่โพลาไรส์  เมือผ่านแผ่นโพลารอยด์สองแผ่น 

 

แผ่นโพลารอยดแ์ผ่นแรกเรียกวา่  polarizer  มีหนา้ที  ทาํใหแ้สงไม่โพลาไรส์ใหเ้ป็นแสงโพลาไรส์  แผ่นที

สองเรียกวา่  analyzer  มีหนา้ที  ทาํใหแ้สงทีผ่ามออกมาโพลาไรส์มากนอ้ยตามตอ้งการ  โดยแสงทีผ่านออกมาจาก

แผ่นทีสองจะมีความสวา่งมากทีสุด เมือทิศโพลาไรส์ของทงัสองแผ่นขนานกนั   และจะมีค่านอ้ยทีสุด  เมือทิศโพลา

ไรส์ของทงัสองแผ่นตงัฉากกนั  (ถา้แผ่นโพลาไรส์คุณภาพดีมากจะไม่มีแสงผ่านออกมาเลย) 

2.  โดยการสะทอ้น  เมือให้แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิววตัถุ  เช่น  แก้ว  นํา  หรือกระเบือง  แสง

สะทอ้นจะเป็นแสงโพลาไรส์เมือแสงทาํมุมตกกระทบเป็นค่าเฉพาะค่าหนึง  เรียกมุมตกกระทบนีว่า  มุมโพลาไรส์ 

(polarizing angle)  หรือมุมบรูสเตอร์  (Brewster’s angle)   โดยมุมโพลาไรส์นีจะทาํใหรั้งสีสะทอ้น  (ซึงเป็นแสงโพ

ลาไรส์แลว้)  ทาํมุม  90o  กบัรังสีหกัเห  ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงโพลาไรส์เซซันโดยการสะท้อน 

 

จากรูป  แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิวแกว้  แสงตกกระทบประกอบดว้ยสนามไฟฟ้าของสนามตงัฉากกนั

คือ  สนามทีขนานกบัผิวแกว้แทนดว้ย   และสนามทีทาํมุมกบัผิวแกว้แทนดว้ย     ให ้ n  แทนดรรชนีหกัเหของ

แหว้  และดรรชนีหกัเหของอากาศมีค่าเท่ากบั  1  ของกฎของเสนลล ์
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เรียกกวา่  กฎของบรูสเตอร์  แสดงวา่ถา้ใหแ้สงทุมมุมตกกระทบ  tan-1n   แสงทีสะทอ้นจะเป็นแสงโพลาร์ 

 3.  โดยการหกัเห  เมือแสงผ่านเขา้ไปผลึกแคลไซตแ์ละควอตซ์  แสงจะมีอตัราเร็วไม่เท่ากนัทุกทิศทางแสง

ทีหกัเหผ่านมาจึงแยกออกเป็น  2 แนว  เป็นแสงโพลาไรส์ 

 4.  โดยการกระเจิงของแสง  เมือแสงอาทิตย์ผ่านเขา้ในบรรยากาศของโลก  แสงจะกระทบโมเลกุลของ

อากาศหรืออนุภาคในบรรยากาศ  อิเลก็ตรอนในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงทีตกกระทบนนั  และจะปลดปล่อยแสงนนั

ออกมาอีกครังในทุกทิศทุกทาง    เรียกปรากฏการณ์นีวา่  การกระเจิงของแสง   เมือเราใชผ้่านโพลารอยดส์ังเกตแสง

จากทอ้งฟ้า  เมือหมุนแผ่นโพลารอยดไ์ปรอบ ๆ  จะพบวา่ความสวา่งเปลียนไป  แสดงวา่แสงจากทอ้งฟ้าส่วนหนึงมี

แสงโพลาไรส์รวมอยู่ดว้ย 
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แบบทดสอบบทที 16  เรือง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (O-NET)  

1. (O-NET49) คลืนวทิยุทีส่งออกจากสถานีวทิยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว 

     คลืนของคลนืวทิยุทงัสองนีต่างกนัเท่าใด  

         1. 3.33 m        2. 3.00 m      3. 0.33 m         4. 0.16 m  

2. (O-NET49) ขอ้ใดเป็นการเรียงลาํดบัคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าจากความยาวคลืนนอ้ยไปมากทีถกูตอ้ง 

          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์          

          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์  

3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกบัคลนืในระบบวทิยแุบบ เอ เอม็ คลืนวทิยุทีไดจ้ะมีลกัษณะอย่างไร  

          1. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          2. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถขีองคลืนเสียง            

          3. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          4. คลืนวทิยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลนืเสียง 

4. (O-NET50) มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัการภารกิจบนพืนผิวดวงจนัทร์    สือสารกนัดว้ยวธีิใดสะดวกทีสุด 

          1. คลืนเสียงธรรมดา          2. คลืนเสียงอลัตราซาวด ์

          3. คลืนวทิยุ                 4. คลืนโซนาร์ 

5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตวักลางทีหนึงไปตงักลางทีสองโดยอตัราเร็วของคลืนลดลง   ถามวา่สําหรับคลืน  

      ในตวักลางทีสอง  ขอ้ความใดถกูตอ้ง 

          1. ความถีเพิมขึน            2. ความถีลดลง 

          3. ความยาวคลืนมากขึน       4. ความยาวคลืนลดลง 

6. (O-NET50) คลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าทีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการทาํงานของเครืองโทรทศัน์คือขอ้ใด 

          1. อินฟราเรด                                                        2. ไมโครเวฟ 

          3. คลืนวทิยุ                                                           4. อลัตราไวโอเลต 

7. (O-NET51) คลนืวทิยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลืนเท่าใด  กาํหนดใหค้วามเร็วของคลืนวทิย ุ

      เท่ากบั 3.0 x 108  เมตร/วนิาที 

          1.  3.0  m     2.  3.4  m 

          3.  6.0  m     4.  6.8  m 

8. (O-NET51) คลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสันทีสุด 

          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 

          3. คลืนวทิย ุ    4.  อลัตราไวโอเลต 

9. (O-NET52) คลนืในขอ้ใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสนัทีสุด 

          1.  คลืนวทิยุ    2.  คลืนอินฟราเรด 

          3.  คลืนไมโครเวฟ    4.  คลืนแสงทีตามองเห็น 

10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในขอ้ใดทีไม่มีผลต่อการแผก่ระจายของคลืนวทิย ุ

          1.  การเปลยีนขนาดของจุดดบับนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้

          3.  การเกิดนาํขึนนาํลง   4.  การเกิดกลางวนั กลางคืน 
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11. (O-NET53) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเกียวกบัคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

          1.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากนั 

          2.  มีคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าบางชนิดตอ้งอาศยัตวักลางในการเดินทาง 

          3.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคลืนทีมีทงัสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 

          4.  เมือคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าเดินทางในตวักลางทีเปลยีนไป อตัราเร็วของคลืนจะเปลยีนไป 

12.  (O-NET54)เหตุใดคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงจดัเป็นคลืนตามขวาง 

      1.  เพราะสนามแม่เหลก็มีทิศตงัฉากกบัสนามไฟฟ้า 

      2.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตรงขา้มกบัทิศการเคลือนทีของคลืน 

      3.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตงัฉากกบัทิศการเคลือนทีของคลืน 

      4.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกบัทิศการเคลือนทีของคลืน 

13.  (O-NET54)ถา้สถานีวิทยเุอเอม็แห่งหนึงกระจายเสียงทีมีความถี  800  kHz  ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง  

      1.  เสียงพดูถกูนาํไปเพิมแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสญัญาณความถี  800  kHz คนัเป็นระยะ  ๆ

      2.  เสียงพดูถกูนาํไปผสมกบัคลืนพาหะทีมีความถี  800  kHz   

      3.  เสียงพดูถกูนาํไปผสมกบัคลืนพาหะทีมีความถีไม่คงที แต่ใหผ้ลลพัธที์มีความถี  800  kHz คงที    

      4.  คลืนพาหะความถี 800  kHz  ถกูปรับความถีลงใหเ้หลือไม่เกิน 20 kHz เพือใหหู้มนุษยรั์บฟังได ้  
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แบบทดสอบบทที 16  เรืองคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

1. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าสามารถเกิดไดจ้ากขอ้ใด 

    ก. นิวตรอน     ข. อิเลก็ตรอน        ค.  สนามแม่เหลก็          ง.  สนามไฟฟ้า 

2.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดจะเคลอืนทีในสูญญากาศ โดยมีสิงเหมือนกนัคือขอ้ใด 

     ก. ความถี    ข. อตัราเร็ว       ค.แอมพลิจูด                  ง.  ความยาวคลืน                          

3.  ความยาวคลืนช่วงใดต่อไปนีมีความยาวคลนืสันทีสุด 

     ก. แสงสีแดง   ข. แสงสีม่วง          ค. คลืนวทิยุ                   ง.รังสีเอกซ์ 

4. จากสมมติฐานของแมกซ์เวลส์พบวา่การเปลียนแปลงสนามไฟฟ้าจะทาํใหเ้กิดอะไร 

     ก.  กระแสไฟฟ้า  ข. แรงดนั              ค.  สนามแม่เหลก็          ง. แรงเคลือนไฟฟ้า                                    

5. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สามารถเคลอืนทีผ่านไดใ้นขอ้ใด 

    ก.  ผ่านก๊าซ                                   ข.  เพียงสุญญากาศ         

    ค. ผ่านบริเวณทีมีสนามไฟฟ้า  ง.  ผ่านไดทุ้กขอ้ทีกล่าวขา้งตน้ 

6. พลงังานของคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าน่าจะซ่อนอยู่ในขอ้ใด 

    ก.  ความถี                     ข. ความเร็ว ค.  ความยาวคลืน             ง.  สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็                             

7.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะไม่นาํสิงในขอ้ใดไปดว้ย 

     ก.  ประจุ                       ข. โมเมนตมั           ค. พลงังาน                       ง.  สัญญาณจากวทิยุ                   

8.  คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะนาํสิงในขอ้ใดไปดว้ย 

     ก.ประจุ                         ข. ความถี               ค. พลงังาน                       ง.  ความยาวนคลืน                                 

9. ทิศทางของสนามแม่เหลก็ของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะอย่างไร 

    ก.  ขนานกบัสนามไฟฟ้า            ข. ตงัฉากกบัสนามไฟฟ้า        

    ค.  ขนานกบัทิศทางการเคลือนทีของคลืน ง. มีทิศตงัฉากทงัสนามไฟฟ้าและทิศการแผ่ของคลืน 

10. ขนาดความเขม้ของสนามแม่เหลก็ของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในขณะใดๆจะเป็นไปตามขอ้ใด                             

      ก.  แปรผกผนักบัความเขม้สนามไฟฟ้า ข . เป็นปฏิภาคโดยตรงกบัความเขม้สนามไฟฟ้า                

      ค.  เท่ากบัสนามไฟฟ้า   ง.   ถูกทุกขอ้            

11.ความเร็วของแสงในอากาศ  310
8 

 เมตร/วนิาที  สถานีวทิยุ F.M.สถานีหนึงประกาศวา่กระจายเสียงดว้ยความถี   

      100 MHz   ความยาวคลนืในอากาศของสถานีนนัเป็นเท่าใด 

       ก.  1  เมตร                    ข.  2  เมตร               ค.  3  เมตร                       ง.   4  เมตร                   

12.จากขอ้ 11.  สายอากาศทีสันทีสุดทีทาํใหเ้กิดคลืนนิงในสายอากาศนนัไดพ้อดีตอ้งยาวเท่าใด 

      ก.   0.5 เมตร                  ข.   1 เมตร                ค.   1.5  เมตร                  ง.   2  เมตร                   

13. คลืนวทิยุ FM ความถี  88  เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลนืเท่าใด  กาํหนดใหค้วามเร็วของคลืนวทิยเุท่ากบั 

     3.0 x 108  เมตร/วนิาที 

      ก.   3.0   เมตร                 ข.   3.4   เมตร      ค.   6.0   เมตร                   ง.   6.8   เมตร 

 

 



เอกสารประกอบการเรียนการเรียนการสอน เรือง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เรียบเรียงโดยนายบุญเกดิ  ยศรุ่งเรือง  12

14.  สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งหนึงออกอากาศดว้ยคลืน 100 เมกะเฮิรตซ์ถา้ท่านตอ้งการสร้างสายอากาศสําหรับ  

       รับคลืนของสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งนี ความยาวทีเหมาะสมของสายอากาศทีท่านจะสร้างจะเป็นเท่าใด 

       ก.  0.5 เมตร                 ข. 1 เมตร                ค.   1.5 เมตร                    ง.  2  เมตร                   

15. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีคุณสมบติัทีเหมือนกนัคือขอ้ใด   

       ก.  หกัเหไดเ้ท่ากนั ข.  เลียวเบนไดเ้ท่ากนั ค.  แทรกสอดไดเ้ท่ากนั ง.  มีความเร็วเท่ากบัแสง 

16. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในขอ้ใดทีมีพลงังานมากทีสุด   

       ก.   แสง  ข.  รังสีเอก็ซ์  ค.  ไมโครเวฟ  ง.  อลัตราไวโอเลต 

17. เมือนกับินอวกาศขึนไปบนดวงจนัทร์สามารถพูดคุยกบัคนทีอยู่บนโลกได ้ จะตอ้งใชค้ลืนชนิดใด   

       ก.  คลืนวทิยุ  ข.  คลืนเสียง  ค.  คลืนโทรทศัน ์ ง.  คลืนไมโครเวฟ 

18.  คลืนวทิยุ  F.M.  มีช่วงความถเีท่าใด   

       ก.   88  - 108   kHz  ข.  88  -  108   MHz ค.  530  -  1600   kHz ง.  530  -  1600   MHz 

19.  สถานีโทรทศัน์ใชว้ธีิส่งเสียงและภาพในระบบใดตามลาํดบั   

       ก.   A.M.  -  A.M.   ข.  A.M.  -  F.M.  ค.  F.M.  -  A.M.  ง.  F.M.  -  F.M. 

20.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัจากความยาวคลืนนอ้ยไปหาความยาวคลนืมากไดถ้กูตอ้ง   

       ก.   อินฟราเรด , แสง , แกมมา   ข.  รังสีเอก็ซ์ , อินฟราเรด , แสง 

       ค.   ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด  ง.  รังสีเอก็ซ์ , อลัตราไวโอเลต , อินฟราเรด 

21. ขอ้ใด  ไม่ใช่  คุณสมบติัของรังสีเอก็ซ์   

       ก.  ทาํใหแ้ก๊สแตกตวัเป็นอิออน   ข.  เป็นคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าความถีสูง 

       ค.  มีอาํนาจในการผา่นทะลุทะลวงสูง  ง.  เบียงเบนในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 

22. คลืนวทิยุทีส่งออกจากสถานีวทิยุสองแห่ง  มีความถี  90 MHz และ 100 MHz   ความยาวของคลืนวทิยุทงั 

       สองนีต่างกนัเท่าไร 

        ก.   0.16  m                     ข.   0.33   m  ค.   3.00  m                         ง.   3.33   m 

23. คลืนวทิยแุตกต่างจากคลืนแสงอยา่งไร 

       ก.  คลืนวทิยุมีความถีตาํกวา่คลืนแสง  ข. คลืนวทิยุความถีสูงกวา่คลนืแสง 

      ค. คลืนวิทยเุคลือนทีไดเ้ร็วกว่าคลืนแสง  ง. คลืนวิทยเุคลือนทีไดช้า้กว่าคลืนแสง 

24. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีมนุษยส์ามารถสัมผสัไดคื้อขอ้ใด  

       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด              ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 

25. ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าช่วงคลืนต่างๆ ในสเปกตรัม 

       1. มีแหล่งกาํเนิดและการตรวจจบัทีต่างกนั    2. เคลือนทีในสุญญากาศดว้ยความเร็วแสง 

       3. มีการส่งผ่านพลงังานไปพร้อมกบัคลนื 

       ก. ขอ้ 1 เท่านนั  ข. ขอ้ 1 และ 2  ค. ขอ้ 2 และ 3  ง. ขอ้ 1 , 2  และ 3 

26. การเชือมโลหะดว้ยไฟฟ้าสามารถทาํใหเ้กิดคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใด 

       ก. อินฟาเรด                 ข. อลัตราไวโอเลต ค. แกมมา  ง. เอก็ซ์ 

27. มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัภารกิจบนพืนผิวดวงจนัทร์  สือสารกนัดว้ยวธีิใด 

      ก.  คลืนวทิยุ                   ข.  คลืนโซนาร์                  ค.  คลืนเสียงธรรมดา          ง.  คลืนเสียงอลัตราซาวด ์                                
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28. Henry  Becquerel  นาํแผ่นฟิลม์ใส่ไวใ้นซองสีดาํวางไวใ้ตธ้าตุยูเรเนียม  เมือนาํฟิลม์ไปลา้งพบวา่ 

       เกิดรอยดาํบนแผน่ฟิลม์และสรุปวา่รังสีทีออกมา  จากธาตุยูเรเนียมไม่ใช่รังสีเอกซ์ดว้ยเหตุผลใด 

       1.  รอยดาํนนัมีความเขม้มากกวา่รังสีเอกซ์   2.  รังสีนีถกูปล่อยออกมาตลอดเวลา 

       3.  รังสีนีทาํใหเ้กิดการแตกตวัเป็นอิออนไดดี้กวา่รังสีเอกซ์    4.  รังสีนีเบียงเบนในสนามแม่เหลก็ 

       ขอ้ทีถูกตอ้งคือ 

       ก.  1,  2,  3  ข.  2,  3,  4  ค.  1,  3,  4 ง.  ถูกทุกขอ้ 

29. สมบติัขอ้ใดของคลืนไมโครเวฟทีทาํใหอ้าหารสุกได ้

       ก.  ทะลผุ่านวตัถไุดดี้    ข.  มีความถีสูงกวา่คลืนวทิย ุ

       ค.  ทาํใหโ้มเลกุลของนาํสนั   ง.  เมือผ่านวตัถุคลืนจะสะทอ้นไปมาในวตัถุได ้

30. ขอ้ความใดต่อไปนี   กล่าวไม่ถูกตอ้ง  เกียวกบัรังสีอลัตราไวโอเลต 

       ก.  มีประโยชน์ในการฆ่าเชือโรค 

       ข.  มองเห็นเป็นสีม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแกว้บาง ๆ ได ้

       ค.  สามารถทาํใหส้ารเคมีบางชนิดเรืองแสงไดจึ้งมีการนาํไปใชส่้องเสือผา้ทีทาดว้ยสารเรืองแสงของผูแ้สดง  

             บนเวทีจะช่วยใหเ้ห็นเป็นสีสันทีน่าตืนตามากขึน 

       ง.  ถา้โอโซนในชนับรรยากาศชนับนลดนอ้ยลง  การดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยก์็จะลดลงไป 

            ดว้ย จนอาจไดรั้บอนัตรายจากรังสีนีทีตกลงสู่โลกได ้

31. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อไปนี คลืนใดมีความถีตาํทีสุด 

       ก.  คลืนวทิยุ  ข.  คลืนแสง  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 

32. รังสีทีใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบลายมือผูฝ้ากธนาคาร คือรังสีใด  

       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 

33. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดทีสามารถสะทอ้นไดดี้ทีบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์คือขอ้ใด  

       ก.  คลืนโทรทศัน ์ ข.  รังสีอินฟราเรด ค.  คลืนไมโครเวฟ ง.  คลืนวทิยุ  เอ เอม็ 

34. ขอ้ใดทีถือวา่เป็นประโยชน์ทีไดรั้บจากรังสีอินฟราเรด  

       ก.  ตรวจสอบและคน้หาสัตวป่์าในทีมืด  ข.  ใชอ้บอาหาร ทาํใหอ้าหารสุก 

ค.  ใชใ้นอุตสาหกรรมอบสี   ง.  ถูกทุกขอ้ทีกล่าวมา 

35. แสงสีใดต่อไปนีทีมีความถีนอ้ยทีสุด   

       ก.  สีม่วง                    ข.  สีแดง  ค.  สีเหลอืง                ง.  สีนาํเงิน 

36. รังสีอลัตราไวโอเลตไดม้าจากไหน   

ก.  ดวงอาทิตย ์ ข.  หลอดเรืองแสง ค.  เครืองรับโทรทศัน ์ ง.  ขอ้  ก และขอ้ ข ถูก 

37. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการทาํงานของเครืองโทรทศัน์คือขอ้ใด 

      ก.  คลืนวทิยุ                 ข.  อินฟราเรด  ค.  คลืนไมโครเวฟ     ง.   อลัตราไวโอเลต 
38. ในธรรมชาติร่างกายของคนสามารถสร้างวติามินจากรังสีอะไร  

       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 

39. รังสีใดทีทาํใหเ้กิดประจุอสิระในบรรยากาศชนัไอโอโนสเฟียร์ คือขอ้ใด  

       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
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40. รังสีใดต่อไปนีไม่ไดอ้อกมาจากนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี  

       ก.  รังสีแอลฟา    ข.  รังสีบีตา  ค.  รังสีแกมมา                   ง.   รังสีเอก็ซ์ 

41. เมือใชสิ้งกีดขวางต่อไปนีกนัรังสีเอก็ซ์ สิงใดทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด  

       ก.   เหลก็       ข.   เงิน   ค.   ทองแดง                       ง.   ตะกวั 

42. รังสีชนิดใดมีพลงังานมากทีสุด   

       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 

43. รังสีทีแตกต่างไปจากรังสีอืนคือขอ้ใด  

ก.  รังสีบีตา                  ข. รังสีเอก็ซ์  ค.  รังสีอินฟราเรด      ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 

44. ความถีคลืนวทิยอุยู่ในช่วงใด   

ก.  สูงกวา่รังสีอนิฟราเรด   ข.  ตาํกวา่รังสีอนิฟราเรด 

ค.  สูงกวา่รังสีอลัตราไวโอเลต   ง.  อยู่ในช่วงเดียวกบัรังสีแกมมา 

45. การส่งโทรทศัน์สีใชอ้ะไรเป็นแม่สีทีจะทาํใหเ้กิดสีตามธรรมชาติ  

       ก.  สีแดง  สีฟ้า  สีเหลือง   ข.  สีแดง  สีนาํเงิน  สีแสด 

       ค.  สีแดง  สีนาํเงิน  สีเขียว   ง.  สีแดง  สีนาํเงิน  สีเหลือง 

46. วทิยุ  เอ.เอม็. ดีกวา่ เอฟ.เอม็. ในดา้นใด  

ก.  ส่งระยะทางไกลดีกวา่   ข.  กินไฟนอ้ยกวา่ระบบ เอฟ.เอม็. 

ค.  ใหก้าํลงัสูงกวา่เมือมีขนาดเท่ากนั  ง.  เสียงดงักวา่เพราะสถานีสามารถส่งกาํลงัสูงกวา่ 

47. อนัตรายจากรังสีใดทีพอเหมาะอาจทาํใหห้วัใจหยุดเตน้ได ้  

       ก.  รังสีเอก็ซ์                    ข.  ไมโครเวฟ  ค.  รังสีอินฟราเรด           ง.  รังสีอุลตราไวโอเลต 

48. เหตุทีใชไ้มโครเวฟแทนคลืนวทิยุในระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด   

       ก.  คลืนวทิยุสะทอ้นง่ายเกินไป   ข.  ความยาวคลืนของคลืนวทิยสุันกวา่ 

ค.  ไมโครเวฟมีอาํนาจทะลุผ่านไดดี้กวา่  ง.  คลืนวทิยุถูกผสมกบัคลนือืนในบรรยากาศไดง่้าย 

49.  การยงิไมโครเวฟไปยงัภาชนะพลาสติกทีบรรจุนาํ สิงทีเกิดขึนคืออะไร   

       ก.  อุณหภูมิของนาํลดลง   ข.  อุณหภูมิของนาํเพิมขึน 

ค.  การหกัเหและการแทรกสอด   ง.  การสะทอ้นและการแทรกสอด 

50.รังสีอนิฟราเรดและคลนืไมโครเวฟมีสิงทีเหมือนกนัคือ 

       1.  เป็นคลืนประเภทเดียวกนั  

2.  ตรวจจบัดว้ยฟิลม์ถ่ายรูปเหมือนกนั 

3.  มีประโยชน์ในการสือสารเหมือนกนั 

คาํตอบทีถูกตอ้งคือขอ้ใด   

ก.  ขอ้  1  เท่านนั    ข.  ขอ้  1  และ  2 

ค.  ขอ้  2  และ  3    ง.   ขอ้  1 , 2 และ 3 

 

 

 


