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บทที ่18  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

18.1  ทฤษฎคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ 

 

          คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสนามไฟฟ้าตลอดเวลาเหน่ียวนาํ ทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ 
พอเกิดสนามแม่เหลก็จะเหน่ียวนาํ  ทาํใหเ้กิดสนามไฟฟ้าเกิดต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาและสนามแม่เหลก็กบัสนาม 
ไฟฟ้าตั้งฉากกนัตลอดเวลาหาทิศของความเร็วโดยใชก้ฎมือขวา  และเกิดคล่ืนแม่เหลก็ในทุกท่ีไม่วา่จะเป็นท่ีวา่ง  

ตวันาํหรือฉนวน  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีความเร็วเท่ากนั  คือเท่ากบั  3108 m/s  แต่ความถ่ีไม่เท่ากนั 
 

18.2  การแผ่กระจายของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสายอากาศ  
                                      A      
             ประจุวิ่งข้ึนลง      เม่ือประจุเคล่ือนท่ีข้ึนลงดว้ยความเร่งหรือความหน่วง 
                                          จะแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าออกมาทุกทิศทาง  ยกเวน้ 
                                            a                            เหนือเสาอากาศท่ีจุด  A  และ  B  
 
 
             ประจุวิ่งข้ึนลง              B 
 

18.3  สเปกตรัมของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า  
              สเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถ่ี หรือความยาวคล่ืนต่าง ๆ  ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
เรียงตามลาํดบัความถ่ี  เรียงจากความถ่ีนอ้ยท่ีสุดถึงความถ่ีมากท่ีสุด   
  
 
 
 
 
 
 

 

รูป 18.1  ชนิดของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
              คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงเป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีตั้งแต่หลายสิบกิโลเฮิร์ตซ์ จนกระทัง่ถึงรังสีเอก็ซ์หรือรังสีแกมมา
ท่ีมีความถ่ีสูงมากๆ เม่ือความถ่ีเปล่ียนไปคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้านั้นๆ กย็อ่มเปล่ียนแปลงไปดว้ยแต่กย็งัมี

คุณสมบติัร่วมกนัอยูคื่อมีอตัราเร็วเท่ากบั 3108 เมตร/วินาที 
 

18.3.1  คลืน่วทิยุ  

            1. ช่วงความถ่ีอยูใ่นช่วง   106- 109  เฮิรตซ์    
            2.  คล่ืนวิทยคุวามถ่ีตั้งแต่  530  - 1600  กิโลเฮิรตซ์  สถานีวิทยจุะส่งออกอากาศในระบบ A.M. 
            3.  ช่วงความถ่ีท่ีตํ่ากวา่ช่วง  530  - 1600  กิโลเฮิรตซ์  เรียกวา่คล่ืนยาว  ความถ่ีท่ีสูงกวา่น้ีเรียกวา่คล่ืนสั้น 
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            4.  ช่วงความถ่ีจาก  88 - 108  เมกะเฮิรตซ์  เป็นการส่งคล่ืนแบบ  F.M. 
            5.  สญัญาณคล่ืนวิทยท่ีุส่งออกจากสถานีส่งไปถึงเคร่ืองรับมี  2  ชนิด คือ 
                  5.1 คล่ืนพื้นดิน หมายถึง คล่ืนวิทยท่ีุส่งจากสถานีส่งไปถึงเคร่ืองรับวิทยโุดยตรงมีทั้งระบบ A.M.และ  
F.M.  
                  5.2  คล่ืนฟ้า หมายถึง คล่ืนวิทยท่ีุส่งข้ึนไปสะทอ้นในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์  แลว้กลบัมายงั
เคร่ืองรับวิทย ุ( มีในระบบ A.M. ส่วนระบบ  F.M. ไม่มีเพราะคล่ืน F.M. ทะลุผา่นบรรยากาศชั้นน้ีได)้ 
             6.  คล่ืนวิทยสุามารถผลิตข้ึนได ้ โดยอาศยัวงจรวิทยขุองหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร์ 
             7.  ไม่สามารถทะลุผา่นโลหะ  หรือส่ิงกีดขวางขนาดใหญ่  แต่สามารถออ้มผา่นส่ิงกีดขวางท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัความยาวคล่ืนได ้
             8.  สามารถสะทอ้นในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ได ้
18.3.2   คลืน่โทรทศัน์ 

             1.  มีความถ่ีประมาณ  108  เฮิรตซ์   
             2.  การส่งโทรทศันต์อ้งใชก้ลอ้งถ่ายโทรทศัน ์ ซ่ึงสามารถเปล่ียนภาพใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟ้าไดใ้นอตัรา 

25
1   วินาที  ใชค้ล่ืนวิทยท่ีุมีความถ่ีสูง  เช่น  สถานีโทรทศันช่์อง  9  อ.ส.ม.ท.  ใชค้วามถ่ีในช่วง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ์   
              3.  ภาพส่งออกไปในระบบเอเอม็ ( A.M. )  ส่วนเสียงส่งออกไปในระบบเอฟเอม็  ( F.M. ) 
              4.  หลอดส่งภาพทาํหนา้ท่ีสร้างสญัญาณไฟฟ้าของภาพ  มีส่วนประกอบสาํคญัคือ  แผน่รับภาพ  แผน่รับ
สญัญาณ  ปืนอิเลก็ตรอน  วงแหวนโลหะ 
              5.  เคร่ืองรับโทรทศัน ์ รับคล่ืนโทรทศันจ์ากเคร่ืองส่งแลว้จะแยกสญัญาณไฟฟ้าของภาพส่งไปยงั

หลอดภาพ  เพื่อเปล่ียนเป็นภาพไดใ้นอตัราภาพละ  
50
1    วินาที 

              6.  เคร่ืองรับโทรทศันร์ะบบ  625  เส้น เป็นระบบสากล 
              7.  เคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน ์ ระบบจะมีหลอดภาพซ่ึงภายในมีเคร่ืองกาํเนิดอิเลก็ตรอนจะถูกยงิออกไปบน
จอภาพ  ตามสญัญาณไฟฟ้าท่ีไดรั้บ  สาํหรับโทรทศันสี์จะมีแหล่งกาํเนิดอิเลก็ตรอน  3  ชุด  ใชค้วบคุมความเขม้
สญัญาณ  สีแดง  สีนํ้ าเงิน  และสีเขียว 
18.3.3   คลืน่ไมโครเวฟ 

             1.  ช่วงความถ่ีอยูใ่นช่วง   109 -  31011  เฮิรตซ์    
             2.  ใชใ้นการส่ือสาร  เช่น  ดาวเทียม   โทรศพัทมื์อถือ   
             3.  ใชท้าํเรดาร์ 
             เรดาร์(RADAR ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging) 

1. เรดาร์เป็นการส่งคล่ืนไมโครเวฟออกไปเป็นช่วง ๆ  แลว้รับสญัญาณท่ีสะทอ้นกลบัมาเขา้สู่เคร่ืองรับ 
ปรากฏใหเ้ห็นบนจอภาพ  ซ่ึงจะบอกชนิดและระยะห่างของวตัถุท่ีสะทอ้นได ้
 2.  สายอากาศของเรดาร์  มีลกัษณะเป็นจานโคง้รูปพาราโบรา  หมุนไดร้อบแกน  ทาํหนา้ท่ีส่งและรับคล่ืน
ไมโครเวฟ  เหตุท่ีนิยมใชค้ล่ืนไมโครเวฟในระบบเรดาร์เพราะคล่ืนไมโครเวฟมีความถ่ีสูงสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะทอ้นท่ีผิววตัถุทึบไดดี้ 
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 3.  จอรับคล่ืนภาพ  ลกัษณะเป็นวงกลมมีเส้นบอกระยะทางเป็นวงรอบศูนยก์ลาง  และมีทิศทางกาํกบัภาพ
ท่ีปรากฏบนจอโดยจะบอกตาํแหน่งระยะห่าง  และทิศทางของวตัถุจากจานสายอากาศดว้ย 
 4.  ประโยชนข์องเรดาร์ 
       4.1 ใชใ้นการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ นาํทางเรือเม่ือหมอกลงจดั 
                     4.2 ใชใ้นกรมอุตุนิยมวิทยา  เช่น  ใชต้รวจหาตาํแหน่งและทิศทางของลมพาย ุ พยากรณ์อากาศ 

      4.3 ใชใ้นทางการทหาร  ใชต้รวจหาเคร่ืองบินขา้ศึกเพื่อออกสกดั หรือเตือนภยัทางอากาศ  และตรวจ 
การเคล่ือนไหวของศตัรู 

4.4 ดา้นประมง  เช่น  ใชต้รวจหาฝงูปลา 
โดยทัว่ไปเรามกัจะพบการนาํคล่ืนไมโครเวฟไปใชใ้นการส่ือสาร  ปัจจุบนัการปรุงอาหารนิยมใชเ้ตา 

ไมโครเวฟกนัทั้งน้ีเพราะสะดวกและรวดเร็ว หลกัการทาํงานของเตาไมโครเวฟคือ  แหล่งกาํเนิดคล่ืนไมโครเวฟยงิ
คล่ืนไมโครเวฟไปยงัพดัลมเพ่ือใหพ้ดัลมกระจายคล่ืนไมโครเวฟไปทัว่เตา เม่ือคล่ืนไมโครเวฟกระทบกบัอาหารมนั
จะส่งสนามไฟฟ้าเขา้ไปในอะตอมของนํ้าท่ีอยูใ่นอาหารนั้น  ทาํใหอ้ะตอมของนํ้าซ่ึงมีประจุคู่ชนิดตรงกนัขา้ม 

(dipole) เกิดการหมุนอยา่งรวดเร็วทัว่ไปประมาณ  2.4 109  รอบต่อวินาที  ทาํใหเ้กิดพลงัความร้อนข้ึน  อาหารท่ี
ถูกปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกทัว่หมดและรวดเร็ว  เพราะคล่ืนไมโครเวฟกระจายไปทัว่  
18.3.4   รังสีอนิฟราเรด 

 1.  มีความถ่ีอยูใ่นช่วง   1011   -  1014    เฮิรตซ์    

 2.  วตัถุร้อนจะแผรั่งสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นกวา่  10 - 4   เมตรออกมา 
 3.  ประสาทสัมผสัทางผวิหนงัของมนุษยส์ามารถรับรังสีอินฟราเรดได ้
 4.  ฟิลม์ถ่ายรูปบางชนิดสามารถถ่ายรูปไดโ้ดยอาศยัรังสีอินฟราเรด 
 5.  ส่ิงมีชีวิตจะแผรั่งสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 
 6.  สามารถทะลุผา่นเมฆหมอกท่ีหนาเกินกวา่แสงธรรมดาจะผา่นได ้ จึงอาศยัสมบติัน้ีถ่ายภาพพื้นโลก 

จากดาวเทียม  เพ่ือศึกษาการแปรสภาพของป่าไมห้รือการเคล่ือนยา้ยของฝงูสตัว ์
             7.  รังสีอินฟราเรดเป็นตวันาํคาํสัง่จากอุปกรณ์ควบคุมไปยงัเคร่ืองรับท่ีเรียกวา่  รีโมทคอนโทรล  หรือการ
ควบคุมระยะไกล  สาํหรับควบคุมการทาํงานของเคร่ืองรับโทรทศัน ์ เช่น การปิด  การเปิด  การเปล่ียนสถานี 
             8.  ใชใ้นทางการทหารนาํไปใชเ้ก่ียวกบัการควบคุมการใชอ้าวธุนาํวถีิเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมาย 
             9.  แหล่งกาํเนิดของรังสีอินฟราเรด  ไดจ้ากแหล่งกาํเนิดความร้อนทุกชนิด  เช่น  ดวงอาทิตย ์ หลอดไฟ   
             10.  ใชใ้นวงการแพทย ์ เช่น  การฆ่าเช้ือโรค  กายภาพบาํบดั  การตรวจวินิจฉยัโรค 
             11.  ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  เช่น  การผลิตรถยนต ์ การอบสีรถ  การฆ่าเช้ือโรคก่อนบรรจุใส่ภาชนะ 
18.3.5   แสง 

             1.  มีความถ่ีประมาณ   10 14  เฮิรตซ์  

             2.  ประสาทตาของมนุษยไ์วต่อคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าช่วงน้ีมาก 
             3.  วตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปล่งแสงได ้ เช่น  ไส้หลอดไฟฟ้า  ดวงอาทิตย ์
             4.  เคร่ืองกาํเนิดเลเซอร์  เป็นแหล่งกาํเนิดแสงอาพนัธ์ท่ีใหแ้สงไดโ้ดยไม่อาศยัความร้อน  เช่น 
วงการแพทย ์ ใชเ้ลเซอร์ในการผา่ตดันยันต์า 
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18.3.6  รังสีอตัราไวโอเลต 

             1.  มีความถ่ีอยูใ่นช่วง   1015  -  1018   เฮิรตซ์    
             2.   รังสีน้ีเป็นตวัการท่ีทาํใหเ้กิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ 
             3.   ทาํใหส้ารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 
             4.   สามารถทะลุผา่นวตัถุบาง ๆ  บางชนิดได ้ เช่น เส้ือผา้  แผน่พลาสติก 
             5.   ทาํลายเซลลเ์ลก็ ๆ  บางชนิดได ้ เช่น  เช้ือโรค 
             6.   ประโยชนข์องรังสีอตัราไวโอเลต 
       6.1  ใชท้าํการพิสูจนเ์อกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 
       6.2   ช่วยร่างกายสงัเคราะห์วิตามินดี 
       6.3  ใชต้รวจคุณภาพอาหารวา่เสียหรือไม่ 
       6.4  ใชใ้นการแสดงบนเวที 
       6.5  ใชต้รวจสอบสารเคมี 
 โทษจากรังสีอตัราไวโอเลต  อนัตรายต่อผวิหนงั  และตาคน  เม่ือรับมาจาํนวนมาก ๆ  อาจเป็นมะเร็งท่ี
ผวิหนงัได ้
 รังสีอตัราไวโอเลตท่ีมาจากดวงอาทิตย ์ ส่วนใหญ่จะถูกสกดักั้นไวจ้ากบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์  ซ่ึงมี
แก๊สโอโซนเป็นองคป์ระกอบ  แต่ปัจจุบนัโอโซนในบรรยากาศมีจาํนวนลดลงมากจึงทาํใหรั้งสีอตัราไวโอเลตแผล่ง
มายงัผวิโลกมากข้ึน 
18.3.7  รังสีเอกซ์ 

1.  มีความถ่ีอยูใ่นช่วง   1016  -  1021   เฮิรตซ์    
2.  แหล่งกาํเนิดของรังสีเอกซ์  คือ  ดวงอาทิตย ์ หลอดรังสีเอกซ์  เคร่ืองรับโทรทศัน ์
3.  คุณสมบติัของรังสีเอกซ ์
3.1  ไม่เบ่ียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 
3.2 เป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นมาก 
3.3  มีอาํนาจทะลุทะลวงสูง 
3.4  ทาํใหแ้ก๊สหรืออากาศรอบ ๆ แตกตวัเป็นไอออนได ้
3.5  ทาํใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 
3.6 ทาํปฏิกิริยากบัแผน่ฟิลม์ถ่ายรูปเหมือนกบัแสง 
3.7 รังสีเอกซ์มีอนัตรายและทาํลายเซลลข์องส่ิงมีชีวิตได ้

4.   ประโยชนข์องรังสีเอกซ ์
     4.1  ใชใ้นวงการแพทย ์ ตรวจวินิจฉยัโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 
       4.2   ใชใ้นวงการอุตสาหกรรม  และการก่อสร้าง  เพื่อตรวจสอบรูร่ัวหรือรอยร้าวต่าง ๆ 
       4.3  ใชต้รวจสอบส่ิงแปลกปลอม  หรืออาวธุในกระเป๋าหรือหีบห่อต่าง ๆ 
       4.4  ใชต้รวจสอบวตัถุโบราณวา่มีอายยุาวนานเท่าไร 
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5.  โทษของรังสีเอกซ ์
       5.1  เม่ือร่างกายรับเขา้ไปมาก  เซลลจ์ะตายหรือเส่ือมคุณภาพ 
       5.2  อาจทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
       5.3  อาจทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในยนี  มีผลต่อกรรมพนัธ์ุ 
18.3.8  รังสีแกมมา 
             1.  มีความถ่ีสูงกวา่รังสีเอกซ ์
             2.  แหล่งกาํเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตวัของนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี   รังสีคอสมิกท่ีมาจาก 
นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยูด่ว้ย  การแผรั่งสีของอนุภาค ประจุไฟฟ้าท่ีถูกเร่งในเคร่ืองเร่งอนุภาคกท็าํใหเ้กิดรังสี
แกมมาได ้

 3.   คุณสมบติัของรังสีแกมมา 
             3.1  ไม่เบ่ียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 
             3.2  ทาํใหส้ารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 
             3.3  ทาํปฏิกิริยากบัแผน่ฟิลม์ถ่ายรูป และฟิลม์ท่ีไม่ไวต่อแสง 

 4.   ประโยชน์ของรังสีแกมมา 
             4.1  ใชใ้นวงการแพทย ์ ใชรั้กษาโรคมะเร็ง 
             4.2  ใชใ้นวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชต่างๆ  การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืช  การสงัเคราะห์ดว้ยแสง   
การเปล่ียนแปลงพนัธุ์พืช 
             4.3  อาบผลไมต่้าง ๆ  ตลอดผลิตผลอ่ืน ๆ  ใหเ้ก็บรักษาไวไ้ดน้าน ๆ 

5.   โทษของรังสีแกมมา  ทาํลายเซลลร่์างกาย  เน้ือเยือ่ต่าง ๆ  อาจทาํใหเ้กิดมะเร็งได ้  
18.4  โพลาไรเซซันของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

เน่ืองจากเคล่ือนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคล่ืนตามขวาง  ซ่ึงมีทิศทางการสัน่ของสนามไฟฟ้า  และสนามแม่เหลก็
ตั้งฉากกบัทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืนดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงทศิการเคลือ่นทีข่องคลืน่แสง 

 
 จากรูปสนามไฟฟ้าจะเปล่ียนแปลงทิศกลบัไปมาในแนวด่ิงเสมอ  เราเรียกคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีว่า คล่ืน 
โพราไรส์  (polarized wave)   หรืออาจกล่าวไดว้่า  คล่ืนโพลาไรส์  คือ  คล่ืนตามขวางท่ีมีระนาบการสั่นราบเดียว
นัน่เอง 



เอกสารประกอบการเรียนการเรียนการสอน เร่ือง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  เรียบเรียงโดยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  6

18.4.1  โพลาไรเซซันของแสง 
แหล่งกาํเนิดโดยทัว่ไป  เช่น  ดวงอาทิตย ์ หลอดไฟ  ให้กาํเนิดแสงจากการสั่นสะเทือนของอะตอมและ

โมเลกุลจาํนวนมากมายท่ีมีระนาบของการสั่นเรียงอย่างกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ  ดงันั้นแสงท่ีปล่อยออกมา
จากแหล่งกาํเนิด  จึงประกอบด้วยขบวนคล่ืนจาํนวนมากมายในทุกทิศทาง  ดังนั้นแสงจากแหล่งกาํเนิดแสง
โดยทัว่ไป  จึงเป็นแสงไม่โพลาไรส์  (unpolarized light) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง  (ก)  ทศิของสนามไฟฟ้าของคลืน่แสงจากแหล่งกาํเนิด 

    (ข)  การรวมสนามไฟฟ้าจากรูป  (ก)  ให้อยู่ใน  x  และ  y   

  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ามีทศิพุ่งออกจากกระดาษ) 
จากรูป (ก)  แสดงแสงไม่โพลาร์ไรส์จากแหล่งกาํเนิดแสงใด ๆ   ซ่ึงสามารถรวมใหอ้ยูใ่นแกน  x  และ y   

ซ่ึงตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  (รูป  ข)  ดงันั้นเราสามารถแสดงแสงไม่โพลาไรส์ดว้ยลูกศรสอง
อนัในแต่ละแกนดงัรูป  (ข) ไ ด ้

การทาํใหแ้สงไม่โพลาไรส์เป็นแสงโพลาไรส์สามารถทาํไดห้ลายวธีิ  เช่น 
1.  ใชแ้ผน่โพลารอยด ์ แผน่โพลารอยดเ์ป็นแผ่นท่ีมีสมบติัยอมใหส้นามไฟฟ้าของแสงบางระบาบผา่นไป

ได้เท่านั้น  สนามไฟฟ้าท่ีผ่านแผ่นโพลารอยด์ได้แสดงว่ามีทิศทางการสั่นอยู่แนวเดียวกัน  ทิศของโพลาไรส์  
(ระนาบท่ียอมใหส้นามไฟฟ้า  ผา่นไปได)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงแสงไม่โพลาไรส์เมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์จะได้แสงโพลาไรส์ 
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ในกรณีทีผา่นโพลารอยด ์ 2 แผน่  เราสามารถท่ีจะจดัแผน่โพลารอยดท์ั้งสองใหแ้สงท่ีผา่นออกมาโพลา
ไรส์ไดม้ากหรือนอ้ย  ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงแสงไม่โพลาไรส์  เมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์สองแผ่น 

 
แผน่โพลารอยดแ์ผน่แรกเรียกว่า  polarizer  มีหนา้ท่ี  ทาํใหแ้สงไม่โพลาไรส์ใหเ้ป็นแสงโพลาไรส์  แผน่ท่ี

สองเรียกว่า  analyzer  มีหนา้ท่ี  ทาํใหแ้สงท่ีผา่มออกมาโพลาไรส์มากนอ้ยตามตอ้งการ  โดยแสงท่ีผา่นออกมาจาก
แผน่ท่ีสองจะมีความสวา่งมากท่ีสุด เม่ือทิศโพลาไรส์ของทั้งสองแผน่ขนานกนั   และจะมีค่านอ้ยท่ีสุด  เม่ือทิศโพลา
ไรส์ของทั้งสองแผน่ตั้งฉากกนั  (ถา้แผน่โพลาไรส์คุณภาพดีมากจะไม่มีแสงผา่นออกมาเลย) 

2.  โดยการสะทอ้น  เม่ือให้แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิววตัถุ  เช่น  แก้ว  นํ้ า  หรือกระเบ้ือง  แสง
สะทอ้นจะเป็นแสงโพลาไรส์เม่ือแสงทาํมุมตกกระทบเป็นค่าเฉพาะค่าหน่ึง  เรียกมุมตกกระทบน้ีว่า  มุมโพลาไรส์ 
(polarizing angle)  หรือมุมบรูสเตอร์  (Brewster’s angle)   โดยมุมโพลาไรส์น่ีจะทาํใหรั้งสีสะทอ้น  (ซ่ึงเป็นแสงโพ
ลาไรส์แลว้)  ทาํมุม  90o  กบัรังสีหกัเห  ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงโพลาไรส์เซซันโดยการสะท้อน 

 
จากรูป  แสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผวิแกว้  แสงตกกระทบประกอบดว้ยสนามไฟฟ้าของสนามตั้งฉากกนั

คือ  สนามท่ีขนานกบัผวิแกว้แทนดว้ย   และสนามท่ีทาํมุมกบัผิวแกว้แทนดว้ย     ให ้ n  แทนดรรชนีหกัเหของ
แหว้  และดรรชนีหกัเหของอากาศมีค่าเท่ากบั  1  ของกฎของเสนลล ์
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เรียกกวา่  กฎของบรูสเตอร์  แสดงวา่ถา้ใหแ้สงทุมมุมตกกระทบ  tan-1n   แสงท่ีสะทอ้นจะเป็นแสงโพลาร์ 
 3.  โดยการหกัเห  เม่ือแสงผา่นเขา้ไปผลึกแคลไซตแ์ละควอตซ์  แสงจะมีอตัราเร็วไม่เท่ากนัทุกทิศทางแสง
ท่ีหกัเหผา่นมาจึงแยกออกเป็น  2 แนว  เป็นแสงโพลาไรส์ 
 4.  โดยการกระเจิงของแสง  เม่ือแสงอาทิตยผ์่านเขา้ในบรรยากาศของโลก  แสงจะกระทบโมเลกุลของ
อากาศหรืออนุภาคในบรรยากาศ  อิเลก็ตรอนในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงท่ีตกกระทบนั้น  และจะปลดปล่อยแสงนั้น
ออกมาอีกคร้ังในทุกทิศทุกทาง    เรียกปรากฏการณ์น้ีวา่  การกระเจิงของแสง   เม่ือเราใชผ้า่นโพลารอยดส์ังเกตแสง
จากทอ้งฟ้า  เม่ือหมุนแผน่โพลารอยดไ์ปรอบ ๆ  จะพบวา่ความสว่างเปล่ียนไป  แสดงว่าแสงจากทอ้งฟ้าส่วนหน่ึงมี
แสงโพลาไรส์รวมอยูด่ว้ย 
 

แบบทดสอบบทที ่18  เร่ือง คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (O-NET)  
1. (O-NET49) คล่ืนวิทยท่ีุส่งออกจากสถานีวทิยสุองแห่ง มีความถ่ี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว 
     คล่ืนของคล่ืนวิทยทุั้งสองน้ีต่างกนัเท่าใด  
         1. 3.33 m        2. 3.00 m      3. 0.33 m         4. 0.16 m  
2. (O-NET49) ขอ้ใดเป็นการเรียงลาํดบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากความยาวคล่ืนนอ้ยไปมากท่ีถูกตอ้ง 
          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ ์         
          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ ์ 
3. (O-NET49) การฝากสญัญาณเสียงไปกบัคล่ืนในระบบวิทยแุบบ เอ เอม็ คล่ืนวิทยท่ีุไดจ้ะมีลกัษณะอยา่งไร  
          1. คล่ืนวทิยจุะเปล่ียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง           
          2. คล่ืนวทิยจุะเปล่ียนแปลงแอมพลิจูดตามความถ่ีของคล่ืนเสียง            
          3. คล่ืนวทิยจุะเปล่ียนแปลงความถ่ีตามแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง           
          4. คล่ืนวทิยจุะเปล่ียนแปลงความถ่ีตามความถ่ีของคล่ืนเสียง 
4. (O-NET50) มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัการภารกิจบนพ้ืนผวิดวงจนัทร์    ส่ือสารกนัดว้ยวิธีใดสะดวกท่ีสุด 
          1. คล่ืนเสียงธรรมดา          2. คล่ืนเสียงอลัตราซาวด ์
          3. คล่ืนวิทย ุ                4. คล่ืนโซนาร์ 
 
 



เอกสารประกอบการเรียนการเรียนการสอน เร่ือง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  เรียบเรียงโดยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  9

5. (O-NET50) เม่ือคล่ืนเคล่ือนจากตวักลางท่ีหน่ึงไปตงักลางท่ีสองโดยอตัราเร็วของคล่ืนลดลง   ถามวา่สาํหรับคล่ืน  
      ในตวักลางท่ีสอง  ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
          1. ความถ่ีเพ่ิมข้ึน            2. ความถ่ีลดลง 
          3. ความยาวคล่ืนมากข้ึน       4. ความยาวคล่ืนลดลง 
6. (O-NET50) คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการทาํงานของเคร่ืองโทรทศันคื์อขอ้ใด 
          1. อินฟราเรด                                                        2. ไมโครเวฟ 
          3. คล่ืนวิทย ุ                                                          4. อลัตราไวโอเลต 
7. (O-NET51) คล่ืนวิทย ุFM ความถ่ี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคล่ืนเท่าใด  กาํหนดใหค้วามเร็วของคล่ืนวทิย ุ
      เท่ากบั 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) คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันทีสุ่ด 
          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 
          3. คล่ืนวทิย ุ    4.  อลัตราไวโอเลต 
9. (O-NET52) คล่ืนในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุด 
          1.  คล่ืนวิทย ุ    2.  คล่ืนอินฟราเรด 
          3.  คล่ืนไมโครเวฟ    4.  คล่ืนแสงท่ีตามองเห็น 
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในขอ้ใดท่ีไม่มีผลต่อการแผก่ระจายของคล่ืนวิทย ุ
          1.  การเปล่ียนขนาดของจุดดบับนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้
          3.  การเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลง   4.  การเกิดกลางวนั กลางคืน 
11. (O-NET53) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
          1.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากนั 
          2.  มีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าบางชนิดตอ้งอาศยัตวักลางในการเดินทาง 
          3.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 
          4.  เม่ือคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเดินทางในตวักลางท่ีเปล่ียนไป อตัราเร็วของคล่ืนจะเปล่ียนไป 
12.  (O-NET54)เหตุใดคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงจดัเป็นคล่ืนตามขวาง 
      1.  เพราะสนามแม่เหลก็มีทิศตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้า 
      2.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตรงขา้มกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
      3.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตั้งฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
      4.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
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แบบทดสอบบทที ่18  เร่ืองคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

1. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าสามารถเกิดไดจ้ากขอ้ใด 
    ก. นิวตรอน     ข. อิเลก็ตรอน        ค.  สนามแม่เหลก็          ง.  สนามไฟฟ้า 
2.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดจะเคล่ือนท่ีในสูญญากาศ โดยมีส่ิงเหมือนกนัคือขอ้ใด 
     ก. ความถ่ี    ข. อตัราเร็ว       ค.แอมพลิจูด                  ง.  ความยาวคล่ืน                          
3.  ความยาวคล่ืนช่วงใดต่อไปน้ีมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุด 
     ก. แสงสีแดง   ข. แสงสีม่วง          ค. คล่ืนวิทย ุ                  ง.รังสีเอกซ ์
4. จากสมมติฐานของแมกซ์เวลส์พบวา่การเปล่ียนแปลงสนามไฟฟ้าจะทาํใหเ้กิดอะไร 
     ก.  กระแสไฟฟ้า  ข. แรงดนั              ค.  สนามแม่เหลก็          ง. แรงเคล่ือนไฟฟ้า                                    
5. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สามารถเคล่ือนท่ีผา่นไดใ้นขอ้ใด 
    ก.  ผา่นก๊าซ                                   ข.  เพียงสุญญากาศ         
    ค. ผา่นบริเวณท่ีมีสนามไฟฟ้า  ง.  ผา่นไดทุ้กขอ้ท่ีกล่าวขา้งตน้ 
6. พลงังานของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าน่าจะซ่อนอยูใ่นขอ้ใด 
    ก.  ความถ่ี                     ข. ความเร็ว ค.  ความยาวคล่ืน             ง.  สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็                            
7.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะไม่นาํส่ิงในขอ้ใดไปดว้ย 
     ก.  ประจุ                       ข. โมเมนตมั           ค. พลงังาน                       ง.  สญัญาณจากวิทย ุ                  
8.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะนาํส่ิงในขอ้ใดไปดว้ย 
     ก.ประจุ                         ข. ความถ่ี               ค. พลงังาน                       ง.  ความยาวนคล่ืน                                 
9. ทิศทางของสนามแม่เหลก็ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะอยา่งไร 
    ก.  ขนานกบัสนามไฟฟ้า            ข. ตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้า        
    ค.  ขนานกบัทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืน ง. มีทิศตั้งฉากทั้งสนามไฟฟ้าและทิศการแผข่องคล่ืน 
10. ขนาดความเขม้ของสนามแม่เหลก็ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในขณะใดๆจะเป็นไปตามขอ้ใด                             
      ก.  แปรผกผนักบัความเขม้สนามไฟฟ้า ข . เป็นปฏิภาคโดยตรงกบัความเขม้สนามไฟฟ้า                
      ค.  เท่ากบัสนามไฟฟ้า   ง.   ถูกทุกขอ้            

11.ความเร็วของแสงในอากาศ  3108  เมตร/วนิาที  สถานีวิทย ุF.M.สถานีหน่ึงประกาศวา่กระจายเสียงดว้ยความถ่ี   
      100 MHz   ความยาวคล่ืนในอากาศของสถานีนั้นเป็นเท่าใด 
       ก.  1  เมตร                    ข.  2  เมตร               ค.  3  เมตร                       ง.   4  เมตร                   
12.จากขอ้ 11.  สายอากาศท่ีสั้นท่ีสุดท่ีทาํใหเ้กิดคล่ืนน่ิงในสายอากาศนั้นไดพ้อดีตอ้งยาวเท่าใด 
      ก.   0.5 เมตร                  ข.   1 เมตร                ค.   1.5  เมตร                  ง.   2  เมตร                   
13. คล่ืนวิทย ุFM ความถ่ี  88  เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคล่ืนเท่าใด  กาํหนดใหค้วามเร็วของคล่ืนวิทยเุท่ากบั 
     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.  สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งหน่ึงออกอากาศดว้ยคล่ืน 100 เมกะเฮิรตซ์ถา้ท่านตอ้งการสร้างสายอากาศสาํหรับ  
       รับคล่ืนของสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งน้ี ความยาวท่ีเหมาะสมของสายอากาศท่ีท่านจะสร้างจะเป็นเท่าใด 
       ก.  0.5 เมตร                 ข. 1 เมตร                ค.   1.5 เมตร                    ง.  2  เมตร                   
15. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัคือขอ้ใด   
       ก.  หกัเหไดเ้ท่ากนั ข.  เล้ียวเบนไดเ้ท่ากนั ค.  แทรกสอดไดเ้ท่ากนั ง.  มีความเร็วเท่ากบัแสง 
16. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในขอ้ใดท่ีมีพลงังานมากท่ีสุด   
       ก.   แสง  ข.  รังสีเอก็ซ์  ค.  ไมโครเวฟ  ง.  อลัตราไวโอเลต 
17. เม่ือนกับินอวกาศข้ึนไปบนดวงจนัทร์สามารถพดูคุยกบัคนท่ีอยูบ่นโลกได ้ จะตอ้งใชค้ล่ืนชนิดใด   
       ก.  คล่ืนวิทย ุ  ข.  คล่ืนเสียง  ค.  คล่ืนโทรทศัน ์  ง.  คล่ืนไมโครเวฟ 
18.  คล่ืนวิทย ุ F.M.  มีช่วงความถ่ีเท่าใด   
       ก.   88  - 108   kHz  ข.  88  -  108   MHz ค.  530  -  1600   kHz ง.  530  -  1600   MHz 
19.  สถานีโทรทศันใ์ชว้ิธีส่งเสียงและภาพในระบบใดตามลาํดบั   
       ก.   A.M.  -  A.M.   ข.  A.M.  -  F.M.  ค.  F.M.  -  A.M.  ง.  F.M.  -  F.M. 
20.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัจากความยาวคล่ืนนอ้ยไปหาความยาวคล่ืนมากไดถู้กตอ้ง   
       ก.   อินฟราเรด , แสง , แกมมา   ข.  รังสีเอก็ซ์ , อินฟราเรด , แสง 
       ค.   ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด  ง.  รังสีเอก็ซ์ , อลัตราไวโอเลต , อินฟราเรด 
21. ขอ้ใด  ไม่ใช่  คุณสมบติัของรังสีเอก็ซ์   
       ก.  ทาํใหแ้ก๊สแตกตวัเป็นอิออน   ข.  เป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าความถ่ีสูง 
       ค.  มีอาํนาจในการผา่นทะลุทะลวงสูง  ง.  เบ่ียงเบนในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 
22. คล่ืนวิทยท่ีุส่งออกจากสถานีวิทยสุองแห่ง  มีความถ่ี  90 MHz และ 100 MHz   ความยาวของคล่ืนวิทยทุั้ง 
       สองน้ีต่างกนัเท่าไร 
        ก.   0.16  m                     ข.   0.33   m  ค.   3.00  m                         ง.   3.33   m 
23. คล่ืนวิทยแุตกต่างจากคล่ืนแสงอยา่งไร 
       ก.  คล่ืนวทิยมีุความถ่ีตํ่ากวา่คล่ืนแสง  ข. คล่ืนวิทยคุวามถ่ีสูงกวา่คล่ืนแสง 
      ค. คล่ืนวทิยเุคล่ือนท่ีไดเ้ร็วกวา่คล่ืนแสง  ง. คล่ืนวทิยเุคล่ือนท่ีไดช้า้กวา่คล่ืนแสง 
24. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมนุษยส์ามารถสมัผสัไดคื้อขอ้ใด  
       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด              ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
25. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าช่วงคล่ืนต่างๆ ในสเปกตรัม 
       1. มีแหล่งกาํเนิดและการตรวจจบัท่ีต่างกนั    2. เคล่ือนท่ีในสุญญากาศดว้ยความเร็วแสง 
       3. มีการส่งผา่นพลงังานไปพร้อมกบัคล่ืน 
       ก. ขอ้ 1 เท่านั้น  ข. ขอ้ 1 และ 2  ค. ขอ้ 2 และ 3  ง. ขอ้ 1 , 2  และ 3 
26. การเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้าสามารถทาํใหเ้กิดคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใด 
       ก. อินฟาเรด                 ข. อลัตราไวโอเลต ค. แกมมา  ง. เอก็ซ์ 
27. มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัภารกิจบนพ้ืนผวิดวงจนัทร์  ส่ือสารกนัดว้ยวิธีใด 
      ก.  คล่ืนวทิย ุ                  ข.  คล่ืนโซนาร์                  ค.  คล่ืนเสียงธรรมดา          ง.  คล่ืนเสียงอลัตราซาวด ์                                
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28. Henry  Becquerel  นาํแผน่ฟิลม์ใส่ไวใ้นซองสีดาํวางไวใ้ตธ้าตุยเูรเนียม  เม่ือนาํฟิลม์ไปลา้งพบวา่ 
       เกิดรอยดาํบนแผน่ฟิลม์และสรุปวา่รังสีท่ีออกมา  จากธาตุยเูรเนียมไม่ใช่รังสีเอกซ์ดว้ยเหตุผลใด 
       1.  รอยดาํนั้นมีความเขม้มากกวา่รังสีเอกซ์   2.  รังสีน้ีถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา 
       3.  รังสีน้ีทาํใหเ้กิดการแตกตวัเป็นอิออนไดดี้กวา่รังสีเอกซ์    4.  รังสีน้ีเบ่ียงเบนในสนามแม่เหลก็ 
       ขอ้ท่ีถูกตอ้งคือ 
       ก.  1,  2,  3  ข.  2,  3,  4  ค.  1,  3,  4 ง.  ถูกทุกขอ้ 
29. สมบติัขอ้ใดของคล่ืนไมโครเวฟท่ีทาํใหอ้าหารสุกได ้
       ก.  ทะลุผา่นวตัถุไดดี้    ข.  มีความถ่ีสูงกวา่คล่ืนวิทย ุ
       ค.  ทาํใหโ้มเลกลุของนํ้าสัน่   ง.  เม่ือผา่นวตัถุคล่ืนจะสะทอ้นไปมาในวตัถุได ้
30. ขอ้ความใดต่อไปน้ี   กล่าวไม่ถูกตอ้ง  เก่ียวกบัรังสีอลัตราไวโอเลต 
       ก.  มีประโยชนใ์นการฆ่าเช้ือโรค 
       ข.  มองเห็นเป็นสีม่วงอ่อนและสามารถผา่นแผน่แกว้บาง ๆ ได ้
       ค.  สามารถทาํใหส้ารเคมีบางชนิดเรืองแสงไดจึ้งมีการนาํไปใชส่้องเส้ือผา้ท่ีทาดว้ยสารเรืองแสงของผูแ้สดง  
             บนเวทีจะช่วยใหเ้ห็นเป็นสีสนัท่ีน่าต่ืนตามากข้ึน 
       ง.  ถา้โอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นบนลดนอ้ยลง  การดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยก์จ็ะลดลงไป 
            ดว้ย จนอาจไดรั้บอนัตรายจากรังสีน้ีท่ีตกลงสู่โลกได ้
31. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อไปน้ี คล่ืนใดมีความถ่ีตํ่าท่ีสุด 
       ก.  คล่ืนวิทย ุ  ข.  คล่ืนแสง  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
32. รังสีท่ีใชป้ระโยชนใ์นการตรวจสอบลายมือผูฝ้ากธนาคาร คือรังสีใด  
       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
33. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดท่ีสามารถสะทอ้นไดดี้ท่ีบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์คือขอ้ใด  
       ก.  คล่ืนโทรทศัน ์ ข.  รังสีอินฟราเรด ค.  คล่ืนไมโครเวฟ ง.  คล่ืนวิทย ุ เอ เอม็ 
34. ขอ้ใดท่ีถือวา่เป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากรังสีอินฟราเรด  
       ก.  ตรวจสอบและคน้หาสัตวป่์าในท่ีมืด  ข.  ใชอ้บอาหาร ทาํใหอ้าหารสุก 

ค.  ใชใ้นอุตสาหกรรมอบสี   ง.  ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
35. แสงสีใดต่อไปน้ีท่ีมีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด   
       ก.  สีม่วง                    ข.  สีแดง  ค.  สีเหลือง                ง.  สีนํ้ าเงิน 
36. รังสีอลัตราไวโอเลตไดม้าจากไหน   

ก.  ดวงอาทิตย ์ ข.  หลอดเรืองแสง ค.  เคร่ืองรับโทรทศัน ์ ง.  ขอ้  ก และขอ้ ข ถูก 
37. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการทาํงานของเคร่ืองโทรทศันคื์อขอ้ใด 
      ก.  คล่ืนวิทย ุ                ข.  อินฟราเรด  ค.  คล่ืนไมโครเวฟ     ง.   อลัตราไวโอเลต 
38. ในธรรมชาติร่างกายของคนสามารถสร้างวิตามินจากรังสีอะไร  
       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
39. รังสีใดท่ีทาํใหเ้กิดประจุอิสระในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ คือขอ้ใด  
       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
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40. รังสีใดต่อไปน้ีไม่ไดอ้อกมาจากนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี  
       ก.  รังสีแอลฟา    ข.  รังสีบีตา  ค.  รังสีแกมมา                   ง.   รังสีเอก็ซ ์
41. เม่ือใชส่ิ้งกีดขวางต่อไปน้ีกั้นรังสีเอก็ซ์ ส่ิงใดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
       ก.   เหลก็       ข.   เงิน   ค.   ทองแดง                       ง.   ตะกัว่ 
42. รังสีชนิดใดมีพลงังานมากท่ีสุด   
       ก.  รังสีเอก็ซ์  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอลัตราไวโอเลต 
43. รังสีท่ีแตกต่างไปจากรังสีอ่ืนคือขอ้ใด  

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

ก.  สูงกวา่รังสีอินฟราเรด   ข.  ตํ่ากวา่รังสีอินฟราเรด 
ค.  สูงกวา่รังสีอลัตราไวโอเลต   ง.  อยูใ่นช่วงเดียวกบัรังสีแกมมา 

45. การส่งโทรทศันสี์ใชอ้ะไรเป็นแม่สีท่ีจะทาํใหเ้กิดสีตามธรรมชาติ  
       ก.  สีแดง  สีฟ้า  สีเหลือง   ข.  สีแดง  สีนํ้ าเงิน  สีแสด 
       ค.  สีแดง  สีนํ้าเงิน  สีเขียว   ง.  สีแดง  สีนํ้ าเงิน  สีเหลือง 
46. วิทย ุ เอ.เอม็. ดีกวา่ เอฟ.เอม็. ในดา้นใด  

ก.  ส่งระยะทางไกลดีกวา่   ข.  กินไฟนอ้ยกวา่ระบบ เอฟ.เอม็. 
ค.  ใหก้าํลงัสูงกวา่เม่ือมีขนาดเท่ากนั  ง.  เสียงดงักวา่เพราะสถานีสามารถส่งกาํลงัสูงกวา่ 

47. อนัตรายจากรังสีใดท่ีพอเหมาะอาจทาํใหห้วัใจหยดุเตน้ได ้  
       ก.  รังสีเอก็ซ์                    ข.  ไมโครเวฟ  ค.  รังสีอินฟราเรด           ง.  รังสีอุลตราไวโอเลต 
48. เหตุท่ีใชไ้มโครเวฟแทนคล่ืนวิทยใุนระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด   
       ก.  คล่ืนวิทยสุะทอ้นง่ายเกินไป   ข.  ความยาวคล่ืนของคล่ืนวิทยสุั้นกวา่ 

ค.  ไมโครเวฟมีอาํนาจทะลุผา่นไดดี้กวา่  ง.  คล่ืนวิทยถูุกผสมกบัคล่ืนอ่ืนในบรรยากาศไดง่้าย 
49.  การยงิไมโครเวฟไปยงัภาชนะพลาสติกท่ีบรรจุนํ้า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคืออะไร   
       ก.  อุณหภูมิของนํ้าลดลง   ข.  อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึน 

ค.  การหกัเหและการแทรกสอด   ง.  การสะทอ้นและการแทรกสอด 
50.รังสีอินฟราเรดและคล่ืนไมโครเวฟมีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ 
       1.  เป็นคล่ืนประเภทเดียวกนั  

2.  ตรวจจบัดว้ยฟิลม์ถ่ายรูปเหมือนกนั 
3.  มีประโยชนใ์นการส่ือสารเหมือนกนั 
คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด   
ก.  ขอ้  1  เท่านั้น    ข.  ขอ้  1  และ  2 
ค.  ขอ้  2  และ  3    ง.   ขอ้  1 , 2 และ 3 
 
 

 


