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บทที 16 คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
16.1 ทฤษฎีคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์ เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเกิดจากการเปลียนแปลงของสนามไฟฟ้ าตลอดเวลาเหนียวนํ า ทํ าให้เกิดสนามแม่เหล็ก
พอเกิดสนามแม่เหล็กจะเหนียวนํ า ทํ าให้เกิดสนามไฟฟ้ าเกิดต่อเนืองกั นตลอดเวลาและสนามแม่เหล็กกั บสนาม
ไฟฟ้ าตั งฉากกั นตลอดเวลาหาทิศของความเร็ วโดยใช้กฎมือขวา และเกิดคลืนแม่เหล็ กในทุกทีไม่ว่าจะเป็ นทีว่าง
ตั วนํ าหรื อฉนวน คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดจะมีความเร็ วเท่ากั น คือเท่ากั บ 3  108 m/s แต่ความถีไม่เท่ากั น
16.2 การแผ่ กระจายของคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ
A
ประจุวิ งขึ นลง
เมือประจุเคลือนทีขึนลงด้ วยความเร่ งหรื อความหน่วง
จะแผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาทุกทิศทาง ยกเว้ น
a
เหนือเสาอากาศทีจุด A และ B

ประจุวิ งขึ นลง

B

16.3 สเปกตรั มของคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ แถบแสดงความถี หรื อความยาวคลืนต่าง ๆ ของคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ า
เรี ยงตามลํ าดั บความถี เรี ยงจากความถีน้อยทีสุ ดถึงความถีมากทีสุ ด

รู ป 18.1 ชนิดของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงเป็ นคลืนทีมีความถีตั งแต่หลายสิ บกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทั งถึงรังสี เอ็ กซ์หรื อรังสี แกมมา
ทีมีความถีสู งมากๆ เมือความถีเปลียนไปคุณสมบั ติของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ านั นๆ ก็ย่อมเปลียนแปลงไปด้ วแต่
ย ก็ย ั งมี
คุณสมบั ติร่วมกั นอยู่คือมีอ ั ตราเร็ วเท่ากั บ3  108 เมตร/วินาที
16.3.1 คลืนวิทยุ
1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง 106- 109 เฮิรตซ์
2. คลืนวิทยุความถีตั งแต่ 530 - 1600 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุจะส่ งออกอากาศในระบบ A.M.
3. ช่วงความถีทีตํ ากว่าช่วง 530 - 1600 กิโลเฮิรตซ์ เรี ยกว่าคลืนยาว ความถีทีสู งกว่านี เรี ยกว่าคลืนสั น
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4. ช่วงความถีจาก 88 - 108 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นการส่ งคลืนแบบ F.M.
5. สัญญาณคลืนวิทยุทีส่ งออกจากสถานีส่งไปถึงเครื องรับมี 2 ชนิด คือ
5.1 คลืนพื นดิน หมายถึง คลืนวิทยุทีส่ งจากสถานีส่งไปถึงเครื องรับวิทยุโดยตรงมีท ั งระบบA.M.และ
F.M.

5.2 คลืนฟ้ า หมายถึง คลืนวิทยุทีส่ งขึ นไปสะท้ อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์ แล้ วกลั บมายั ง
เครื องรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่ วนระบบ F.M. ไม่มีเพราะคลืน F.M. ทะลุผ่านบรรยากาศชั นนี ได้)
6. คลืนวิทยุสามารถผลิตขึนได้ โดยอาศั ยวงจรวิทยุของหลอดสุ ญญากาศหรื อวงจรทรานซิ สเตอร์
7. ไม่สามารถทะลุผ่านโลหะ หรื อสิ งกีดขวางขนาดใหญ่ แต่สามารถอ้ อมผ่านสิ งกีดขวางทีมีขนาด
ใกล้ เคียงกั บความยาวคลืนได้
8. สามารถสะท้ อนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์ ได้
16.3.2 คลืนโทรทัศน์
1. มีความถีประมาณ 108 เฮิรตซ์
2. การส่ งโทรทั ศน์ต้ องใช้ กล้ องถ่ายโทรทั ศน์ ซึ งสามารถเปลียนภาพให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าได้ ใอนั ตรา
1
25

วินาที ใช้คลืนวิทยุทีมีความถีสู ง เช่น สถานีโทรทั ศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ใช้ความถีในช่วง 202 ถึง 209

เมกะเฮิรตซ์
3. ภาพส่ งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. ) ส่ วนเสี ยงส่ งออกไปในระบบเอฟเอ็ม ( F.M. )
4. หลอดส่ งภาพทํ าหน้าทีสร้ างสัญญาณไฟฟ้ าของภาพ มีส่วนประกอบสําคั ญคือ แผ่นรับภาพ แผ่นรับ
สัญญาณ ปื นอิเล็กตรอน วงแหวนโลหะ
5. เครื องรับโทรทั ศน์ รับคลืนโทรทั ศน์จากเครื องส่ งแล้ วจะแยกสัญญาณไฟฟ้ าของภาพส่ งไปยั ง
หลอดภาพ เพือเปลียนเป็ นภาพได้ ในอั ตราภาพละ 1 วินาที
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6. เครื องรับโทรทั ศน์ระบบ 625 เส้น เป็ นระบบสากล
7. เครื องรับวิทยุโทรทั ศน์ ระบบจะมีหลอดภาพซึ งภายในมีเครื องกํ าเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน
จอภาพ ตามสัญญาณไฟฟ้ าทีได้ รับ สําหรับโทรทั ศน์สีจะมีแหล่งกํ าเนิดอิเล็กตรอน 3 ชุด ใช้ควบคุมความเข้ ม
สัญญาณ สี แดง สี น ํ าเงิน และสี เขียว
16.3.3 คลืนไมโครเวฟ
1. ช่วงความถีอยู่ในช่วง 109 - 3  1011 เฮิรตซ์
2. ใช้ในการสื อสาร เช่น ดาวเทียม โทรศั พท์มือถือ
3. ใช้ท ํ าเรดาร์
เรดาร์ (RADAR ย่ อมาจาก Radio Detection And Ranging)
1. เรดาร์ เป็ นการส่ งคลืนไมโครเวฟออกไปเป็ นช่วง ๆ แล้ วรับสัญญาณทีสะท้ อนกลั บมาเข้ าสูเครื
่ องรับ
ปรากฏให้ เห็นบนจอภาพ ซึ งจะบอกชนิดและระยะห่างของวั ตถุทีสะท้ อนได้
2. สายอากาศของเรดาร์ มีล ั กษณะเป็ นจานโค้ งรู ปพาราโบรา หมุนได้ รอบแกน ทํ าหน้าทีส่ งและรับคลืน
ไมโครเวฟ เหตุทีนิยมใช้คลืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์ เพราะคลืนไมโครเวฟมีความถีสู งสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะท้ อนทีผิววั ตถุทึบได้ ดี
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3. จอรับคลืนภาพ ลั กษณะเป็ นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็ นวงรอบศูนย์กลาง และมีทิศทางกํ ากั บภาพ
ทีปรากฏบนจอโดยจะบอกตํ าแหน่งระยะห่าง และทิศทางของวั ตถุจากจานสายอากาศด้ วย
4. ประโยชน์ของเรดาร์
4.1 ใช้ในการคมนาคม ควบคุมการจราจรทางอากาศ สนามบิน การเดินเรื อ นํ าทางเรื อเมือหมอกลงจั ด
4.2 ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น ใช้ตรวจหาตํ าแหน่งและทิศทางของลมพายุ พยากรณ์อากาศ
4.3 ใช้ในทางการทหาร ใช้ตรวจหาเครื องบินข้ าศึกเพือออกสกั ด หรื อเตือนภั ยทางอากาศ และตรวจ
การเคลือนไหวของศั ตรู
4.4 ด้ านประมง เช่น ใช้ตรวจหาฝูงปลา
โดยทั วไปเรามั กจะพบการนํ าคลืนไมโครเวฟไปใช้ในการสื อสาร ปั จจุบ ั นการปรุ งอาหารนิยมใช้ เตา
ไมโครเวฟกั นทั งนี เพราะสะดวกและรวดเร็ ว หลั กการทํ างานของเตาไมโครเวฟคือแหล่งกํ าเนิดคลืนไมโครเวฟยิง
คลืนไมโครเวฟไปยั งพั ดลมเพือให้พ ั ดลมกระจายคลืนไมโครเวฟไปทั วเตา เมือคลืนไมโครเวฟกระทบกั
บอาหารมั น
จะส่ งสนามไฟฟ้ าเข้ าไปในอะตอมของนํ าทีอยู่ในอาหารนั น ทํ าให้อะตอมของนํ าซึ งมีประจุคู่ชนิดตรงกั นข้ าม
(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็ วทั วไปประมาณ 2.4  109 รอบต่อวินาที ทํ าให้เกิดพลั งความร้ อนขึ น อาหารที
ถูกปรุ งโดยไมโครเวฟจะสุ กทั วหมดและรวดเร็ ว เพราะคลืนไมโครเวฟกระจายไปทั ว
16.3.4 รั งสี อินฟราเรด
1. มีความถีอยู่ในช่วง 1011 - 1014 เฮิรตซ์
2. วั ตถุร้อนจะแผ่รังสี อินฟราเรดทีมีความยาวคลืนสั นกว่า10 - 4 เมตรออกมา
3. ประสาทสัมผั สทางผิวหนั งของมนุษย์ สามารถรับรังสี อินฟราเรดได้
4. ฟิ ล์มถ่ายรู ปบางชนิดสามารถถ่ายรู ปได้ โดยอาศั ยรังสี อินฟราเรด
5. สิ งมีชีวิตจะแผ่รังสี อินฟราเรดออกมาตลอดเวลา
6. สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกทีหนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้ จึงอาศั ยสมบั ตินี ถ่ายภาพพื นโลก
จากดาวเทียม เพือศึกษาการแปรสภาพของป่ าไม้ หรื อการเคลือนย้ ายของฝูงสัตว์
7. รังสี อินฟราเรดเป็ นตั วนํ าคํ าสั งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยั งเครื องรับทีเรี ยกว่า รี โมทคอนโทรล หรื อการ
ควบคุมระยะไกล สําหรับควบคุมการทํ างานของเครื องรับโทรทั ศน์ เช่น การปิ ด การเปิ ด การเปลียนสถานี
8. ใช้ในทางการทหารนํ าไปใช้ เกียวกั บการควบคุมการใช้ อาวุธนํ าวิ ถีเคลือนทีไปยั งเป้ าหมาย
9. แหล่งกํ าเนิดของรังสี อินฟราเรด ได้ จากแหล่งกํ าเนิดความร้ อนทุกชนิด เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
10. ใช้ในวงการแพทย์ เช่น การฆ่าเชื อโรค กายภาพบํ าบั ด การตรวจวินิจฉัยโรค
11. ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ การอบสี รถ การฆ่าเชื อโรคก่อนบรรจุใส่ ภาชนะ
16.3.5 แสง
1. มีความถีประมาณ 10 14 เฮิรตซ์
2. ประสาทตาของมนุษย์ ไวต่อคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าช่วงนี มาก
3. วั ตถุทีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะเปล่งแสงได้ เช่น ไส้หลอดไฟฟ้ า ดวงอาทิตย์
4. เครื องกํ าเนิดเลเซอร์ เป็ นแหล่งกํ าเนิดแสงอาพั นธ์ทีให้แสงได้ โดยไม่อาศั ยความร้อน เช่น
วงการแพทย์ ใช้ เลเซอร์ ในการผ่าตั ดนั ยน์ตา
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16.3.6 รั งสี อตั ราไวโอเลต
มีความถีอยู่ในช่วง 1015 - 1018 เฮิรตซ์
รังสี นี เป็ นตั วการทีทํ าให้เกิดประจุอิสระ และไอออนในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์
ทํ าให้สารเรื องแสง เกิดการเรื องแสง
สามารถทะลุผ่านวั ตถุบาง ๆ บางชนิดได้ เช่น เสื อผ้ า แผ่นพลาสติก
ทํ าลายเซลล์เล็ก ๆ บางชนิดได้ เช่น เชื อโรค
ประโยชน์ของรังสี อ ั ตราไวโอเลต
6.1 ใช้ท ํ าการพิสูจน์เอกสาร ตรวจสอบลายเซ็น
6.2 ช่วยร่ างกายสังเคราะห์วิตามินดี
6.3 ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสี ยหรื อไม่
6.4 ใช้ในการแสดงบนเวที
6.5 ใช้ตรวจสอบสารเคมี
โทษจากรังสี อ ั ตราไวโอเลต อั นตรายต่อผิวหนั ง และตาคน เมือรับมาจํ านวนมาก ๆ อาจเป็ นมะเร็ งที
ผิวหนั งได้
รังสี อ ั ตราไวโอเลตทีมาจากดวงอาทิตย์ ส่ วนใหญ่จะถูกสกั ดกั นไว้จากบรรยากาศชั นสตราโตสเฟี ยร์ ซึ งมี
แก๊สโอโซนเป็ นองค์ประกอบ แต่ปัจจุบ ั นโอโซนในบรรยากาศมีจ ํ านวนลดลงมากจึงทํ าให้ รังสี อ ั ตราไวโอเลตแผ่ลง
มายั งผิวโลกมากขึ น
16.3.7 รั งสี เอกซ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. มีความถีอยู่ในช่วง 1016 - 1021 เฮิรตซ์
2. แหล่งกํ าเนิดของรังสี เอกซ์ คือ ดวงอาทิตย์ หลอดรังสี เอกซ์ เครื องรับโทรทั ศน์
3. คุณสมบั ติของรังสี เอกซ์
3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีความยาวคลืนสั นมาก
3.3 มีอ ํ านาจทะลุทะลวงสู ง
3.4 ทํ าให้แก๊สหรื ออากาศรอบ ๆ แตกตั วเป็ นไอออนได้
3.5 ทํ าให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.6 ทํ าปฏิกิริยากั บแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ปเหมือนกั บแสง
3.7 รังสี เอกซ์มีอ ั นตรายและทํ าลายเซลล์ของสิ งมีชีวิตได้
4. ประโยชน์ของรังสี เอกซ์
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ตรวจวินิจฉั ยโรค ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการอุตสาหกรรม และการก่อสร้ าง เพือตรวจสอบรู รั วหรื อรอยร้ าวต่าง ๆ
4.3 ใช้ตรวจสอบสิ งแปลกปลอม หรื ออาวุธในกระเป๋ าหรื อหีบห่อต่าง ๆ
4.4 ใช้ตรวจสอบวั ตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร
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5. โทษของรังสี เอกซ์
5.1 เมือร่ างกายรับเข้ าไปมาก เซลล์จะตายหรื อเสื อมคุณภาพ
5.2 อาจทํ าให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5.3 อาจทํ าให้เกิดการเปลียนแปลงในยีน มีผลต่อกรรมพั นธุ์
16.3.8 รั งสี แกมมา
1. มีความถีสู งกว่ารังสี เอกซ์
2. แหล่งกํ าเนิดของรังสี แกมมา คือ การสลายตั วของนิวเคลียสของธาตุก ั มมั นตรังสี รังสี คอสมิกทีมาจาก
นอกโลก จะมีรังสี แกมมาอยู่ด้ วย การแผ่รังสี ของอนุภาค ประจุไฟฟ้ าทีถูกเร่ งในเครื องเร่ งอนุภาคก็ท ํ าให้ เกิดรังสี
แกมมาได้
3. คุณสมบั ติของรังสี แกมมา
3.1 ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 ทํ าให้สารเรื องแสงเกิดการเรืองแสง
3.3 ทํ าปฏิกิริยากั บแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ป และฟิ ล์มทีไม่ไวต่อแสง
4. ประโยชน์ของรังสี แกมมา
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการเกษตร ศึกษาโรคพืชต่างๆ การดูดซึ มแร่ ธาตุของรากพืช การสังเคราะห์ด้ วยแสง
การเปลียนแปลงพั นธุ์พืช
4.3 อาบผลไม้ ต่าง ๆ ตลอดผลิตผลอืน ๆ ให้เก็บรักษาไว้ ได้ นาน ๆ
5. โทษของรังสี แกมมา ทํ าลายเซลล์ ร่างกาย เนื อเยือต่าง ๆ อาจทํ าให้กิเ ดมะเร็ งได้
16.4 โพลาไรเซซั นของคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
เนืองจากเคลือนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลืนตามขวาง ซึ งมีทิศทางการสั นของสนามไฟฟ้ า และสนามแม่เหล็ ก
ตั งฉากกั บทิศทางการเคลือนทีของคลืนดั งรู ป

รู ปแสดงทิศการเคลือนทีของคลืนแสง
จากรู ปสนามไฟฟ้ าจะเปลียนแปลงทิศกลั บไปมาในแนวดิ งเสมอ เราเรี ยกคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ านี ว่า คลืนโพ
ราไรส์ (polarized wave) หรื ออาจกล่าวได้ว่า คลืนโพลาไรส์ คือ คลืนตามขวางทีมีระนาบการสั นราบเดียว
นั นเอง
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16.4.1 โพลาไรเซซั นของแสง
แหล่งกํ าเนิดโดยทั วไป เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ ให้ก ําเนิ ดแสงจากการสั นสะเทือนของอะตอมและ
โมเลกุลจํ านวนมากมายทีมีระนาบของการสั นเรี ยงอย่างกระจั ดกระจายไม่เป็ นระเบียบ ดั งนั นแสงทีปล่อยออกมา
จากแหล่ ง กํา เนิ ด จึ งประกอบด้วยขบวนคลื นจํา นวนมากมายในทุ ก ทิศ ทาง ดังนั นแสงจากแหล่ งกํา เนิ ดแสง
โดยทั วไป จึงเป็ นแสงไม่โพลาไรส์ (unpolarized light)

รู ปแสดง (ก) ทิศของสนามไฟฟ้าของคลืนแสงจากแหล่ งกําเนิด
(ข) การรวมสนามไฟฟ้าจากรู ป (ก) ให้ อยู ่ ใน x และ y
คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้ามีทิศพุ ่ งออกจากกระดาษ)
จากรู ป (ก) แสดงแสงไม่โพลาร์ ไรส์ จากแหล่งกํ าเนิดแสงใด ๆ ซึ งสามารถรวมให้อยู่ในแกน x และ y
ซึ งตั งฉากกั บการเคลือนทีของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (รู ป ข) ดั งนั นเราสามารถแสดงแสงไม่โพลาไรส์ ด้ วยลูกศรสอง
อั นในแต่ละแกนดั งรู ป (ข) ไ ด้
การทํ าให้แสงไม่โพลาไรส์ เป็ นแสงโพลาไรส์ สามารถทํ าได้ หลายวิธี เช่น
1. ใช้แผ่นโพลารอยด์ แผ่นโพลารอยด์เป็ นแผ่นทีมีสมบั ติยอมให้สนามไฟฟ้ าของแสงบางระบาบผ่านไป
ได้เท่ านั น สนามไฟฟ้ าที ผ่า นแผ่น โพลารอยด์ไ ด้แสดงว่า มีทิศ ทางการสั นอยู่แ นวเดี ย วกัน ทิ ศของโพลาไรส์
(ระนาบทียอมให้สนามไฟฟ้ า ผ่านไปได้)

รู ปแสดงแสงไม่ โพลาไรส์ เมือผ่ านแผ่ นโพลารอยด์จะได้ แสงโพลาไรส์
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ในกรณี ทีผ่านโพลารอยด์ 2 แผ่น เราสามารถทีจะจั ดแผ่นโพลารอยด์ทงสองให้
ั
แสงทีผ่านออกมาโพลา
ไรส์ ได้ มากหรื อน้ อย ดั งรู ป

รู ปแสดงแสงไม่ โพลาไรส์ เมือผ่ านแผ่ นโพลารอยด์ สองแผ่ น
แผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกเรี ยกว่า polarizer มีหน้าที ทํ าให้แสงไม่โพลาไรส์ ให้เป็ นแสงโพลาไรส์ แผ่นที
สองเรี ยกว่า analyzer มีหน้าที ทํ าให้แสงทีผ่ามออกมาโพลาไรส์ มากน้อยตามต้ องการ โดยแสงทีผ่านออกมาจาก
แผ่นทีสองจะมีความสว่างมากทีสุ ด เมือทิศโพลาไรส์ ของทั งสองแผ่นขนานกั น และจะมีค่าน้อยทีสุ ด เมือทิศโพลา
ไรส์ ของทั งสองแผ่นตั งฉากกั น(ถ้ าแผ่นโพลาไรส์ คุณภาพดีมากจะไม่มีแสงผ่านออกมาเลย)
2. โดยการสะท้อ น เมือให้แสงไม่โ พลาไรส์ ตกกระทบผิววั ตถุ เช่ น แก้ว นํ า หรื อ กระเบื อง แสง
สะท้ อนจะเป็ นแสงโพลาไรส์ เมือแสงทํ ามุมตกกระทบเป็ นค่าเฉพาะค่าหนึ ง เรี ยกมุมตกกระทบนี ว่า มุมโพลาไรส์
(polarizing angle) หรื อมุมบรู สเตอร์ (Brewster’s angle) โดยมุมโพลาไรส์ นีจะทํ าให้รังสี สะท้ อน (ซึ งเป็ นแสงโพ
ลาไรส์ แล้ ว) ทํ ามุม 90o กั บรังสี หั กเห ดั งรู ป

รู ปแสดงโพลาไรส์ เซซั นโดยการสะท้ อน
จากรู ป แสงไม่โพลาไรส์ ตกกระทบผิวแก้ว แสงตกกระทบประกอบด้ วยสนามไฟฟ้ าของสนามตั งฉากกั น
คือ สนามทีขนานกั บผิวแก้วแทนด้ วย  และสนามทีทํ ามุมกั บผิวแก้วแทนด้ วย  ให้ n แทนดรรชนีหั กเหของ
แห้ว และดรรชนีหั กเหของอากาศมีค่าเท่ากั บ 1 ของกฎของเสนลล์
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n1 sin 1  n 2 sin 2
(1) sin P  n sin( 90 o  P )

จาก  2  180 o  90 o    90 o   P ;   P (มมุมตกกระทบ  มุมสะท้อน)
sin P  n cos P
tan P  n
P  tan 1 n
เรี ยกกว่า กฎของบรู สเตอร์ แสดงว่าถ้ าให้แสงทุมมุมตกกระทบ tan-1n แสงทีสะท้ อนจะเป็ นแสงโพลาร์
3. โดยการหั กเห เมือแสงผ่านเข้ าไปผลึกแคลไซต์และควอตซ์ แสงจะมีอ ั ตราเร็ วไม่เท่ากั นทุกทิศทางแสง
ทีหั กเหผ่านมาจึงแยกออกเป็ น 2 แนว เป็ นแสงโพลาไรส์
4. โดยการกระเจิงของแสง เมือแสงอาทิตย์ผ่านเข้าในบรรยากาศของโลก แสงจะกระทบโมเลกุลของ
อากาศหรื ออนุภาคในบรรยากาศ อิเล็กตรอนในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงทีตกกระทบนั น และจะปลดปล่อยแสงนั น
ออกมาอีกครั งในทุกทิศทุกทาง เรี ยกปรากฏการณ์นี ว่า การกระเจิงของแสง เมือเราใช้ผ่านโพลารอยด์สเังกตแสง
จากท้ องฟ้ า เมือหมุนแผ่นโพลารอยด์ไปรอบ ๆ จะพบว่าความสว่างเปลียนไป แสดงว่าแสงจากท้ องฟ้ าส่ วนหนึ งมี
แสงโพลาไรส์ รวมอยู่ด้ วย
แบบทดสอบบทที 16 เรื อง คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า (O-NET)
1. (O-NET49) คลืนวิทยุทีส่ งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
คลืนของคลืนวิทยุท ั งสองนี ต่างกั นเท่าใด
1. 3.33 m
2. 3.00 m
3. 0.33 m
4. 0.16 m
2. (O-NET49) ข้ อใดเป็ นการเรี ยงลํ าดั บคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้ อง
1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ
2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์
3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสี ยงไปกั บคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็มคลืนวิทยุทีได้ จะมีล ั กษณะอย่างไร
1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสี ยง
3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสี ยง
4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบ ั ติการภารกิจบนพื นผิวดวงจั นทร์ สื อสารกั นด้ วยวิธีใดสะดวกทีสุ ด
1. คลืนเสี ยงธรรมดา
2. คลืนเสี ยงอั ลตราซาวด์
3. คลืนวิทยุ
4. คลืนโซนาร์
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5. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตั วกลางทีหนึ งไปตั งกลางทีสองโดยอั ตราเร็ วของคลืนลดลง ถามว่าสําหรับคลืน
ในตั วกลางทีสอง ข้ อความใดถูกต้ อง
1. ความถีเพิ มขึ น
2. ความถีลดลง
3. ความยาวคลืนมากขึน
4. ความยาวคลืนลดลง
6. (O-NET50) คลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าทีนิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํ างานของเครื องโทรทั ศน์คือข้ อใด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อั ลตราไวโอเลต
7. (O-NET51) คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลืนเท่าใด กํ าหนดให้ความเร็ วของคลืนวิทยุ
เท่ากั บ 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) คลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
1. อินฟาเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อั ลตราไวโอเลต
9. (O-NET52) คลืนในข้ อใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
1. คลืนวิทยุ
2. คลืนอินฟราเรด
3. คลืนไมโครเวฟ
4. คลืนแสงทีตามองเห็น
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้ อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวิทยุ
1. การเปลียนขนาดของจุดดั บบนดวงอาทิตย์ 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดนํ าขึนนํ าลง
4. การเกิดกลางวั นกลางคืน
11. (O-NET53) ข้ อใดไม่ถูกต้ องเกียวกั บคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอ ั ตราเร็ วในสุ ญญากาศเท่ากั น
2. มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้ องอาศั ยตั วกลางในการเดินทาง
3. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลืนทีมีท ั งสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
4. เมือคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าเดินทางในตั วกลางทีเปลียนไปอั ตราเร็ วของคลืนจะเปลียนไป
12. (O-NET54)เหตุใดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงจัดเป็ นคลืนตามขวาง

1.
2.
3.
4.

เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั งฉากกับสนามไฟฟ้า
เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลือนทีของคลืน
เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตั งฉากกั บทิศการเคลือนทีของคลืน
เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศเดียวกับทิศการเคลือนทีของคลืน
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แบบทดสอบบทที 16 เรื องคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า
1. คลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าสามารถเกิดได้ จากข้ อใด
ก. นิวตรอน
ข. อิเล็กตรอน ค. สนามแม่เหล็ ก
ง. สนามไฟฟ้ า
2. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดจะเคลือนทีในสู ญญากาศ โดยมีสิ งเหมือนกั นคือข้ อใด
ก. ความถี
ข. อั ตราเร็ ว
ค.แอมพลิจูด
ง. ความยาวคลืน
3. ความยาวคลืนช่วงใดต่อไปนี มีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
ก. แสงสี แดง
ข. แสงสี ม่วง
ค. คลืนวิทยุ
ง.รังสี เอกซ์
4. จากสมมติฐานของแมกซ์เวลส์ พบว่าการเปลียนแปลงสนามไฟฟ้ าจะทํ าให้เกิดอะไร
ก. กระแสไฟฟ้ า
ข. แรงดั น
ค. สนามแม่เหล็ก
ง. แรงเคลือนไฟฟ้ า
5. คลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ า สามารถเคลือนทีผ่านได้ในข้ อใด
ก. ผ่านก๊าซ
ข. เพียงสุ ญญากาศ
ค. ผ่านบริ เวณทีมีสนามไฟฟ้ า
ง. ผ่านได้ ทุกข้ อทีกล่าวข้ างต้ น
6. พลั งงานของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าน่าจะซ่ อนอยู่ในข้ อใด
ก. ความถี
ข. ความเร็ ว
ค. ความยาวคลืน
ง. สนามแม่เหล็ กไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
7. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจะไม่น ํ าสิ งในข้ อใดไปด้ วย
ก. ประจุ
ข. โมเมนตั ม
ค. พลั งงาน
ง. สัญญาณจากวิทยุ
8. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจะนํ าสิ งในข้ อใดไปด้ วย
ก.ประจุ
ข. ความถี
ค. พลั งงาน
ง. ความยาวนคลืน
9. ทิศทางของสนามแม่เหล็กของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจะอย่างไร
ก. ขนานกั บสนามไฟฟ้ า
ข. ตั งฉากกั บสนามไฟฟ้ า
ค. ขนานกั บทิศทางการเคลือนทีของคลืน ง. มีทิศตั งฉากทั งสนามไฟฟ้ าและทิศการแผ่ของคลืน
10. ขนาดความเข้ มของสนามแม่เหล็ กของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าในขณะใดๆจะเป็ นไปตามข้ อใด
ก. แปรผกผั นกั บความเข้ มสนามไฟฟ้ า ข . เป็ นปฏิภาคโดยตรงกั บความเข้ มสนามไฟฟ้ า
ค. เท่ากั บสนามไฟฟ้ า
ง. ถูกทุกข้ อ
11.ความเร็ วของแสงในอากาศ 3  108 เมตร/วินาที สถานีวิทยุ F.M.สถานีหนึ งประกาศว่ากระจายเสี ยงด้ วยความถี
100 MHz ความยาวคลืนในอากาศของสถานีน ั นเป็ นเท่าใด
ก. 1 เมตร
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. 4 เมตร
12.จากข้ อ 11. สายอากาศทีสั นทีสุ ดทีทํ าให้เกิดคลืนนิ งในสายอากาศนั นได้ พอดีต้ องยาว
เท่าใด
ก. 0.5 เมตร
ข. 1 เมตร
ค. 1.5 เมตร
ง. 2 เมตร
13. คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลืนเท่าใด กํ าหนดให้ความเร็ วของคลืนวิทยุเท่ากั บ
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. สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งหนึ งออกอากาศด้ วยคลืน100 เมกะเฮิรตซ์ถ ้ าท่านต้ องการสร้ างสายอากาศสําหรับ
รับคลืนของสถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งนี ความยาวทีเหมาะสมของสายอากาศทีท่านจะสร้ างจะเป็ นเท่าใด
ก. 0.5 เมตร
ข. 1 เมตร
ค. 1.5 เมตร
ง. 2 เมตร
15. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีคุณสมบั ติทีเหมือนกั นคือข้ อใด
ก. หั กเหได้ เท่ากั น ข. เลี ยวเบนได้ เท่ากั น ค. แทรกสอดได้ เท่ากั น ง. มีความเร็ วเท่ากั บแสง
16. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าในข้ อใดทีมีพลั งงานมากทีสุ ด
ก. แสง
ข. รังสี เอ็กซ์
ค. ไมโครเวฟ
ง. อั ลตราไวโอเลต
17. เมือนั กบินอวกาศขึ นไปบนดวงจั นทร์ สามารถพูดคุยกั บคนทีอยู่บนโลกได้ จะต้ องใช้คลืนชนิดใด
ก. คลืนวิทยุ
ข. คลืนเสี ยง
ค. คลืนโทรทั ศน์
ง. คลืนไมโครเวฟ
18. คลืนวิทยุ F.M. มีช่วงความถีเท่าใด
ก. 88 - 108 kHz ข. 88 - 108 MHz
ค. 530 - 1600 kHz
ง. 530 - 1600 MHz
19. สถานีโทรทั ศน์ใช้วิธีส่งเสี ยงและภาพในระบบใดตามลํ าดั บ
ก. A.M. - A.M. ข. A.M. - F.M.
ค. F.M. - A.M.
ง. F.M. - F.M.
20. ข้ อใดเรี ยงลํ าดั บจากความยาวคลืนน้ อยไปหาความยาวคลืนมากได้ ถูกต้ อง
ก. อินฟราเรด , แสง , แกมมา
ข. รังสี เอ็กซ์ , อินฟราเรด , แสง
ค. ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด
ง. รังสี เอ็กซ์ , อั ลตราไวโอเลต , อินฟราเรด
21. ข้ อใด ไม่ใช่ คุณสมบั ติของรังสี เอ็กซ์
ก. ทํ าให้แก๊สแตกตั วเป็ นอิออน
ข. เป็ นคลืนแม่เหล็ กไฟฟ้ าความถีสู ง
ค. มีอ ํ านาจในการผ่านทะลุทะลวงสู ง
ง. เบียงเบนในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
22. คลืนวิทยุทีส่ งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี 90 MHz และ 100 MHz ความยาวของคลืนวิทยุท ั ง
สองนี ต่างกั นเท่าไร
ก. 0.16 m
ข. 0.33 m
ค. 3.00 m
ง. 3.33 m
23. คลืนวิทยุแตกต่างจากคลืนแสงอย่างไร
ก. คลืนวิทยุมีความถีตํ ากว่าคลืนแสง
ข. คลืนวิทยุความถีสู งกว่าคลืนแสง
ค. คลืนวิทยุเคลือนทีได้ เร็ วกว่าคลืนแสง

ง. คลืนวิทยุเคลือนทีได้ ช้ ากว่าคลืนแสง

24. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมนุษย์สามารถสัมผั สได้ คือข้ อใด
ก. รังสี เอ็ กซ์
ข. รังสี แกมมา
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
25. ข้ อใดถูกต้ องเกียวกั บคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงคลืนต่างๆในสเปกตรัม
1. มีแหล่งกํ าเนิดและการตรวจจั บทีต่างกั น
2. เคลือนทีในสุ ญญากาศด้ วยความเร็ วแสง
3. มีการส่ งผ่านพลั งงานไปพร้ อมกั บคลืน
ก. ข้ อ 1 เท่านั น
ข. ข้ อ 1 และ 2
ค. ข้ อ 2 และ 3
ง. ข้ อ 1 , 2 และ 3
26. การเชือมโลหะด้ วยไฟฟ้ าสามารถทํ าให้เกิดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใด
ก. อินฟาเรด
ข. อั ลตราไวโอเลต
ค. แกมมา
ง. เอ็กซ์
27. มนุษย์ อวกาศสองคนปฏิบ ั ติภารกิจบนพื นผิวดวงจั นทร์ สื อสารกั นด้ วยวิธีใด
ก. คลืนวิทยุ
ข. คลืนโซนาร์
ค. คลืนเสี ยงธรรมดา
ง. คลืนเสี ยงอัลตราซาวด์
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28. Henry Becquerel นํ าแผ่นฟิ ล์มใส่ ไว้ ในซองสี ด ํ าวางไว้ ใต้ ธาตุยูเรเนียม เมือนํ าฟิ ล์มไปล้ างพบว่า
เกิดรอยดํ าบนแผ่นฟิ ล์มและสรุ ปว่ารังสี ทีออกมา จากธาตุยูเรเนียมไม่ใช่รังสี เอกซ์ด้ วยเหตุผลใด
1. รอยดํ านั นมีความเข้ มมากกว่ารังสี เอกซ์
2. รังสี นี ถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา
3. รังสี นี ทํ าให้เกิดการแตกตั วเป็ นอิออนได้ ดีกว่ารังสี เอกซ์
4. รังสี นี เบียงเบนในสนามแม่เหล็ก
ข้ อทีถูกต้ องคือ
ก. 1, 2, 3
ข. 2, 3, 4
ค. 1, 3, 4
ง. ถูกทุกข้อ
29. สมบั ติข้ อใดของคลืนไมโครเวฟทีทํ าให้อาหารสุ กได้
ก. ทะลุผ่านวั ตถุได้ ดี
ข. มีความถีสู งกว่าคลืนวิทยุ
ค. ทํ าให้โมเลกุลของนํ าสั น
ง. เมือผ่านวั ตถุคลืนจะสะท้ อนไปมาในวั ตถุได้
30. ข้ อความใดต่อไปนี กล่าวไม่ถูกต้ อง เกียวกั บรังสี อ ัลตราไวโอเลต
ก. มีประโยชน์ในการฆ่าเชื อโรค
ข. มองเห็นเป็ นสี ม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแก้วบาง ๆ ได้
ค. สามารถทํ าให้สารเคมีบางชนิดเรื องแสงได้ จึงมีการนํ าไปใช้ส่องเสื อผ้ าทีทาด้ วยสารเรื องแสงของผู ้ แสดง
บนเวทีจะช่วยให้เห็นเป็ นสีสันทีน่าตืนตามากขึ น
ง. ถ้ าโอโซนในชั นบรรยากาศชั นบนลดน้อยลง การดูดกลืนรังสี อ ั ลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ก็จะลดลงไป
ด้ วย จนอาจได้ รับอั นตรายจากรังสี นี ทีตกลงสู่ โลกได้
31. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อไปนี คลืนใดมีความถีตํ าทีสุ ด
ก. คลืนวิทยุ
ข. คลืนแสง
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
32. รังสี ทีใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบลายมือผู ้ ฝากธนาคาร คือรังสี ใด
ก. รังสี เอ็ กซ์
ข. รังสี แกมมา
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
33. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดทีสามารถสะท้อนได้ ดีทีบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์ คือข้ อใด
ก. คลืนโทรทั ศน์ ข. รังสี อินฟราเรด
ค. คลืนไมโครเวฟ
ง. คลืนวิทยุ เอ เอ็ม
34. ข้ อใดทีถือว่าเป็ นประโยชน์ทีได้ รับจากรังสี อินฟราเรด
ก. ตรวจสอบและค้ นหาสัตว์ ป่าในทีมืด
ข. ใช้อบอาหาร ทํ าให้อาหารสุ ก
ค. ใช้ในอุตสาหกรรมอบสี
ง. ถูกทุกข้ อทีกล่าวมา
35. แสงสี ใดต่อไปนี ทีมีความถีน้อยทีสุ ด
ก. สี ม่วง
ข. สี แดง
ค. สี เหลือง
ง. สี น ํ าเงิน
36. รังสี อ ั ลตราไวโอเลตได้ มาจากไหน
ก. ดวงอาทิตย์
ข. หลอดเรื องแสง
ค. เครื องรับโทรทั ศน์ ง. ข้ อ ก และข้ อ ข ถูก
37. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีนิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํ างานของเครื องโทรทั ศน์คือข้ อใด
ก. คลืนวิทยุ
ข. อินฟราเรด
ค. คลืนไมโครเวฟ ง. อั ลตราไวโอเลต
38. ในธรรมชาติร่างกายของคนสามารถสร้างวิตามินจากรังสี อะไร
ก. รังสี เอ็ กซ์
ข. รังสี แกมมา
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
39. รังสี ใดทีทํ าให้เกิดประจุอิสระในบรรยากาศชั นไอโอโนสเฟี ยร์ คือข้ อใด
ก. รังสี เอ็ กซ์
ข. รังสี แกมมา
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
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40. รังสี ใดต่อไปนีไม่ได้ออกมาจากนิวเคลียสของธาตุก ั มมั นตรังสี
ก. รังสี แอลฟา
ข. รังสี บีตา
ค. รังสี แกมมา
ง. รังสี เอ็กซ์
41. เมือใช้ สิ งกีดขวางต่อไปนี กั นรังสี เอ็กซ์ สิ งใดทีมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
ก. เหล็ก
ข. เงิน
ค. ทองแดง
ง. ตะกั ว
42. รังสี ชนิดใดมีพลั งงานมากทีสุ ด
ก. รังสี เอ็ กซ์
ข. รังสี แกมมา
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
43. รังสี ทีแตกต่างไปจากรังสี อืนคือข้ อใด
ก. รังสี บีตา
ข. รังสี เอ็กซ์
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อ ั ลตราไวโอเลต
44. ความถีคลืนวิทยุอยู่ในช่วงใด
ก. สู งกว่ารังสี อินฟราเรด
ข. ตํ ากว่ารังสี อินฟราเรด
ค. สู งกว่ารังสี อ ั ลตราไวโอเลต
ง. อยู่ในช่วงเดียวกั บรังสี แกมมา
45. การส่ งโทรทั ศน์สีใช้อะไรเป็ นแม่สีทจะทํ
ี าให้เกิดสี ตามธรรมชาติ
ก. สี แดง สี ฟ้า สี เหลือง
ข. สี แดง สี น ํ าเงิน สี แสด
ค. สี แดง สี น ํ าเงิน สี เขียว

ง. สี แดง สี น ํ าเงิน สี เหลือง

46. วิทยุ เอ.เอ็ม. ดีกว่า เอฟ.เอ็ม. ในด้ านใด
ก. ส่ งระยะทางไกลดีกว่า
ข. กินไฟน้อยกว่าระบบ เอฟ.เอ็ม.
ค. ให้ก ํ าลั งสู งกว่าเมือมีขนาดเท่ากั น
ง. เสี ยงดั งกว่าเพราะสถานีสามารถส่ งกํ าลั งสู งกว่า
47. อั นตรายจากรังสี ใดทีพอเหมาะอาจทํ าให้หั วใจหยุดเต้ นได้
ก. รังสี เอ็ กซ์
ข. ไมโครเวฟ
ค. รังสี อินฟราเรด
ง. รังสี อุลตราไวโอเลต
48. เหตุทีใช้ไมโครเวฟแทนคลืนวิทยุในระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด
ก. คลืนวิทยุสะท้ อนง่ายเกินไป
ข. ความยาวคลืนของคลืนวิทยุสั นกว่า
ค. ไมโครเวฟมีอ ํ านาจทะลุผ่านได้ ดีกว่ า
ง. คลืนวิทยุถูกผสมกั บคลืนอืนในบรรยากาศได้ ง่าย
49. การยิงไมโครเวฟไปยั งภาชนะพลาสติกทีบรรจุน ํ า สิ งทีเกิดขึ นคืออะไร
ก. อุณหภูมิของนํ าลดลง
ข. อุณหภูมิของนํ าเพิ มขึ น
ค. การหั กเหและการแทรกสอด
ง. การสะท้ อนและการแทรกสอด
50.รังสี อินฟราเรดและคลืนไมโครเวฟมีสิ งทีเหมือนกั นคือ
1. เป็ นคลืนประเภทเดียวกัน
2. ตรวจจั บด้ วยฟิ ล์มถ่ายรู ปเหมือนกั น
3. มีประโยชน์ในการสื อสารเหมือนกั น
คํ าตอบทีถูกต้ องคือข้ อใด
ก. ข้ อ 1 เท่านั น
ข. ข้ อ 1 และ 2
ค. ข้ อ 2 และ 3
ง. ข้ อ 1 , 2 และ 3

