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บทที่ 16 คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
16.1 ทฤษฎีคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์ เวลล์ และการทดลองของเฮิรตซ์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ าตลอดเวลาเหนี่ยวนํา ทําให้เกิดสนามแม่เหล็ก
พอเกิดสนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนํา ทําให้เกิดสนามไฟฟ้ าเกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลาและสนามแม่เหล็กกับสนาม
ไฟฟ้ าตั้งฉากกันตลอดเวลาหาทิศของความเร็ วโดยใช้กฎมือขวา และเกิดคลื่นแม่เหล็กในทุกที่ไม่วา่ จะเป็ นที่วา่ ง
ตัวนําหรื อฉนวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดจะมีความเร็ วเท่ากัน คือเท่ากับ 3  108 m/s แต่ความถี่ไม่เท่ากัน
16.2 การแผ่ กระจายของคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ
A
ประจุวิ่งขึ้นลง
เมื่อประจุเคลื่อนที่ข้ ึนลงด้วยความเร่ งหรื อความหน่วง
จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาทุกทิศทาง ยกเว้น
a
เหนือเสาอากาศที่จุด A และ B

ประจุวิ่งขึ้นลง

B

16.3 สเปกตรัมของคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ แถบแสดงความถี่ หรื อความยาวคลื่นต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
เรี ยงตามลําดับความถี่ เรี ยงจากความถี่นอ้ ยที่สุดถึงความถี่มากที่สุด

รู ป 16.1 ชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงเป็ นคลื่นที่มีความถี่ต้ งั แต่หลายสิ บกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทัง่ ถึงรังสี เอ็กซ์หรื อรังสี แกมมา
ที่มีความถี่สูงมากๆ เมื่อความถี่เปลี่ยนไปคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ านั้นๆ ก็ยอ่ มเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่กย็ งั มี
คุณสมบัติร่วมกันอยูค่ ือมีอตั ราเร็ วเท่ากับ 3  108 เมตร/วินาที
16.3.1 คลืน่ วิทยุ
1. ช่วงความถี่อยูใ่ นช่วง 106- 109 เฮิรตซ์
2. คลื่นวิทยุความถี่ต้ งั แต่ 530 - 1600 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุจะส่ งออกอากาศในระบบ A.M.
3. ช่วงความถี่ที่ต่าํ กว่าช่วง 530 - 1600 กิโลเฮิรตซ์ เรี ยกว่าคลื่นยาว ความถี่ที่สูงกว่านี้เรี ยกว่าคลื่นสั้น
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4. ช่วงความถี่จาก 88 - 108 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นการส่ งคลื่นแบบ F.M.
5. สัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเครื่ องรับมี 2 ชนิด คือ
5.1 คลื่นพื้นดิน หมายถึง คลื่นวิทยุที่ส่งจากสถานีส่งไปถึงเครื่ องรับวิทยุโดยตรงมีท้ งั ระบบ A.M.และ
F.M.

5.2 คลื่นฟ้ า หมายถึง คลื่นวิทยุที่ส่งขึ้นไปสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ แล้วกลับมายัง
เครื่ องรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. ส่ วนระบบ F.M. ไม่มีเพราะคลื่น F.M. ทะลุผา่ นบรรยากาศชั้นนี้ได้)
6. คลื่นวิทยุสามารถผลิตขึ้นได้ โดยอาศัยวงจรวิทยุของหลอดสุ ญญากาศหรื อวงจรทรานซิสเตอร์
7. ไม่สามารถทะลุผา่ นโลหะ หรื อสิ่ งกีดขวางขนาดใหญ่ แต่สามารถอ้อมผ่านสิ่ งกีดขวางที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับความยาวคลื่นได้
8. สามารถสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ได้
16.3.2 คลืน่ โทรทัศน์
1. มีความถี่ประมาณ 108 เฮิรตซ์
2. การส่ งโทรทัศน์ตอ้ งใช้กล้องถ่ายโทรทัศน์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนภาพให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าได้ในอัตรา
1
25

วินาที ใช้คลื่นวิทยุที่มีความถี่สูง เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ใช้ความถี่ในช่วง 202 ถึง 209

เมกะเฮิรตซ์
3. ภาพส่ งออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. ) ส่ วนเสี ยงส่ งออกไปในระบบเอฟเอ็ม ( F.M. )
4. หลอดส่ งภาพทําหน้าที่สร้างสัญญาณไฟฟ้ าของภาพ มีส่วนประกอบสําคัญคือ แผ่นรับภาพ แผ่นรับ
สัญญาณ ปื นอิเล็กตรอน วงแหวนโลหะ
5. เครื่ องรับโทรทัศน์ รับคลื่นโทรทัศน์จากเครื่ องส่ งแล้วจะแยกสัญญาณไฟฟ้ าของภาพส่ งไปยัง
หลอดภาพ เพื่อเปลี่ยนเป็ นภาพได้ในอัตราภาพละ 1 วินาที
50

6. เครื่ องรับโทรทัศน์ระบบ 625 เส้น เป็ นระบบสากล
7. เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์ ระบบจะมีหลอดภาพซึ่งภายในมีเครื่ องกําเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน
จอภาพ ตามสัญญาณไฟฟ้ าที่ได้รับ สําหรับโทรทัศน์สีจะมีแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอน 3 ชุด ใช้ควบคุมความเข้ม
สัญญาณ สี แดง สี น้ าํ เงิน และสี เขียว
16.3.3 คลืน่ ไมโครเวฟ
1. ช่วงความถี่อยูใ่ นช่วง 109 - 3  1011 เฮิรตซ์
2. ใช้ในการสื่ อสาร เช่น ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ
3. ใช้ทาํ เรดาร์
เรดาร์ (RADAR ย่ อมาจาก Radio Detection And Ranging)
1. เรดาร์เป็ นการส่ งคลื่นไมโครเวฟออกไปเป็ นช่วง ๆ แล้วรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเข้าสู่ เครื่ องรับ
ปรากฏให้เห็นบนจอภาพ ซึ่งจะบอกชนิดและระยะห่างของวัตถุที่สะท้อนได้
2. สายอากาศของเรดาร์ มีลกั ษณะเป็ นจานโค้งรู ปพาราโบรา หมุนได้รอบแกน ทําหน้าที่ส่งและรับคลื่น
ไมโครเวฟ เหตุที่นิยมใช้คลื่นไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคลื่นไมโครเวฟมีความถี่สูงสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะท้อนที่ผิววัตถุทึบได้ดี

เอกสารประกอบการเรี ยนการเรี ยนการสอน เรื่ อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 75

3. จอรับคลื่นภาพ ลักษณะเป็ นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็ นวงรอบศูนย์กลาง และมีทิศทางกํากับภาพ
ที่ปรากฏบนจอโดยจะบอกตําแหน่งระยะห่าง และทิศทางของวัตถุจากจานสายอากาศด้วย
4. ประโยชน์ของเรดาร์
4.1 ใช้ในการคมนาคม ควบคุมการจราจรทางอากาศ สนามบิน การเดินเรื อ นําทางเรื อเมื่อหมอกลงจัด
4.2 ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น ใช้ตรวจหาตําแหน่งและทิศทางของลมพายุ พยากรณ์อากาศ
4.3 ใช้ในทางการทหาร ใช้ตรวจหาเครื่ องบินข้าศึกเพื่อออกสกัด หรื อเตือนภัยทางอากาศ และตรวจ
การเคลื่อนไหวของศัตรู
4.4 ด้านประมง เช่น ใช้ตรวจหาฝูงปลา
โดยทัว่ ไปเรามักจะพบการนําคลื่นไมโครเวฟไปใช้ในการสื่ อสาร ปัจจุบนั การปรุ งอาหารนิยมใช้เตา
ไมโครเวฟกันทั้งนี้เพราะสะดวกและรวดเร็ ว หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟคือ แหล่งกําเนิดคลื่นไมโครเวฟยิง
คลื่นไมโครเวฟไปยังพัดลมเพื่อให้พดั ลมกระจายคลื่นไมโครเวฟไปทัว่ เตา เมื่อคลื่นไมโครเวฟกระทบกับอาหารมัน
จะส่ งสนามไฟฟ้ าเข้าไปในอะตอมของนํ้าที่อยูใ่ นอาหารนั้น ทําให้อะตอมของนํ้าซึ่งมีประจุคู่ชนิดตรงกันข้าม
(dipole) เกิดการหมุนอย่างรวดเร็ วทัว่ ไปประมาณ 2.4  109 รอบต่อวินาที ทําให้เกิดพลังความร้อนขึ้น อาหารที่
ถูกปรุ งโดยไมโครเวฟจะสุ กทัว่ หมดและรวดเร็ ว เพราะคลื่นไมโครเวฟกระจายไปทัว่
16.3.4 รังสี อนิ ฟราเรด
1. มีความถี่อยูใ่ นช่วง 1011 - 1014 เฮิรตซ์
2. วัตถุร้อนจะแผ่รังสี อินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า 10 - 4 เมตรออกมา
3. ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษย์สามารถรับรังสี อินฟราเรดได้
4. ฟิ ล์มถ่ายรู ปบางชนิดสามารถถ่ายรู ปได้โดยอาศัยรังสี อินฟราเรด
5. สิ่ งมีชีวิตจะแผ่รังสี อินฟราเรดออกมาตลอดเวลา
6. สามารถทะลุผา่ นเมฆหมอกที่หนาเกินกว่าแสงธรรมดาจะผ่านได้ จึงอาศัยสมบัติน้ ีถ่ายภาพพื้นโลก
จากดาวเทียม เพื่อศึกษาการแปรสภาพของป่ าไม้หรื อการเคลื่อนย้ายของฝูงสัตว์
7. รังสี อินฟราเรดเป็ นตัวนําคําสัง่ จากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื่ องรับที่เรี ยกว่า รี โมทคอนโทรล หรื อการ
ควบคุมระยะไกล สําหรับควบคุมการทํางานของเครื่ องรับโทรทัศน์ เช่น การปิ ด การเปิ ด การเปลี่ยนสถานี
8. ใช้ในทางการทหารนําไปใช้เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อาวุธนําวิถีเคลื่อนที่ไปยังเป้ าหมาย
9. แหล่งกําเนิดของรังสี อินฟราเรด ได้จากแหล่งกําเนิดความร้อนทุกชนิด เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
10. ใช้ในวงการแพทย์ เช่น การฆ่าเชื้อโรค กายภาพบําบัด การตรวจวินิจฉัยโรค
11. ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ การอบสี รถ การฆ่าเชื้อโรคก่อนบรรจุใส่ ภาชนะ
16.3.5 แสง
1. มีความถี่ประมาณ 10 14 เฮิรตซ์
2. ประสาทตาของมนุษย์ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงนี้มาก
3. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะเปล่งแสงได้ เช่น ไส้หลอดไฟฟ้ า ดวงอาทิตย์
4. เครื่ องกําเนิดเลเซอร์ เป็ นแหล่งกําเนิดแสงอาพันธ์ที่ให้แสงได้โดยไม่อาศัยความร้อน เช่น
วงการแพทย์ ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดนัยน์ตา
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16.3.6 รังสี อตั ราไวโอเลต
มีความถี่อยูใ่ นช่วง 1015 - 1018 เฮิรตซ์
รังสี น้ ีเป็ นตัวการที่ทาํ ให้เกิดประจุอิสระ และไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์
ทําให้สารเรื องแสง เกิดการเรื องแสง
สามารถทะลุผา่ นวัตถุบาง ๆ บางชนิดได้ เช่น เสื้ อผ้า แผ่นพลาสติก
ทําลายเซลล์เล็ก ๆ บางชนิดได้ เช่น เชื้อโรค
ประโยชน์ของรังสี อตั ราไวโอเลต
6.1 ใช้ทาํ การพิสูจน์เอกสาร ตรวจสอบลายเซ็น
6.2 ช่วยร่ างกายสังเคราะห์วิตามินดี
6.3 ใช้ตรวจคุณภาพอาหารว่าเสี ยหรื อไม่
6.4 ใช้ในการแสดงบนเวที
6.5 ใช้ตรวจสอบสารเคมี
โทษจากรังสี อตั ราไวโอเลต อันตรายต่อผิวหนัง และตาคน เมื่อรับมาจํานวนมาก ๆ อาจเป็ นมะเร็ งที่
ผิวหนังได้
รังสี อตั ราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์ ส่ วนใหญ่จะถูกสกัดกั้นไว้จากบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟี ยร์ ซึ่งมี
แก๊สโอโซนเป็ นองค์ประกอบ แต่ปัจจุบนั โอโซนในบรรยากาศมีจาํ นวนลดลงมากจึงทําให้รังสี อตั ราไวโอเลตแผ่ลง
มายังผิวโลกมากขึ้น
16.3.7 รังสี เอกซ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. มีความถี่อยูใ่ นช่วง 1016 - 1021 เฮิรตซ์
2. แหล่งกําเนิดของรังสี เอกซ์ คือ ดวงอาทิตย์ หลอดรังสี เอกซ์ เครื่ องรับโทรทัศน์
3. คุณสมบัติของรังสี เอกซ์
3.1 ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก
3.3 มีอาํ นาจทะลุทะลวงสู ง
3.4 ทําให้แก๊สหรื ออากาศรอบ ๆ แตกตัวเป็ นไอออนได้
3.5 ทําให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.6 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ปเหมือนกับแสง
3.7 รังสี เอกซ์มีอนั ตรายและทําลายเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตได้
4. ประโยชน์ของรังสี เอกซ์
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบรู รั่วหรื อรอยร้าวต่าง ๆ
4.3 ใช้ตรวจสอบสิ่ งแปลกปลอม หรื ออาวุธในกระเป๋ าหรื อหี บห่อต่าง ๆ
4.4 ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไร
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5. โทษของรังสี เอกซ์
5.1 เมื่อร่ างกายรับเข้าไปมาก เซลล์จะตายหรื อเสื่ อมคุณภาพ
5.2 อาจทําให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5.3 อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยีน มีผลต่อกรรมพันธุ์
16.3.8 รังสี แกมมา
1. มีความถี่สูงกว่ารังสี เอกซ์
2. แหล่งกําเนิดของรังสี แกมมา คือ การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกมั มันตรังสี รังสี คอสมิกที่มาจาก
นอกโลก จะมีรังสี แกมมาอยูด่ ว้ ย การแผ่รังสี ของอนุภาค ประจุไฟฟ้ าที่ถูกเร่ งในเครื่ องเร่ งอนุภาคก็ทาํ ให้เกิดรังสี
แกมมาได้
3. คุณสมบัติของรังสี แกมมา
3.1 ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า
3.2 ทําให้สารเรื องแสงเกิดการเรื องแสง
3.3 ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ล์มถ่ายรู ป และฟิ ล์มที่ไม่ไวต่อแสง
4. ประโยชน์ของรังสี แกมมา
4.1 ใช้ในวงการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง
4.2 ใช้ในวงการเกษตร ศึกษาโรคพืชต่างๆ การดูดซึมแร่ ธาตุของรากพืช การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช
4.3 อาบผลไม้ต่าง ๆ ตลอดผลิตผลอื่น ๆ ให้เก็บรักษาไว้ได้นาน ๆ
5. โทษของรังสี แกมมา ทําลายเซลล์ร่างกาย เนื้อเยือ่ ต่าง ๆ อาจทําให้เกิดมะเร็ งได้
16.4 โพลาไรเซซันของคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
เนื่องจากเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลื่นตามขวาง ซึ่งมีทิศทางการสัน่ ของสนามไฟฟ้ า และสนามแม่เหล็ก
ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นดังรู ป

รู ปแสดงทิศการเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ แสง
จากรู ปสนามไฟฟ้ าจะเปลี่ยนแปลงทิศกลับไปมาในแนวดิ่งเสมอ เราเรี ยกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ านี้ว่า คลื่นโพ
ราไรส์ (polarized wave) หรื ออาจกล่าวได้ว่า คลื่นโพลาไรส์ คือ คลื่นตามขวางที่มีระนาบการสั่นราบเดียว
นัน่ เอง
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16.4.1 โพลาไรเซซันของแสง
แหล่งกําเนิ ดโดยทัว่ ไป เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ ให้กาํ เนิ ดแสงจากการสั่นสะเทือนของอะตอมและ
โมเลกุลจํานวนมากมายที่มีระนาบของการสั่นเรี ยงอย่างกระจัดกระจายไม่เป็ นระเบียบ ดังนั้นแสงที่ปล่อยออกมา
จากแหล่ งกําเนิ ด จึ งประกอบด้ว ยขบวนคลื่ นจํา นวนมากมายในทุ กทิ ศทาง ดัง นั้น แสงจากแหล่ ง กํา เนิ ด แสง
โดยทัว่ ไป จึงเป็ นแสงไม่โพลาไรส์ (unpolarized light)

รู ปแสดง (ก) ทิศของสนามไฟฟ้าของคลืน่ แสงจากแหล่ งกําเนิด
(ข) การรวมสนามไฟฟ้ าจากรู ป (ก) ให้ อยู่ใน x และ y
คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้ามีทศิ พุ่งออกจากกระดาษ)
จากรู ป (ก) แสดงแสงไม่โพลาร์ ไรส์จากแหล่งกําเนิดแสงใด ๆ ซึ่ งสามารถรวมให้อยูใ่ นแกน x และ y
ซึ่งตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (รู ป ข) ดังนั้นเราสามารถแสดงแสงไม่โพลาไรส์ดว้ ยลูกศรสอง
อันในแต่ละแกนดังรู ป (ข) ไ ด้
การทําให้แสงไม่โพลาไรส์เป็ นแสงโพลาไรส์สามารถทําได้หลายวิธี เช่น
1. ใช้แผ่นโพลารอยด์ แผ่นโพลารอยด์เป็ นแผ่นที่มีสมบัติยอมให้สนามไฟฟ้ าของแสงบางระบาบผ่านไป
ได้เท่ า นั้น สนามไฟฟ้ าที่ ผ่านแผ่นโพลารอยด์ไ ด้แสดงว่ามี ทิศทางการสั่นอยู่แนวเดี ยวกัน ทิ ศของโพลาไรส์
(ระนาบที่ยอมให้สนามไฟฟ้ า ผ่านไปได้)

รู ปแสดงแสงไม่ โพลาไรส์ เมื่อผ่ านแผ่ นโพลารอยด์ จะได้ แสงโพลาไรส์
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ในกรณี ทีผา่ นโพลารอยด์ 2 แผ่น เราสามารถที่จะจัดแผ่นโพลารอยด์ท้ งั สองให้แสงที่ผา่ นออกมาโพลา
ไรส์ได้มากหรื อน้อย ดังรู ป

รู ปแสดงแสงไม่ โพลาไรส์ เมื่อผ่ านแผ่ นโพลารอยด์ สองแผ่ น
แผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกเรี ยกว่า polarizer มีหน้าที่ ทําให้แสงไม่โพลาไรส์ให้เป็ นแสงโพลาไรส์ แผ่นที่
สองเรี ยกว่า analyzer มีหน้าที่ ทําให้แสงที่ผา่ มออกมาโพลาไรส์มากน้อยตามต้องการ โดยแสงที่ผา่ นออกมาจาก
แผ่นที่สองจะมีความสว่างมากที่สุด เมื่อทิศโพลาไรส์ของทั้งสองแผ่นขนานกัน และจะมีค่าน้อยที่สุด เมื่อทิศโพลา
ไรส์ของทั้งสองแผ่นตั้งฉากกัน (ถ้าแผ่นโพลาไรส์คุณภาพดีมากจะไม่มีแสงผ่านออกมาเลย)
2. โดยการสะท้อน เมื่ อให้แสงไม่โพลาไรส์ ตกกระทบผิววัตถุ เช่ น แก้ว นํ้า หรื อกระเบื้ อง แสง
สะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรส์เมื่อแสงทํามุมตกกระทบเป็ นค่าเฉพาะค่าหนึ่ ง เรี ยกมุมตกกระทบนี้ ว่า มุมโพลาไรส์
(polarizing angle) หรื อมุมบรู สเตอร์ (Brewster’s angle) โดยมุมโพลาไรส์นี่จะทําให้รังสี สะท้อน (ซึ่งเป็ นแสงโพ
ลาไรส์แล้ว) ทํามุม 90o กับรังสี หกั เห ดังรู ป

รู ปแสดงโพลาไรส์ เซซันโดยการสะท้ อน
จากรู ป แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิวแก้ว แสงตกกระทบประกอบด้วยสนามไฟฟ้ าของสนามตั้งฉากกัน
คือ สนามที่ขนานกับผิวแก้วแทนด้วย  และสนามที่ทาํ มุมกับผิวแก้วแทนด้วย  ให้ n แทนดรรชนีหกั เหของ
แห้ว และดรรชนีหกั เหของอากาศมีค่าเท่ากับ 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 (มมุมตกกระ ทบ  มุมสะท้อน)
sin P  n cos P

tan P  n
P  tan 1 n
เรี ยกกว่า กฎของบรู สเตอร์ แสดงว่าถ้าให้แสงทุมมุมตกกระทบ tan-1n แสงที่สะท้อนจะเป็ นแสงโพลาร์
3. โดยการหักเห เมื่อแสงผ่านเข้าไปผลึกแคลไซต์และควอตซ์ แสงจะมีอตั ราเร็ วไม่เท่ากันทุกทิศทางแสง
ที่หกั เหผ่านมาจึงแยกออกเป็ น 2 แนว เป็ นแสงโพลาไรส์
4. โดยการกระเจิงของแสง เมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเข้าในบรรยากาศของโลก แสงจะกระทบโมเลกุลของ
อากาศหรื ออนุภาคในบรรยากาศ อิเล็กตรอนในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงที่ตกกระทบนั้น และจะปลดปล่อยแสงนั้น
ออกมาอีกครั้งในทุกทิศทุกทาง เรี ยกปรากฏการณ์น้ ีวา่ การกระเจิงของแสง เมื่อเราใช้ผา่ นโพลารอยด์สังเกตแสง
จากท้องฟ้ า เมื่อหมุนแผ่นโพลารอยด์ไปรอบ ๆ จะพบว่าความสว่างเปลี่ยนไป แสดงว่าแสงจากท้องฟ้ าส่ วนหนึ่งมี
แสงโพลาไรส์รวมอยูด่ ว้ ย
แบบทดสอบบทที่ 16 เรื่อง คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า (O-NET)
1. (O-NET49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีวทิ ยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
คลื่นของคลื่นวิทยุท้ งั สองนี้ต่างกันเท่าใด
1. 3.33 m
2. 3.00 m
3. 0.33 m
4. 0.16 m
2. (O-NET49) ข้อใดเป็ นการเรี ยงลําดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากความยาวคลื่นน้อยไปมากที่ถูกต้อง
1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ
2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์
3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสี ยงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุที่ได้จะมีลกั ษณะอย่างไร
1. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสี ยง
2. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ของคลื่นเสี ยง
3. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสี ยง
4. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถี่ของคลื่นเสี ยง
4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบตั ิการภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่ อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด
1. คลื่นเสี ยงธรรมดา
2. คลื่นเสี ยงอัลตราซาวด์
3. คลื่นวิทยุ
4. คลื่นโซนาร์
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5. (O-NET50) เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปตังกลางที่สองโดยอัตราเร็ วของคลื่นลดลง ถามว่าสําหรับคลื่น
ในตัวกลางที่สอง ข้อความใดถูกต้อง
1. ความถี่เพิ่มขึ้น
2. ความถี่ลดลง
3. ความยาวคลื่นมากขึ้น
4. ความยาวคลื่นลดลง
6. (O-NET50) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่นิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํางานของเครื่ องโทรทัศน์คือข้อใด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลื่นวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
7. (O-NET51) คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลื่นเท่าใด กําหนดให้ความเร็ วของคลื่นวิทยุ
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) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้ นทีส่ ุ ด
1. อินฟาเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลื่นวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
9. (O-NET52) คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นอินฟราเรด
3. คลื่นไมโครเวฟ
4. คลื่นแสงที่ตามองเห็น
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดที่ไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุ
1. การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดนํ้าขึ้นนํ้าลง
4. การเกิดกลางวัน กลางคืน
11. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอตั ราเร็ วในสุ ญญากาศเท่ากัน
2. มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลื่นที่มีท้ งั สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
4. เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็ วของคลื่นจะเปลี่ยนไป
12. (O-NET54)เหตุใดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงจัดเป็ นคลื่นตามขวาง

1.
2.
3.
4.

เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้ า
เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
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แบบทดสอบบทที่ 16 เรื่องคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าสามารถเกิดได้จากข้อใด
1. นิวตรอน
2. อิเล็กตรอน 3. สนามแม่เหล็ก
4. สนามไฟฟ้ า
2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดจะเคลื่อนที่ในสู ญญากาศ โดยมีสิ่งเหมือนกันคือข้อใด
1. ความถี่
2. อัตราเร็ ว
3.แอมพลิจูด
4. ความยาวคลื่น
3. ความยาวคลื่นช่วงใดต่อไปนี้มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
1. แสงสี แดง
2. แสงสี ม่วง
3. คลื่นวิทยุ
4.รังสี เอกซ์
4. จากสมมติฐานของแมกซ์เวลส์พบว่าการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ าจะทําให้เกิดอะไร
1. กระแสไฟฟ้ า
2. แรงดัน
3. สนามแม่เหล็ก
4. แรงเคลื่อนไฟฟ้ า
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า สามารถเคลื่อนที่ผา่ นได้ในข้อใด
1. ผ่านก๊าซ
2. เพียงสุ ญญากาศ
3. ผ่านบริ เวณที่มีสนามไฟฟ้ า
4. ผ่านได้ทุกข้อที่กล่าวข้างต้น
6. พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าน่าจะซ่อนอยูใ่ นข้อใด
1. ความถี่
2. ความเร็ ว
3. ความยาวคลื่น
4. สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
7. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะไม่นาํ สิ่ งในข้อใดไปด้วย
1. ประจุ
2. โมเมนตัม
3. พลังงาน
4. สัญญาณจากวิทยุ
8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะนําสิ่ งในข้อใดไปด้วย
1.ประจุ
2. ความถี่
3. พลังงาน
4. ความยาวนคลื่น
9. ทิศทางของสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะอย่างไร
1. ขนานกับสนามไฟฟ้ า
2. ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้ า
3. ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 4. มีทิศตั้งฉากทั้งสนามไฟฟ้ าและทิศการแผ่ของคลื่น
10. ขนาดความเข้มของสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในขณะใดๆจะเป็ นไปตามข้อใด
1. แปรผกผันกับความเข้มสนามไฟฟ้ า 2. เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มสนามไฟฟ้ า
3. เท่ากับสนามไฟฟ้ า
4. ถูกทุกข้อ
11.ความเร็ วของแสงในอากาศ 3  108 เมตร/วินาที สถานีวิทยุ F.M.สถานีหนึ่งประกาศว่ากระจายเสี ยงด้วยความถี่
100 MHz ความยาวคลื่นในอากาศของสถานีน้ นั เป็ นเท่าใด
1. 1 เมตร
2. 2 เมตร
3. 3 เมตร
4. 4 เมตร
12.จากข้อ 11. สายอากาศที่ส้ นั ที่สุดที่ทาํ ให้เกิดคลื่นนิ่งในสายอากาศนั้นได้พอดีตอ้ งยาวเท่าใด
1. 0.5 เมตร
2. 1 เมตร
3. 1.5 เมตร
4. 2 เมตร
13. คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลื่นเท่าใด กําหนดให้ความเร็ วของคลื่นวิทยุเท่ากับ
3.0  108 เมตร/วินาที
1. 3.0 เมตร
2. 3.4 เมตร
3. 6.0 เมตร
4. 6.8 เมตร
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14. สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งหนึ่งออกอากาศด้วยคลื่น 100 เมกะเฮิรตซ์ถา้ ท่านต้องการสร้างสายอากาศสําหรับ
รับคลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งนี้ ความยาวที่เหมาะสมของสายอากาศที่ท่านจะสร้างจะเป็ นเท่าใด
1. 0.5 เมตร
2. 1 เมตร
3. 1.5 เมตร
4. 2 เมตร
15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือข้อใด
1. หักเหได้เท่ากัน 2. เลี้ยวเบนได้เท่ากัน
3. แทรกสอดได้เท่ากัน 4. มีความเร็ วเท่ากับแสง
16. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในข้อใดที่มีพลังงานมากที่สุด
1. แสง
2. รังสี เอ็กซ์
3. ไมโครเวฟ
4. อัลตราไวโอเลต
17. เมื่อนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์สามารถพูดคุยกับคนที่อยูบ่ นโลกได้ จะต้องใช้คลื่นชนิดใด
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นเสี ยง
3. คลื่นโทรทัศน์
4. คลื่นไมโครเวฟ
18. คลื่นวิทยุ F.M. มีช่วงความถี่เท่าใด
4. 530 - 1600 MHz
1. 88 - 108 kHz 2. 88 - 108 MHz
3. 530 - 1600 kHz
19. สถานีโทรทัศน์ใช้วิธีส่งเสี ยงและภาพในระบบใดตามลําดับ
1. A.M. - A.M.
2. A.M. - F.M.
3. F.M. - A.M.
4. F.M. - F.M.
20. ข้อใดเรี ยงลําดับจากความยาวคลื่นน้อยไปหาความยาวคลื่นมากได้ถูกต้อง
1. อินฟราเรด , แสง , แกมมา
2. รังสี เอ็กซ์ , อินฟราเรด , แสง
3. ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด
4. รังสี เอ็กซ์ , อัลตราไวโอเลต , อินฟราเรด
21. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของรังสี เอ็กซ์
1. ทําให้แก๊สแตกตัวเป็ นอิออน
2. เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่สูง
3. มีอาํ นาจในการผ่านทะลุทะลวงสู ง
4. เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
22. คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 MHz และ 100 MHz ความยาวของคลื่นวิทยุท้ งั
สองนี้ต่างกันเท่าไร
1. 0.16 m
2. 0.33 m
3. 3.00 m
4. 3.33 m
23. คลื่นวิทยุแตกต่างจากคลื่นแสงอย่างไร
1. คลื่นวิทยุมีความถี่ต่าํ กว่าคลื่นแสง
2. คลื่นวิทยุความถี่สูงกว่าคลื่นแสง
3. คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ได้เร็ วกว่าคลื่นแสง

4. คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ได้ชา้ กว่าคลื่นแสง

24. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้คือข้อใด
1. รังสี เอ็กซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี อินฟราเรด
4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
25. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าช่วงคลื่นต่างๆ ในสเปกตรัม
1. มีแหล่งกําเนิดและการตรวจจับที่ต่างกัน
2. เคลื่อนที่ในสุ ญญากาศด้วยความเร็ วแสง
3. มีการส่ งผ่านพลังงานไปพร้อมกับคลื่น
1. ข้อ 1 เท่านั้น
2. ข้อ 1 และ 2
3. ข้อ 2 และ 3
4. ข้อ 1 , 2 และ 3
26. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ าสามารถทําให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใด
1. อินฟาเรด
2. อัลตราไวโอเลต
3. แกมมา
4. เอ็กซ์
27. มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบตั ิภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่ อสารกันด้วยวิธีใด
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นโซนาร์
3. คลื่นเสี ยงธรรมดา
4. คลื่นเสี ยงอัลตราซาวด์
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28. Henry Becquerel นําแผ่นฟิ ล์มใส่ ไว้ในซองสี ดาํ วางไว้ใต้ธาตุยเู รเนียม เมื่อนําฟิ ล์มไปล้างพบว่า
เกิดรอยดําบนแผ่นฟิ ล์มและสรุ ปว่ารังสี ที่ออกมา จากธาตุยเู รเนียมไม่ใช่รังสี เอกซ์ดว้ ยเหตุผลใด
1. รอยดํานั้นมีความเข้มมากกว่ารังสี เอกซ์
2. รังสี น้ ีถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา
3. รังสี น้ ีทาํ ให้เกิดการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีกว่ารังสี เอกซ์
4. รังสี น้ ีเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก
ข้อที่ถูกต้องคือ
1. 1, 2, 3
2. 2, 3, 4
3. 1, 3, 4
4. ถูกทุกข้อ
29. สมบัติขอ้ ใดของคลื่นไมโครเวฟที่ทาํ ให้อาหารสุ กได้
1. ทะลุผา่ นวัตถุได้ดี
2. มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ
3. ทําให้โมเลกุลของนํ้าสัน่
4. เมื่อผ่านวัตถุคลื่นจะสะท้อนไปมาในวัตถุได้
30. ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรังสี อลั ตราไวโอเลต
1. มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
2. มองเห็นเป็ นสี ม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแก้วบาง ๆ ได้
3. สามารถทําให้สารเคมีบางชนิดเรื องแสงได้จึงมีการนําไปใช้ส่องเสื้ อผ้าที่ทาด้วยสารเรื องแสงของผูแ้ สดง
บนเวทีจะช่วยให้เห็นเป็ นสี สนั ที่น่าตื่นตามากขึ้น
4. ถ้าโอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นบนลดน้อยลง การดูดกลืนรังสี อลั ตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์กจ็ ะลดลงไป
ด้วย จนอาจได้รับอันตรายจากรังสี น้ ีที่ตกลงสู่ โลกได้
31. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อไปนี้ คลื่นใดมีความถี่ต่าํ ที่สุด
1. คลื่นวิทยุ
2. คลื่นแสง
3. รังสี อินฟราเรด4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
32. รังสี ที่ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบลายมือผูฝ้ ากธนาคาร คือรังสี ใด
1. รังสี เอ็กซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี อินฟราเรด4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
33. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดที่สามารถสะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์คือข้อใด
1. คลื่นโทรทัศน์
2. รังสี อินฟราเรด3. คลื่นไมโครเวฟ
4. คลื่นวิทยุ เอ เอ็ม
34. ข้อใดที่ถือว่าเป็ นประโยชน์ที่ได้รับจากรังสี อินฟราเรด
1. ตรวจสอบและค้นหาสัตว์ป่าในที่มืด
2. ใช้อบอาหาร ทําให้อาหารสุ ก
3. ใช้ในอุตสาหกรรมอบสี
4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
35. แสงสี ใดต่อไปนี้ที่มีความถี่นอ้ ยที่สุด
1. สี ม่วง
2. สี แดง
3. สี เหลือง
4. สี น้ าํ เงิน
36. รังสี อลั ตราไวโอเลตได้มาจากไหน
1. ดวงอาทิตย์
2. หลอดเรื องแสง
3. เครื่ องรับโทรทัศน์
4. ข้อ ก และข้อ ข ถูก
37. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่นิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํางานของเครื่ องโทรทัศน์คือข้อใด
1. คลื่นวิทยุ
2. อินฟราเรด
3. คลื่นไมโครเวฟ 4. อัลตราไวโอเลต
38. ในธรรมชาติร่างกายของคนสามารถสร้างวิตามินจากรังสี อะไร
1. รังสี เอ็กซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี อินฟราเรด4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
39. รังสี ใดที่ทาํ ให้เกิดประจุอิสระในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ คือข้อใด
1. รังสี เอ็กซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี อินฟราเรด4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
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40. รังสี ใดต่อไปนี้ไม่ได้ออกมาจากนิวเคลียสของธาตุกมั มันตรังสี
1. รังสี แอลฟา
2. รังสี บีตา
3. รังสี แกมมา
4. รังสี เอ็กซ์
41. เมื่อใช้สิ่งกีดขวางต่อไปนี้ก้ นั รังสี เอ็กซ์ สิ่ งใดที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
1. เหล็ก
2. เงิน
3. ทองแดง
4. ตะกัว่
42. รังสี ชนิดใดมีพลังงานมากที่สุด
1. รังสี เอ็กซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี อินฟราเรด4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
43. รังสี ที่แตกต่างไปจากรังสี อื่นคือข้อใด
1. รังสี บีตา
2. รังสี เอ็กซ์
3. รังสี อินฟราเรด
4. รังสี อลั ตราไวโอเลต
44. ความถี่คลื่นวิทยุอยูใ่ นช่วงใด
1. สู งกว่ารังสี อินฟราเรด
2. ตํ่ากว่ารังสี อินฟราเรด
3. สู งกว่ารังสี อลั ตราไวโอเลต
4. อยูใ่ นช่วงเดียวกับรังสี แกมมา
45. การส่ งโทรทัศน์สีใช้อะไรเป็ นแม่สีที่จะทําให้เกิดสี ตามธรรมชาติ
1. สี แดง สี ฟ้า สี เหลือง
2. สี แดง สี น้ าํ เงิน สี แสด
3. สี แดง สี น้ าํ เงิน สี เขียว

4. สี แดง สี น้ าํ เงิน สี เหลือง

46. วิทยุ เอ.เอ็ม. ดีกว่า เอฟ.เอ็ม. ในด้านใด
1. ส่ งระยะทางไกลดีกว่า
2. กินไฟน้อยกว่าระบบ เอฟ.เอ็ม.
3. ให้กาํ ลังสู งกว่าเมื่อมีขนาดเท่ากัน
4. เสี ยงดังกว่าเพราะสถานีสามารถส่ งกําลังสูงกว่า
47. อันตรายจากรังสี ใดที่พอเหมาะอาจทําให้หวั ใจหยุดเต้นได้
1. รังสี เอ็กซ์
2. ไมโครเวฟ
3. รังสี อินฟราเรด
4. รังสี อุลตราไวโอเลต
48. เหตุที่ใช้ไมโครเวฟแทนคลื่นวิทยุในระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด
1. คลื่นวิทยุสะท้อนง่ายเกินไป
2. ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุส้ นั กว่า
3. ไมโครเวฟมีอาํ นาจทะลุผา่ นได้ดีกว่า
4. คลื่นวิทยุถูกผสมกับคลื่นอื่นในบรรยากาศได้ง่าย
49. การยิงไมโครเวฟไปยังภาชนะพลาสติกที่บรรจุน้ าํ สิ่ งที่เกิดขึ้นคืออะไร
1. อุณหภูมิของนํ้าลดลง
2. อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มขึ้น
3. การหักเหและการแทรกสอด
4. การสะท้อนและการแทรกสอด
50.รังสี อินฟราเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งที่เหมือนกันคือ
1. เป็ นคลื่นประเภทเดียวกัน
2. ตรวจจับด้วยฟิ ล์มถ่ายรู ปเหมือนกัน
3. มีประโยชน์ในการสื่ อสารเหมือนกัน
คําตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
1. ข้อ 1 เท่านั้น
2. ข้อ 1 และ 2
3. ข้อ 2 และ 3
4. ข้อ 1 , 2 และ 3

