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บทที 16  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

16.1  ทฤษฎีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ 

 

          คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเปลียนแปลงของสนามไฟฟ้าตลอดเวลาเหนียวนํา ทําให้เกิดสนามแม่เหล็ก 

พอเกิดสนามแม่เหล็กจะเหนียวนํา  ทําให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดต่อเนืองกันตลอดเวลาและสนามแม่เหลก็กับสนาม 

ไฟฟ้าตั งฉากกันตลอดเวลาหาทิศของความเร็วโดยใชก้ฎมือขวา  และเกิดคลืนแม่เหล็กในทุกทีไม่ว่าจะเป็นทีว่าง  

ตัวนําหรือฉนวน  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะมีความเร็วเท่ากัน  คือเท่ากับ  310
8
 m/s  แต่ความถีไม่เท่ากัน 

 

16.2  การแผ่กระจายของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ  

                                      A      

             ประจุวิงขึ นลง      เมือประจุเคลือนทีขึนลงด้วยความเร่งหรือความหน่วง 

                                          จะแผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทุกทิศทาง  ยกเว้น 

                                            a                            เหนือเสาอากาศทีจุด  A  และ  B  

 

 

             ประจุวิงขึ นลง              B 
 

16.3  สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  

              สเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถี หรือความยาวคลืนต่าง ๆ  ของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า

เรียงตามลําดับความถี  เรียงจากความถีน้อยทีสุดถึงความถมีากทีสุด   

  

 

 

 

 

 

 
 

รูป 18.1  ชนิดของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

              คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเป็นคลืนทีมีความถีตั งแต่หลายสิบกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทั งถึงรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา

ทีมีความถีสูงมากๆ เมือความถีเปลียนไปคุณสมบัติของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านั นๆ ก็ย่อมเปลียนแปลงไปด้วยแต่ก็ย ังมี

คุณสมบัติร่วมกันอยู่คือมีอ ัตราเร็วเท่ากับ 310
8
 เมตร/วินาที 

 

16.3.1  คลืนวิทยุ  

            1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง   10
6
- 10

9  เฮิรตซ์    

            2.  คลืนวิทยุความถีตั งแต่  530  - 1600  กิโลเฮิรตซ์  สถานีวิทยุจะส่งออกอากาศในระบบ A.M. 

            3.  ช่วงความถีทีตํ ากว่าช่วง  530  - 1600  กิโลเฮิรตซ์  เรียกว่าคลืนยาว  ความถีทีสูงกว่านี เรียกว่าคลืนสั น 
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            4.  ช่วงความถีจาก  88 - 108  เมกะเฮิรตซ์  เป็นการส่งคลืนแบบ  F.M. 

            5.  สัญญาณคลืนวิทยุทีส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับมี  2  ชนิด คือ 

                  5.1 คลืนพืนดิน หมายถึง คลืนวทิยุทีส่งจากสถานีส่งไปถึงเครืองรับวิทยุโดยตรงมีทั งระบบ A.M.และ  

F.M.  

                  5.2  คลืนฟ้า หมายถึง คลืนวิทยุทีส่งขึ นไปสะท้อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์  แล้วกลับมาย ัง

เครืองรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่วนระบบ  F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชั นนี ได้) 

             6.  คลืนวิทยุสามารถผลิตขึนได ้ โดยอาศัยวงจรวิทยุของหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร์ 

             7.  ไม่สามารถทะลุผ่านโลหะ  หรือสิงกีดขวางขนาดใหญ่  แต่สามารถอ้อมผ่านสิงกีดขวางทีมีขนาด

ใกล้เคียงกับความยาวคลืนได้ 

             8.  สามารถสะท้อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์ได้ 

16.3.2   คลืนโทรทัศน์ 

             1.  มีความถีประมาณ  10
8
  เฮิรตซ์   

             2.  การส่งโทรทัศน์ต้องใช้กล้องถ่ายโทรทัศน์  ซึงสามารถเปลียนภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ในอัตรา 

25
1   วินาที  ใช้คลืนวิทยุทีมีความถีสูง  เช่น  สถานีโทรทัศน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  ใช้ความถีในช่วง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ์   

              3.  ภาพส่งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. )  ส่วนเสียงส่งออกไปในระบบเอฟเอ็ม  ( F.M. ) 

              4.  หลอดส่งภาพทําหน้าทีสร้างสัญญาณไฟฟ้าของภาพ  มีส่วนประกอบสําคัญคือ  แผ่นรับภาพ  แผ่นรับ

สัญญาณ  ปืนอิเล็กตรอน  วงแหวนโลหะ 

              5.  เครืองรับโทรทัศน์  รับคลืนโทรทัศน์จากเครืองส่งแล้วจะแยกสัญญาณไฟฟ้าของภาพส่งไปยัง

หลอดภาพ  เพือเปลียนเป็นภาพได้ในอัตราภาพละ  
50
1    วินาที 

              6.  เครืองรับโทรทัศน์ระบบ  625  เส้น เป็นระบบสากล 

              7.  เครืองรับวิทยุโทรทัศน ์ ระบบจะมีหลอดภาพซึงภายในมีเครืองกําเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน

จอภาพ  ตามสัญญาณไฟฟ้าทีได้รับ  สําหรับโทรทัศน์สีจะมีแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอน  3  ชุด  ใช้ควบคุมความเข้ม

สัญญาณ  สีแดง  สีนํ าเงิน  และสีเขียว 

16.3.3   คลืนไมโครเวฟ 

             1.  ช่วงความถีอยู่ในช่วง   10
9
 -  310

11  เฮิรตซ์    

             2.  ใช้ในการสือสาร  เช่น  ดาวเทียม   โทรศัพท์มือถือ   

             3.  ใช้ทําเรดาร์ 

             เรดาร์(RADAR ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging) 

1. เรดาร์เป็นการส่งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็นช่วง ๆ  แล้วรับสัญญาณทีสะท้อนกลับมาเข้าสู่เครืองรับ 

ปรากฏให้เห็นบนจอภาพ  ซึงจะบอกชนิดและระยะห่างของว ัตถุทีสะท้อนได้ 

 2.  สายอากาศของเรดาร์  มีล ักษณะเป็นจานโค้งรูปพาราโบรา  หมุนได้รอบแกน  ทําหน้าทีส่งและรับคลืน

ไมโครเวฟ  เหตุทีนิยมใช้คลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสูงสามารถทะลุบรรยากาศ

และสะท้อนทีผิวว ัตถุทึบได้ดี 



เอกสารประกอบการเรียนการเรียนการสอน เรือง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เรียบเรียงโดยนายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  3

 3.  จอรับคลืนภาพ  ล ักษณะเป็นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็นวงรอบศูนย์กลาง  และมีทิศทางกํากับภาพ

ทีปรากฏบนจอโดยจะบอกตําแหน่งระยะห่าง  และทิศทางของว ัตถุจากจานสายอากาศด้วย 

 4.  ประโยชน์ของเรดาร์ 

       4.1 ใช้ในการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ นําทางเรือเมือหมอกลงจัด 

                     4.2 ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา  เช่น  ใช้ตรวจหาตําแหน่งและทิศทางของลมพายุ  พยากรณ์อากาศ 

      4.3 ใช้ในทางการทหาร  ใช้ตรวจหาเครืองบินข้าศึกเพือออกสกัด หรือเตือนภัยทางอากาศ  และตรวจ 

การเคลือนไหวของศัตรู 

4.4 ด้านประมง  เช่น  ใช้ตรวจหาฝูงปลา 

โดยทั วไปเรามักจะพบการนําคลืนไมโครเวฟไปใช้ในการสือสาร  ปัจจุบันการปรุงอาหารนิยมใช้เตา 

ไมโครเวฟกันทั งนี เพราะสะดวกและรวดเร็ว หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟคือ  แหล่งกําเนิดคลืนไมโครเวฟยิง

คลืนไมโครเวฟไปยังพัดลมเพือให้พัดลมกระจายคลืนไมโครเวฟไปทั วเตา เมือคลืนไมโครเวฟกระทบกับอาหารมัน

จะส่งสนามไฟฟ้าเข้าไปในอะตอมของนํ าทีอยู่ในอาหารนั น  ทําให้อะตอมของนํ าซึงมีประจุคู่ชนิดตรงกันข้าม 

(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็วทั วไปประมาณ  2.4 10
9
  รอบต่อวินาที  ทําให้เกิดพลังความร้อนขึ น  อาหารที

ถูกปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกทั วหมดและรวดเร็ว  เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทั ว  

16.3.4   รังสีอินฟราเรด 

 1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
11   -  10

14    เฮิรตซ์    

 2.  ว ัตถุร้อนจะแผ่รังสีอินฟราเรดทีมีความยาวคลืนสั นกว่า  10 - 4   เมตรออกมา 

 3.  ประสาทสัมผ ัสทางผิวหนังของมนุษย์สามารถรับรังสีอินฟราเรดได ้

 4.  ฟิล์มถ่ายรูปบางชนิดสามารถถ่ายรูปได้โดยอาศัยรังสีอินฟราเรด 

 5.  สิงมีชีวิตจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 

 6.  สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้  จึงอาศัยสมบัตินี ถ่ายภาพพืนโลก 

จากดาวเทียม  เพือศึกษาการแปรสภาพของป่าไม้หรือการเคลือนย้ายของฝูงสัตว์ 

             7.  รังสีอินฟราเรดเป็นตัวนําคําสั งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครืองรับทีเรียกว่า  รีโมทคอนโทรล  หรือการ

ควบคุมระยะไกล  สําหรับควบคุมการทํางานของเครืองรับโทรทัศน์  เช่น การปิด  การเปิด  การเปลียนสถานี 

             8.  ใช้ในทางการทหารนําไปใช้เกียวกับการควบคุมการใช้อาวุธนําวิถีเคลือนทีไปยังเป้าหมาย 

             9.  แหล่งกําเนิดของรังสีอินฟราเรด  ได้จากแหล่งกําเนิดความร้อนทุกชนิด  เช่น  ดวงอาทิตย์  หลอดไฟ   

             10.  ใช้ในวงการแพทย์  เช่น  การฆ่าเชือโรค  กายภาพบําบัด  การตรวจวินิจฉัยโรค 

             11.  ใช้ในวงการอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตรถยนต์  การอบสีรถ  การฆ่าเชือโรคก่อนบรรจุใส่ภาชนะ 

16.3.5   แสง 

             1.  มีความถีประมาณ   10 
14  เฮิรตซ์  

             2.  ประสาทตาของมนุษย์ไวต่อคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนี มาก 

             3.  ว ัตถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปล่งแสงได้  เช่น  ไส้หลอดไฟฟ้า  ดวงอาทิตย ์

             4.  เครืองกําเนิดเลเซอร์  เป็นแหล่งกําเนิดแสงอาพันธ์ทีให้แสงได้โดยไม่อาศัยความร้อน  เช่น 

วงการแพทย์  ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดนัยน์ตา 
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16.3.6  รังสีอัตราไวโอเลต 

             1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
15  -  10

18   เฮิรตซ์    

             2.   รังสีนี เป็นตัวการทีทําให้เกิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์ 

             3.   ทําให้สารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 

             4.   สามารถทะลุผ่านว ัตถุบาง ๆ  บางชนิดได้  เช่น เสือผ้า  แผ่นพลาสติก 

             5.   ทําลายเซลล์เล็ก ๆ  บางชนิดได้  เช่น  เชือโรค 

             6.   ประโยชน์ของรังสีอ ัตราไวโอเลต 

       6.1  ใช้ทําการพิสูจน์เอกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 

       6.2   ช่วยร่างกายสังเคราะห์วิตามินดี 

       6.3  ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสียหรือไม่ 

       6.4  ใช้ในการแสดงบนเวที 

       6.5  ใช้ตรวจสอบสารเคมี 

 โทษจากรังสีอ ัตราไวโอเลต  อ ันตรายต่อผิวหนัง  และตาคน  เมือรับมาจํานวนมาก ๆ  อาจเป็นมะเร็งที

ผิวหนังได ้

 รังสีอ ัตราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย ์ ส่วนใหญ่จะถูกสกัดกั นไวจ้ากบรรยากาศชั นสตราโตสเฟียร์  ซึงมี

แก๊สโอโซนเป็นองค์ประกอบ  แต่ปัจจุบันโอโซนในบรรยากาศมีจํานวนลดลงมากจึงทําให้รังสีอ ัตราไวโอเลตแผ่ลง

มาย ังผิวโลกมากขึ น 

16.3.7  รังสีเอกซ์ 

1.  มีความถีอยู่ในช่วง   10
16  -  10

21   เฮิรตซ์    

2.  แหล่งกําเนิดของรังสีเอกซ์  คือ  ดวงอาทิตย์  หลอดรังสีเอกซ์  เครืองรับโทรทัศน์ 

3.  คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ 

3.1  ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 

3.2 เป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนสั นมาก 

3.3  มีอ ํานาจทะลุทะลวงสูง 

3.4  ทําให้แก๊สหรืออากาศรอบ ๆ แตกตัวเป็นไอออนได้ 

3.5  ทําให้สารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

3.6 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกับแสง 

3.7 รังสีเอกซ์มีอ ันตรายและทําลายเซลล์ของสิงมีชีวิตได้ 

4.   ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ 

     4.1  ใช้ในวงการแพทย์  ตรวจวินิจฉัยโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 

       4.2   ใช้ในวงการอุตสาหกรรม  และการก่อสร้าง  เพือตรวจสอบรูรั วหรือรอยร้าวต่าง  ๆ

       4.3  ใช้ตรวจสอบสิงแปลกปลอม  หรืออาวุธในกระเป๋าหรือหีบห่อต่าง  ๆ

       4.4  ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร 
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5.  โทษของรังสีเอกซ์ 

       5.1  เมือร่างกายรับเข้าไปมาก  เซลล์จะตายหรือเสือมคุณภาพ 

       5.2  อาจทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ 

       5.3  อาจทําให้เกิดการเปลียนแปลงในยีน  มีผลต่อกรรมพันธ์ุ 

16.3.8  รังสีแกมมา 

             1.  มีความถีสูงกว่ารังสีเอกซ์ 

             2.  แหล่งกําเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี   รังสีคอสมิกทีมาจาก 

นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยู่ด้วย  การแผ่รังสีของอนุภาค ประจุไฟฟ้าทีถูกเร่งในเครืองเร่งอนุภาคก็ทําให้เกิดรังสี

แกมมาได ้

 3.   คุณสมบัติของรังสีแกมมา 

             3.1  ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 

             3.2  ทําให้สารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 

             3.3  ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์มถ่ายรูป และฟิล์มทีไม่ไวต่อแสง 

 4.   ประโยชน์ของรังสีแกมมา 

             4.1  ใช้ในวงการแพทย์  ใช้รักษาโรคมะเร็ง 

             4.2  ใช้ในวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชต่างๆ  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง   

การเปลียนแปลงพันธ์ุพืช 

             4.3  อาบผลไม้ต่าง ๆ  ตลอดผลิตผลอืน ๆ  ให้เก็บรักษาไว้ได้นาน  ๆ

5.   โทษของรังสีแกมมา  ทําลายเซลล์ร่างกาย  เนือเยือต่าง ๆ  อาจทําให้เกิดมะเร็งได้   

16.4  โพลาไรเซซันของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

เนืองจากเคลือนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลืนตามขวาง  ซึงมีทิศทางการสั นของสนามไฟฟ้า  และสนามแม่เหล็ก

ตั งฉากกับทิศทางการเคลือนทีของคลืนดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงทิศการเคลือนทีของคลืนแสง 

 

 จากรูปสนามไฟฟ้าจะเปลียนแปลงทิศกลับไปมาในแนวดิงเสมอ  เราเรียกคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านี ว่า คลืนโพ

ราไรส์  (polarized wave)   หรืออาจกล่าวได้ว่า  คลืนโพลาไรส์  คือ  คลืนตามขวางทีมีระนาบการสั นราบเดียว

นั นเอง 
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16.4.1  โพลาไรเซซันของแสง 

แหล่งกําเนิดโดยทั วไป  เช่น  ดวงอาทิตย์  หลอดไฟ  ให้กําเนิดแสงจากการสั นสะเทือนของอะตอมและ

โมเลกุลจํานวนมากมายทีมีระนาบของการสั นเรียงอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ  ดังนั นแสงทีปล่อยออกมา

จากแหล่งกําเนิด  จึงประกอบด้วยขบวนคลืนจํานวนมากมายในทุกทิศทาง  ดังนั นแสงจากแหล่งกําเนิดแสง

โดยทั วไป  จึงเป็นแสงไม่โพลาไรส์  (unpolarized light) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง  (ก)  ทิศของสนามไฟฟ้าของคลืนแสงจากแหล่งกําเนิด 

    (ข)  การรวมสนามไฟฟ้าจากรูป  (ก)  ให้อยู่ใน  x  และ  y   

  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกจากกระดาษ) 

จากรูป (ก)  แสดงแสงไม่โพลาร์ไรส์จากแหล่งกําเนิดแสงใด ๆ   ซึ งสามารถรวมให้อยู่ในแกน  x  และ y   

ซึงตั งฉากกับการเคลือนทีของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  (รูป  ข)  ดังนั นเราสามารถแสดงแสงไม่โพลาไรส์ด้วยลูกศรสอง

อันในแต่ละแกนดังรูป  (ข) ไ ด ้

การทําให้แสงไม่โพลาไรส์เป็นแสงโพลาไรส์สามารถทําได้หลายวิธี  เช่น 

1.  ใช้แผ่นโพลารอยด์  แผ่นโพลารอยด์เป็นแผ่นทีมีสมบัติยอมให้สนามไฟฟ้าของแสงบางระบาบผ่านไป

ได้เท่านั น  สนามไฟฟ้าทีผ่านแผ่นโพลารอยด์ได้แสดงว่ามีทิศทางการสั นอยู่แนวเดียวกัน  ทิศของโพลาไรส์  

(ระนาบทียอมให้สนามไฟฟ้า  ผ่านไปได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงแสงไม่โพลาไรส์เมือผ่านแผ่นโพลารอยด์จะได้แสงโพลาไรส์ 
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ในกรณีทีผ่านโพลารอยด์  2 แผ่น  เราสามารถทีจะจัดแผ่นโพลารอยด์ทงัสองให้แสงทีผ่านออกมาโพลา

ไรส์ได้มากหรือน้อย  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงแสงไม่โพลาไรส์  เมือผ่านแผ่นโพลารอยด์สองแผ่น 

 

แผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกเรียกว่า  polarizer  มีหน้าที  ทําให้แสงไม่โพลาไรส์ให้เป็นแสงโพลาไรส์  แผ่นที

สองเรียกว่า  analyzer  มีหน้าที  ทําให้แสงทีผ่ามออกมาโพลาไรส์มากน้อยตามต้องการ  โดยแสงทีผ่านออกมาจาก

แผ่นทีสองจะมีความสว่างมากทีสุด เมือทิศโพลาไรส์ของทั งสองแผ่นขนานกัน   และจะมีค่าน้อยทีสุด  เมือทิศโพลา

ไรส์ของทั งสองแผ่นตั งฉากกัน  (ถ้าแผ่นโพลาไรส์คุณภาพดีมากจะไม่มีแสงผ่านออกมาเลย) 

2.  โดยการสะท้อน  เมือให้แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิวว ัตถุ  เช่น  แก้ว  นํ า  หรือกระเบือง  แสง

สะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรส์เมือแสงทํามุมตกกระทบเป็นค่าเฉพาะค่าหนึง  เรียกมุมตกกระทบนี ว่า  มุมโพลาไรส์ 

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

ลาไรส์แล้ว)  ทํามุม  90o  กับรังสีหักเห  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงโพลาไรส์เซซันโดยการสะท้อน 

 

จากรูป  แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิวแก้ว  แสงตกกระทบประกอบด้วยสนามไฟฟ้าของสนามตั งฉากกัน

คือ  สนามทีขนานกับผิวแก้วแทนด้วย   และสนามทีทํามุมกับผิวแก้วแทนด้วย     ให้  n  แทนดรรชนีหักเหของ

แห้ว  และดรรชนีหักเหของอากาศมีค่าเท่ากับ  1  ของกฎของเสนลล ์
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เรียกกว่า  กฎของบรูสเตอร์  แสดงว่าถ้าให้แสงทุมมุมตกกระทบ  tan-1n   แสงทีสะท้อนจะเป็นแสงโพลาร์ 

 3.  โดยการหักเห  เมือแสงผ่านเข้าไปผลึกแคลไซต์และควอตซ์  แสงจะมีอัตราเร็วไม่เท่ากันทุกทิศทางแสง

ทีหักเหผ่านมาจึงแยกออกเป็น  2 แนว  เป็นแสงโพลาไรส์ 

 4.  โดยการกระเจิงของแสง  เมือแสงอาทิตย์ผ่านเข้าในบรรยากาศของโลก  แสงจะกระทบโมเลกุลของ

อากาศหรืออนุภาคในบรรยากาศ  อิเล็กตรอนในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงทีตกกระทบนั น  และจะปลดปล่อยแสงนั น

ออกมาอีกครั งในทุกทิศทุกทาง    เรียกปรากฏการณ์นี ว่า  การกระเจิงของแสง   เมือเราใช้ผ่านโพลารอยด์สังเกตแสง

จากท้องฟ้า  เมือหมุนแผ่นโพลารอยด์ไปรอบ ๆ  จะพบว่าความสว่างเปลียนไป  แสดงว่าแสงจากท้องฟ้าส่วนหนึงมี

แสงโพลาไรส์รวมอยู่ด้วย 

 

แบบทดสอบบทที 16  เรือง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (O-NET)  

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

     คลืนของคลืนวิทยุทั งสองนี ต่างกันเท่าใด  

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

2. (O-NET49) ข้อใดเป็นการเรียงลําดับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้อง 

          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์          

          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์  

3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลืนวิทยุทีได้จะมีลักษณะอยา่งไร  

          1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสียง            

          3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง           

          4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสียง 

4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพืนผิวดวงจันทร์    สือสารกันด้วยวิธีใดสะดวกทีสุด 

          1. คลืนเสียงธรรมดา          2. คลืนเสียงอัลตราซาวด ์

          3. คลืนวิทยุ                 4. คลืนโซนาร์ 
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5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึงไปตังกลางทีสองโดยอัตราเร็วของคลืนลดลง   ถามว่าสําหรับคลืน  

      ในตัวกลางทีสอง  ข้อความใดถูกต้อง 

          1. ความถีเพิมขึ น            2. ความถีลดลง 

          3. ความยาวคลืนมากขึน       4. ความยาวคลืนลดลง 

6. (O-NET50) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีนิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทํางานของเครืองโทรทัศน์คือข้อใด 

          1. อินฟราเรด                                                        2. ไมโครเวฟ 

          3. คลืนวิทยุ                                                           4. อ ัลตราไวโอเลต 

7. (O-NET51) คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลืนเท่าใด  กําหนดให้ความเร็วของคลืนวิทย ุ

      เท่ากับ 3.0 x 108  เมตร/วินาที 

          1.  3.0  m     2.  3.4  m 

          3.  6.0  m     4.  6.8  m 

8. (O-NET51) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสันทีสุด 

          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 

          3. คลืนวิทย ุ    4.  อ ัลตราไวโอเลต 

9. (O-NET52) คลืนในข้อใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุด 

          1.  คลืนวิทย ุ    2.  คลืนอินฟราเรด 

          3.  คลืนไมโครเวฟ    4.  คลืนแสงทีตามองเห็น 

10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวิทย ุ

          1.  การเปลียนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้

          3.  การเกิดนํ าขึนนํ าลง   4.  การเกิดกลางว ัน กลางคืน 

11. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

          1.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากัน 

          2.  มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 

          3.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลืนทีมีทั งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 

          4.  เมือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางทีเปลียนไป อัตราเร็วของคลืนจะเปลียนไป 

12.  (O-NET54)เหตุใดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจัดเป็นคลืนตามขวาง 

      1.  เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั งฉากกับสนามไฟฟ้า 

      2.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

      3.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตั งฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

      4.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกับทิศการเคลือนทีของคลืน 
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แบบทดสอบบทที 16  เรืองคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

1. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเกิดได้จากข้อใด 

    ก. นิวตรอน     ข. อิเล็กตรอน        ค.  สนามแม่เหล็ก          ง.  สนามไฟฟ้า 

2.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะเคลือนทีในสูญญากาศ โดยมีสิงเหมือนกันคือข้อใด 

     ก. ความถี    ข. อ ัตราเร็ว       ค.แอมพลิจูด                  ง.  ความยาวคลืน                          

3.  ความยาวคลืนช่วงใดต่อไปนี มีความยาวคลืนสั นทีสุด 

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

4. จากสมมติฐานของแมกซ์เวลส์พบวา่การเปลียนแปลงสนามไฟฟ้าจะทําให้เกิดอะไร 

     ก.  กระแสไฟฟ้า  ข. แรงดัน              ค.  สนามแม่เหล็ก          ง. แรงเคลือนไฟฟ้า                                    

5. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถเคลือนทีผ่านไดใ้นข้อใด 

    ก.  ผ่านก๊าซ                                   ข.  เพียงสุญญากาศ         

    ค. ผ่านบริเวณทีมีสนามไฟฟ้า  ง.  ผ่านได้ทุกข้อทีกล่าวข้างต้น 

6. พลังงานของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าน่าจะซ่อนอยู่ในข้อใด 

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

7.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่นําสิงในข้อใดไปด้วย 

     ก.  ประจุ                       ข. โมเมนตัม           ค. พลังงาน                       ง.  สัญญาณจากวิทยุ                   

8.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะนําสิงในข้อใดไปด้วย 

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

9. ทิศทางของสนามแม่เหล็กของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะอย่างไร 

    ก.  ขนานกับสนามไฟฟ้า            ข. ตั งฉากกับสนามไฟฟ้า        

    ค.  ขนานกับทิศทางการเคลือนทีของคลืน ง. มีทิศตั งฉากทั งสนามไฟฟ้าและทิศการแผ่ของคลืน 

10. ขนาดความเข้มของสนามแม่เหล็กของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะใดๆจะเป็นไปตามข้อใด                             

      ก.  แปรผกผันกับความเข้มสนามไฟฟ้า ข . เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มสนามไฟฟ้า                

      ค.  เท่ากับสนามไฟฟ้า   ง.   ถูกทุกข้อ            

11.ความเร็วของแสงในอากาศ  310
8 

 เมตร/วินาที  สถานีวิทยุ F.M.สถานีหนึงประกาศว่ากระจายเสียงด้วยความถี   

      100 MHz   ความยาวคลืนในอากาศของสถานีนั นเป็นเท่าใด 

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

12.จากข้อ 11.  สายอากาศทีสั นทีสุดทีทําให้เกิดคลืนนิงในสายอากาศนั นได้พอดีต้องยาวเท่าใด 

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

13. คลืนวิทยุ FM ความถี  88  เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลืนเท่าใด  กําหนดให้ความเร็วของคลืนวิทยุเท่ากับ 

     3.0 x 108  เมตร/วินาที 

      ก.   3.0   เมตร                 ข.   3.4   เมตร      ค.   6.0   เมตร                   ง.   6.8   เมตร 
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14.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึงออกอากาศด้วยคลืน 100 เมกะเฮิรตซ์ถ้าท่านต้องการสร้างสายอากาศสําหรับ  

       รับคลืนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี  ความยาวทีเหมาะสมของสายอากาศทีท่านจะสร้างจะเป็นเท่าใด 

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

15. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีคุณสมบัติทีเหมือนกันคือข้อใด   

       ก.  หักเหได้เท่ากัน ข.  เลี ยวเบนได้เท่ากัน ค.  แทรกสอดได้เท่ากัน ง.  มีความเร็วเท่ากับแสง 

16. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดทีมีพลังงานมากทีสุด   

       ก.   แสง  ข.  รังสีเอ็กซ์  ค.  ไมโครเวฟ  ง.  อ ัลตราไวโอเลต 

17. เมือนักบินอวกาศขึ นไปบนดวงจันทร์สามารถพูดคุยกับคนทีอยู่บนโลกได้  จะต้องใช้คลืนชนิดใด   

       ก.  คลืนวิทย ุ  ข.  คลืนเสียง  ค.  คลืนโทรทัศน ์ ง.  คลืนไมโครเวฟ 

18.  คลืนวิทยุ  F.M.  มีช่วงความถีเท่าใด   

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

19.  สถานีโทรทัศน์ใช้วิธีส่งเสียงและภาพในระบบใดตามลําดับ   

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

20.  ข้อใดเรียงลําดับจากความยาวคลืนน้อยไปหาความยาวคลืนมากได้ถูกต้อง   

       ก.   อินฟราเรด , แสง , แกมมา   ข.  รังสีเอ็กซ์ , อินฟราเรด , แสง 

       ค.   ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด  ง.  รังสีเอ็กซ์ , อ ัลตราไวโอเลต , อินฟราเรด 

21. ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติของรังสีเอ็กซ์   

       ก.  ทําให้แก๊สแตกตัวเป็นอิออน   ข.  เป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถีสูง 

       ค.  มีอ ํานาจในการผ่านทะลุทะลวงสูง  ง.  เบียงเบนในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 

22. คลืนวิทยุทีส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง  มีความถ ี 90 MHz และ 100 MHz   ความยาวของคลืนวิทยุทั ง 

       สองนี ต่างกันเท่าไร 

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

23. คลืนวิทยุแตกต่างจากคลืนแสงอย่างไร 

       ก.  คลืนวิทยุมีความถีตํ ากว่าคลืนแสง  ข. คลืนวิทยุความถีสูงกว่าคลืนแสง 

      ค. คลืนวิทยุเคลือนทีได้เร็วกว่าคลืนแสง  ง. คลืนวิทยุเคลือนทีได้ช้ากว่าคลนืแสง 

24. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมนุษย์สามารถสัมผ ัสได้คือข้อใด  

       ก.  รังสีเอ็กซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด              ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 

25. ข้อใดถูกต้องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงคลืนต่าง  ๆในสเปกตรัม 

       1. มีแหล่งกําเนิดและการตรวจจับทีต่างกัน    2. เคลือนทีในสุญญากาศด้วยความเร็วแสง 

       3. มีการส่งผ่านพลังงานไปพร้อมกับคลืน 

       ก. ข้อ 1 เท่านั น  ข. ข้อ 1 และ 2  ค. ข้อ 2 และ 3  ง. ข้อ 1 , 2  และ 3 

26. การเชือมโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถทําให้เกิดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด 

       ก. อินฟาเรด                 ข. อ ัลตราไวโอเลต ค. แกมมา  ง. เอ็กซ์ 

27. มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพืนผิวดวงจันทร์  สือสารกันด้วยวิธีใด 

      ก.  คลืนวิทย ุ                  ข.  คลืนโซนาร์                  ค.  คลืนเสียงธรรมดา          ง.  คลืนเสียงอลัตราซาวด์                                 
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28. Henry  Becquerel  นําแผ่นฟิล์มใส่ไว้ในซองสีดําวางไว้ใต้ธาตุยูเรเนียม  เมือนําฟิล์มไปล้างพบว่า 

       เกิดรอยดําบนแผ่นฟิล์มและสรุปว่ารังสีทีออกมา  จากธาตุยูเรเนียมไม่ใช่รังสีเอกซ์ด้วยเหตุผลใด 

       1.  รอยดํานั นมีความเข้มมากกว่ารังสีเอกซ์   2.  รังสีนี ถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา 

       3.  รังสีนี ทําให้เกิดการแตกตัวเป็นอิออนได้ดีกว่ารังสีเอกซ์    4.  รังสีนี เบียงเบนในสนามแม่เหล็ก 

       ข้อทีถูกต้องคือ 

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

29. สมบัติข้อใดของคลืนไมโครเวฟทีทําให้อาหารสุกได้ 

       ก.  ทะลุผ่านว ัตถุได้ดี    ข.  มีความถีสูงกว่าคลืนวิทย ุ

       ค.  ทําให้โมเลกุลของนํ าสั น   ง.  เมือผ่านว ัตถุคลืนจะสะท้อนไปมาในว ัตถุได้ 

30. ข้อความใดต่อไปนี    กล่าวไม่ถูกต้อง  เกียวกับรังสีอลัตราไวโอเลต 

       ก.  มีประโยชน์ในการฆ่าเชือโรค 

       ข.  มองเห็นเป็นสีม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแก้วบาง ๆ ได ้

       ค.  สามารถทําให้สารเคมีบางชนิดเรืองแสงได้จึงมีการนําไปใช้ส่องเสือผ้าทีทาด้วยสารเรืองแสงของผู ้แสดง  

             บนเวทีจะช่วยให้เห็นเป็นสีสันทีน่าตืนตามากขึ น 

       ง.  ถ้าโอโซนในชั นบรรยากาศชั นบนลดน้อยลง  การดูดกลืนรังสีอ ัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ก็จะลดลงไป 

            ด้วย จนอาจได้รับอันตรายจากรังสีนี ทีตกลงสู่โลกได้ 

31. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี  คลืนใดมีความถีตํ าทีสุด 

       ก.  คลืนวิทย ุ  ข.  คลืนแสง  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 

32. รังสีทีใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบลายมือผู ้ฝากธนาคาร คือรังสีใด  

       ก.  รังสีเอ็กซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 

33. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดทีสามารถสะทอ้นได้ดีทีบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์คือข้อใด  

       ก.  คลืนโทรทัศน ์ ข.  รังสีอินฟราเรด ค.  คลืนไมโครเวฟ ง.  คลืนวิทยุ  เอ เอ็ม 

34. ข้อใดทีถือว่าเป็นประโยชน์ทีได้รับจากรังสีอินฟราเรด  

       ก.  ตรวจสอบและค้นหาสัตว์ป่าในทีมืด  ข.  ใช้อบอาหาร ทําให้อาหารสุก 

ค.  ใช้ในอุตสาหกรรมอบสี   ง.  ถูกทุกข้อทีกล่าวมา 

35. แสงสีใดต่อไปนี ทีมีความถีน้อยทีสุด   

       ก.  สีม่วง                    ข.  สีแดง  ค.  สีเหลือง                ง.  สีนํ าเงิน 

36. รังสีอ ัลตราไวโอเลตได้มาจากไหน   

ก.  ดวงอาทิตย ์ ข.  หลอดเรืองแสง ค.  เครืองรับโทรทัศน ์ ง.  ข้อ  ก และข้อ ข ถูก 

37. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีนิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทํางานของเครืองโทรทัศน์คือข้อใด 

      ก.  คลืนวิทย ุ                ข.  อินฟราเรด  ค.  คลืนไมโครเวฟ     ง.   อ ัลตราไวโอเลต 
38. ในธรรมชาติร่างกายของคนสามารถสร้างวิตามินจากรังสีอะไร  

       ก.  รังสีเอ็กซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 

39. รังสีใดทีทําให้เกิดประจุอิสระในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟียร์ คือข้อใด  

       ก.  รังสีเอ็กซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 
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40. รังสีใดต่อไปนีไม่ไดอ้อกมาจากนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี  

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

41. เมือใช้สิงกีดขวางต่อไปนี กั นรังสีเอ็กซ์ สิงใดทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด  

       ก.   เหล็ก       ข.   เงิน   ค.   ทองแดง                       ง.   ตะกั ว 

42. รังสีชนิดใดมีพลังงานมากทีสุด   

       ก.  รังสีเอ็กซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 

43. รังสีทีแตกต่างไปจากรังสีอืนคือข้อใด  

ก.  รังสีบีตา                  ข. รังสีเอ็กซ์  ค.  รังสีอินฟราเรด      ง.  รังสีอ ัลตราไวโอเลต 

44. ความถีคลืนวิทยุอยู่ในช่วงใด   

ก.  สูงกว่ารังสีอินฟราเรด   ข.  ตํ ากว่ารังสีอินฟราเรด 

ค.  สูงกว่ารังสีอ ัลตราไวโอเลต   ง.  อยู่ในช่วงเดียวกับรังสีแกมมา 

45. การส่งโทรทัศน์สีใช้อะไรเป็นแม่สีทีจะทําให้เกิดสีตามธรรมชาติ  

       ก.  สีแดง  สีฟ้า  สีเหลือง   ข.  สีแดง  สีนํ าเงิน  สีแสด 

       ค.  สีแดง  สีนํ าเงิน  สีเขียว   ง.  สีแดง  สีนํ าเงิน  สีเหลือง 

46. วิทยุ  เอ.เอ็ม. ดีกว่า เอฟ.เอ็ม. ในด้านใด  

ก.  ส่งระยะทางไกลดีกว่า   ข.  กินไฟน้อยกว่าระบบ เอฟ.เอ็ม. 

ค.  ให้กําล ังสูงกว่าเมือมีขนาดเท่ากัน  ง.  เสียงดังกว่าเพราะสถานีสามารถส่งกําล ังสูงกว่า 

47. อ ันตรายจากรังสีใดทีพอเหมาะอาจทําให้หัวใจหยุดเต้นได้   

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

48. เหตุทีใช้ไมโครเวฟแทนคลืนวิทยุในระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด   

       ก.  คลืนวิทยุสะท้อนง่ายเกินไป   ข.  ความยาวคลืนของคลืนวิทยุสั นกว่า 

ค.  ไมโครเวฟมีอํานาจทะลุผ่านได้ดีกว่า  ง.  คลืนวิทยุถูกผสมกับคลืนอืนในบรรยากาศได้ง่าย 

49.  การยิงไมโครเวฟไปยังภาชนะพลาสติกทีบรรจุนํ า สิงทีเกิดขึ นคืออะไร   

       ก.  อุณหภูมิของนํ าลดลง   ข.  อุณหภูมิของนํ าเพิมขึ น 

ค.  การหักเหและการแทรกสอด   ง.  การสะท้อนและการแทรกสอด 

50.รังสีอินฟราเรดและคลืนไมโครเวฟมีสิงทีเหมือนกันคือ 

       1.  เป็นคลืนประเภทเดียวกนั  

2.  ตรวจจับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน 

3.  มีประโยชน์ในการสือสารเหมือนกัน 

คําตอบทีถูกต้องคือข้อใด   

ก.  ข้อ  1  เท่านั น    ข.  ข้อ  1  และ  2 

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

 

 

 


