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บทท่ี 18 คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

18.1  ทฤษฎีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล 
 

          คลื่นแมเหล็กไฟฟาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟาตลอดเวลาเหนี่ยวนํา ทําใหเกิดสนามแมเหล็ก 
พอเกิดสนามแมเหล็กจะเหนี่ยวนํา  ทําใหเกิดสนามไฟฟาเกิดตอเนื่องกันตลอดเวลาและสนามแมเหล็กกับสนาม 
ไฟฟาต้ังฉากกันตลอดเวลาหาทิศของความเร็วโดยใชกฎมือขวา  และเกิดคลื่นแมเหล็กในทุกท่ีไมวาจะเปนท่ีวาง  
ตัวนําหรือฉนวน  คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดจะมีความเร็วเทากัน  คือเทากับ  3 x 108 m/s  แตความถี่ไมเทากัน 
 

18.2  การแผกระจายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากสายอากาศ  
                                      A      
             ประจุว่ิงข้ึนลง      เม่ือประจุเคลื่อนท่ีข้ึนลงดวยความเรงหรือความหนวง 
                                          จะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาทุกทิศทาง  ยกเวน 
                                            a                            เหนือเสาอากาศท่ีจุด  A  และ  B  
 
 
             ประจุว่ิงข้ึนลง              B 
 

18.3  สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  
              สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  คือ  แถบแสดงความถี่ หรือความยาวคลื่นตาง ๆ  ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เรียงตามลําดับความถี่  เรียงจากความถี่นอยท่ีสุดถึงความถีม่ากท่ีสุด   
  
 
 
 
 
 
 

 

รูป 18.1  ชนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
              คลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงเปนคลื่นท่ีมีความถี่ต้ังแตหลายสิบกิโลเฮิรตซ จนกระท่ังถึงรังสีเอ็กซหรอืรังสีแกมมา
ท่ีมีความถี่สูงมากๆ เม่ือความถี่เปลี่ยนไปคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟานั้นๆ ก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปดวยแตก็ยังมี
คุณสมบัติรวมกันอยูคือมีอัตราเร็วเทากับ 3x108 เมตร/วินาที 
 

18.3.1  คล่ืนวิทยุ  
            1. ชวงความถี่อยูในชวง   106-109  เฮิรตซ    
            2.  คลื่นวิทยุความถี่ต้ังแต  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ  สถานีวิทยุจะสงออกอากาศในระบบ A.M. 
            3.  ชวงความถี่ท่ีตํ่ากวาชวง  530 – 1600  กิโลเฮิรตซ  เรียกวาคลื่นยาว  ความถี่ท่ีสูงกวานี้เรียกวาคลื่นสั้น 
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            4.  ชวงความถี่จาก  88 – 108  เมกะเฮิรตซ  เปนการสงคลื่นแบบ  F.M. 
            5.  สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีสงออกจากสถานีสงไปถึงเครื่องรับมี  2  ชนิด คือ 
                  5.1 คลื่นพ้ืนดิน หมายถึง คลื่นวิทยุท่ีสงจากสถานสีงไปถึงเครื่องรับวิทยุโดยตรงมีท้ังระบบ A.M.และ  
F.M.  
                  5.2  คลื่นฟา หมายถึง คลื่นวิทยุท่ีสงข้ึนไปสะทอนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร  แลวกลับมายัง
เครื่องรับวิทยุ ( มีในระบบ A.M. สวนระบบ  F.M. ไมมีเพราะคลื่น F.M. ทะลุผานบรรยากาศชั้นนี้ได) 
             6.  คลื่นวิทยุสามารถผลิตข้ึนได  โดยอาศัยวงจรวิทยุของหลอดสุญญากาศหรือวงจรทรานซิสเตอร 
             7.  ไมสามารถทะลุผานโลหะ  หรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ  แตสามารถออมผานสิ่งกีดขวางท่ีมีขนาด
ใกลเคียงกับความยาวคลื่นได 
             8.  สามารถสะทอนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรได 
18.3.2   คล่ืนโทรทัศน 
             1.  มีความถี่ประมาณ  108  เฮิรตซ   
             2.  การสงโทรทัศนตองใชกลองถายโทรทัศน  ซึ่งสามารถเปลี่ยนภาพใหเปนสัญญาณไฟฟาไดในอัตรา 

25
1   วินาที  ใชคลื่นวิทยุท่ีมีความถี่สูง  เชน  สถานีโทรทัศนชอง  9  อ.ส.ม.ท.  ใชความถี่ในชวง  202  ถึง  209  

เมกะเฮิรตซ   
              3.  ภาพสงออกไปในระบบเอเอ็ม ( A.M. )  สวนเสียงสงออกไปในระบบเอฟเอ็ม  ( F.M. ) 
              4.  หลอดสงภาพทําหนาท่ีสรางสัญญาณไฟฟาของภาพ  มีสวนประกอบสําคัญคือ  แผนรับภาพ  แผนรับ
สัญญาณ  ปนอิเล็กตรอน  วงแหวนโลหะ 
              5.  เครื่องรับโทรทัศน  รับคลื่นโทรทัศนจากเครื่องสงแลวจะแยกสัญญาณไฟฟาของภาพสงไปยัง
หลอดภาพ  เพ่ือเปลี่ยนเปนภาพไดในอัตราภาพละ  

50
1    วินาที 

              6.  เครื่องรับโทรทัศนระบบ  625  เสน เปนระบบสากล 
              7.  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน  ระบบจะมีหลอดภาพซึ่งภายในมีเครื่องกําเนิดอิเล็กตรอนจะถูกยิงออกไปบน
จอภาพ  ตามสัญญาณไฟฟาท่ีไดรับ  สําหรับโทรทัศนสีจะมีแหลงกําเนิดอิเล็กตรอน  3  ชุด  ใชควบคุมความเขม
สัญญาณ  สีแดง  สีน้ําเงิน  และสเีขียว 
18.3.3   คล่ืนไมโครเวฟ 
             1.  ชวงความถี่อยูในชวง   109 – 3x1011  เฮิรตซ    
             2.  ใชในการสื่อสาร  เชน  ดาวเทียม   โทรศัพทมือถือ   
             3.  ใชทําเรดาร 
             เรดาร(RADAR ยอมาจาก Radio Detection And Ranging) 

1. เรดารเปนการสงคลื่นไมโครเวฟออกไปเปนชวง ๆ  แลวรับสัญญาณท่ีสะทอนกลับมาเขาสูเครื่องรับ 
ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ  ซึ่งจะบอกชนิดและระยะหางของวัตถุท่ีสะทอนได 
 2.  สายอากาศของเรดาร  มีลักษณะเปนจานโคงรูปพาราโบรา  หมุนไดรอบแกน  ทําหนาท่ีสงและรับคลื่น
ไมโครเวฟ  เหตุท่ีนิยมใชคลื่นไมโครเวฟในระบบเรดารเพราะคลื่นไมโครเวฟมีความถี่สูงสามารถทะลุบรรยากาศ
และสะทอนท่ีผิววัตถุทึบไดดี 
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 3.  จอรับคลื่นภาพ  ลักษณะเปนวงกลมมีเสนบอกระยะทางเปนวงรอบศูนยกลาง  และมีทิศทางกํากับภาพ
ท่ีปรากฏบนจอโดยจะบอกตําแหนงระยะหาง  และทิศทางของวัตถุจากจานสายอากาศดวย 
 4.  ประโยชนของเรดาร 
       4.1 ใชในการคมนาคม  ควบคุมการจราจรทางอากาศ  สนามบิน การเดินเรือ นําทางเรือเม่ือหมอกลงจัด 
                     4.2 ใชในกรมอุตุนิยมวิทยา  เชน  ใชตรวจหาตําแหนงและทิศทางของลมพายุ  พยากรณอากาศ 

      4.3 ใชในทางการทหาร  ใชตรวจหาเครื่องบินขาศึกเพ่ือออกสกัด หรือเตือนภัยทางอากาศ  และตรวจ 
การเคลื่อนไหวของศัตร ู

4.4 ดานประมง  เชน  ใชตรวจหาฝูงปลา 
โดยท่ัวไปเรามักจะพบการนําคลื่นไมโครเวฟไปใชในการสื่อสาร  ปจจุบันการปรุงอาหารนิยมใชเตา 

ไมโครเวฟกันท้ังนี้เพราะสะดวกและรวดเร็ว หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟคือ  แหลงกําเนิดคลื่นไมโครเวฟยิง
คลื่นไมโครเวฟไปยังพัดลมเพ่ือใหพัดลมกระจายคลื่นไมโครเวฟไปท่ัวเตา เม่ือคลื่นไมโครเวฟกระทบกับอาหารมัน
จะสงสนามไฟฟาเขาไปในอะตอมของน้ําท่ีอยูในอาหารนั้น  ทําใหอะตอมของน้ําซึ่งมีประจุคูชนิดตรงกันขาม 
(dipole) เกิดการหมุนอยางรวดเร็วท่ัวไปประมาณ  2.4 109  รอบตอวินาที  ทําใหเกิดพลังความรอนข้ึน  อาหารท่ี
ถูกปรุงโดยไมโครเวฟจะสุกท่ัวหมดและรวดเร็ว  เพราะคลื่นไมโครเวฟกระจายไปท่ัว  
18.3.4   รังสีอินฟราเรด 

 1.  มีความถี่อยูในชวง   1011   - 1014    เฮิรตซ    
 2.  วัตถุรอนจะแผรังสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคลื่นสั้นกวา  10 - 4   เมตรออกมา 
 3.  ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษยสามารถรับรังสีอินฟราเรดได 
 4.  ฟลมถายรูปบางชนิดสามารถถายรูปไดโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด 
 5.  สิ่งมีชีวิตจะแผรังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา 
 6.  สามารถทะลุผานเมฆหมอกท่ีหนาเกินกวาแสงธรรมดาจะผานได  จึงอาศัยสมบัตินี้ถายภาพพ้ืนโลก 

จากดาวเทียม  เพ่ือศึกษาการแปรสภาพของปาไมหรือการเคลื่อนยายของฝูงสัตว 
             7.  รังสีอินฟราเรดเปนตัวนําคําสั่งจากอุปกรณควบคุมไปยังเครื่องรับท่ีเรียกวา  รีโมทคอนโทรล  หรือการ
ควบคุมระยะไกล  สําหรับควบคุมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน  เชน การปด  การเปด  การเปลี่ยนสถาน ี
             8.  ใชในทางการทหารนําไปใชเกี่ยวกับการควบคุมการใชอาวุธนําวิถีเคลื่อนท่ีไปยังเปาหมาย 
             9.  แหลงกําเนิดของรังสีอินฟราเรด  ไดจากแหลงกําเนิดความรอนทุกชนิด  เชน  ดวงอาทิตย  หลอดไฟ   
             10.  ใชในวงการแพทย  เชน  การฆาเชื้อโรค  กายภาพบําบัด  การตรวจวินิจฉัยโรค 
             11.  ใชในวงการอุตสาหกรรม  เชน  การผลิตรถยนต  การอบสีรถ  การฆาเชื้อโรคกอนบรรจุใสภาชนะ 
18.3.5   แสง 
             1.  มีความถี่ประมาณ   10 14  เฮิรตซ  
             2.  ประสาทตาของมนุษยไวตอคลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงนี้มาก 
             3.  วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ  จะเปลงแสงได  เชน  ไสหลอดไฟฟา  ดวงอาทิตย 
             4.  เครื่องกําเนิดเลเซอร  เปนแหลงกําเนิดแสงอาพันธท่ีใหแสงไดโดยไมอาศัยความรอน  เชน 
วงการแพทย  ใชเลเซอรในการผาตัดนัยนตา 
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18.3.6  รังสีอัตราไวโอเลต 
             1.  มีความถี่อยูในชวง   1015  -  1018   เฮิรตซ    
             2.   รังสีนี้เปนตัวการท่ีทําใหเกิดประจุอิสระ  และไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร 
             3.   ทําใหสารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง 
             4.   สามารถทะลุผานวัตถุบาง ๆ  บางชนิดได  เชน เสื้อผา  แผนพลาสติก 
             5.   ทําลายเซลลเล็ก ๆ  บางชนิดได  เชน  เชื้อโรค 
             6.   ประโยชนของรังสีอัตราไวโอเลต 
       6.1  ใชทําการพิสูจนเอกสาร  ตรวจสอบลายเซ็น 
       6.2   ชวยรางกายสังเคราะหวิตามินดี 
       6.3  ใชตรวจคุณภาพอาหารวาเสียหรือไม 
       6.4  ใชในการแสดงบนเวที 
       6.5  ใชตรวจสอบสารเคมี 
 โทษจากรังสีอัตราไวโอเลต  อันตรายตอผิวหนัง  และตาคน  เม่ือรับมาจํานวนมาก ๆ  อาจเปนมะเร็งท่ี
ผิวหนังได 
 รังสีอัตราไวโอเลตท่ีมาจากดวงอาทิตย  สวนใหญจะถูกสกัดกั้นไวจากบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร  ซึ่งมี
แกสโอโซนเปนองคประกอบ  แตปจจุบันโอโซนในบรรยากาศมีจํานวนลดลงมากจึงทําใหรังสีอัตราไวโอเลตแผลง
มายังผิวโลกมากข้ึน 
18.3.7  รังสีเอกซ 

1.  มีความถี่อยูในชวง   1016  -  1021   เฮิรตซ    
2.  แหลงกําเนิดของรังสีเอกซ  คือ  ดวงอาทิตย  หลอดรังสีเอกซ  เครื่องรับโทรทัศน 
3.  คุณสมบัติของรังสีเอกซ 

3.1  ไมเบ่ียงเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา 
3.2 เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นสั้นมาก 
3.3  มีอํานาจทะลุทะลวงสูง 
3.4  ทําใหแกสหรืออากาศรอบ ๆ แตกตัวเปนไอออนได 
3.5  ทําใหสารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 
3.6 ทําปฏิกิริยากับแผนฟลมถายรูปเหมือนกับแสง 
3.7 รังสีเอกซมีอันตรายและทําลายเซลลของสิ่งมีชีวิตได 

4.   ประโยชนของรังสีเอกซ 
     4.1  ใชในวงการแพทย  ตรวจวินิจฉัยโรค  ตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง 
       4.2   ใชในวงการอุตสาหกรรม  และการกอสราง  เพ่ือตรวจสอบรูรั่วหรือรอยราวตาง  ๆ
       4.3  ใชตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม  หรืออาวุธในกระเปาหรือหีบหอตาง  ๆ
       4.4  ใชตรวจสอบวัตถุโบราณวามีอายุยาวนานเทาไร 
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5.  โทษของรังสีเอกซ 
       5.1  เม่ือรางกายรับเขาไปมาก  เซลลจะตายหรือเสื่อมคุณภาพ 
       5.2  อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได 
       5.3  อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในยีน  มีผลตอกรรมพันธุ 
18.3.8  รังสีแกมมา 
             1.  มีความถี่สูงกวารังสีเอกซ 
             2.  แหลงกําเนิดของรังสีแกมมา คือ  การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี   รังสีคอสมิกท่ีมาจาก 
นอกโลก  จะมีรังสีแกมมาอยูดวย  การแผรังสีของอนุภาค ประจุไฟฟาท่ีถูกเรงในเครือ่งเรงอนุภาคก็ทําใหเกิดรังสี
แกมมาได 

 3.   คุณสมบัติของรังสีแกมมา 
             3.1  ไมเบ่ียงเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา 
             3.2  ทําใหสารเรืองแสงเกิดการเรืองแสง 
             3.3  ทําปฏิกิริยากับแผนฟลมถายรูป และฟลมท่ีไมไวตอแสง 

 4.   ประโยชนของรังสีแกมมา 
             4.1  ใชในวงการแพทย  ใชรักษาโรคมะเร็ง 
             4.2  ใชในวงการเกษตร  ศึกษาโรคพืชตางๆ  การดูดซึมแรธาตุของรากพืช  การสังเคราะหดวยแสง   
การเปลี่ยนแปลงพันธุพืช 
             4.3  อาบผลไมตาง ๆ  ตลอดผลิตผลอื่น ๆ  ใหเก็บรักษาไวไดนาน ๆ 

5.   โทษของรังสีแกมมา  ทําลายเซลลรางกาย  เนื้อเยื่อตาง ๆ  อาจทําใหเกิดมะเร็งได   
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แบบทดสอบบทท่ี 18 เรื่องคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

1. คลื่นแมเหล็กไฟฟาสามารถเกิดไดจากขอใด 
    ก. นิวตรอน     ข. อิเล็กตรอน        ค.  สนามแมเหล็ก          ง.  สนามไฟฟา 
2.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดจะเคลื่อนท่ีในสูญญากาศ โดยมีสิ่งเหมือนกันคือขอใด 
     ก. ความถี่    ข. อัตราเร็ว       ค.แอมพลิจูด                  ง.  ความยาวคลื่น                          
3.  ความยาวคลื่นชวงใดตอไปนี้มีความยาวคลื่นสัน้ท่ีสุด 
     ก. แสงสีแดง   ข. แสงสีมวง          ค. คลื่นวิทยุ                   ง.รังสีเอกซ 
4. จากสมมติฐานของแมกซเวลสพบวาการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาจะทําใหเกิดอะไร 
     ก.  กระแสไฟฟา  ข. แรงดัน              ค.  สนามแมเหล็ก          ง. แรงเคลื่อนไฟฟา                                    
5. คลื่นแมเหล็กไฟฟา สามารถเคลื่อนท่ีผานไดในขอใด 
    ก.  ผานกาซ                                   ข.  เพียงสุญญากาศ         
    ค. ผานบริเวณท่ีมีสนามไฟฟา  ง.  ผานไดทุกขอท่ีกลาวขางตน 
6. พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟานาจะซอนอยูในขอใด 
    ก.  ความถี่                     ข. ความเร็ว ค.  ความยาวคลื่น             ง.  สนามแมเหล็กไฟฟาและสนามแมเหล็ก                             
7.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาจะไมนําสิ่งในขอใดไปดวย 
     ก.  ประจุ                       ข. โมเมนตัม           ค. พลังงาน                       ง.  สัญญาณจากวิทยุ                   
8.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาจะนําสิ่งในขอใดไปดวย 
     ก.ประจุ                         ข. ความถี่               ค. พลังงาน                       ง.  ความยาวนคลื่น                                 
9. ทิศทางของสนามแมเหล็กของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะอยางไร 
    ก.  ขนานกับสนามไฟฟา            ข. ต้ังฉากกับสนามไฟฟา        
    ค.  ขนานกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของคลื่น ง. มีทิศต้ังฉากท้ังสนามไฟฟาและทิศการแผของคลื่น 
10. ขนาดความเขมของสนามแมเหล็กของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในขณะใดๆจะเปนไปตามขอใด                             
      ก.  แปรผกผันกับความเขมสนามไฟฟา ข . เปนปฏิภาคโดยตรงกับความเขมสนามไฟฟา                
      ค.  เทากับสนามไฟฟา   ง.   ถูกทุกขอ            
11.ความเร็วของแสงในอากาศ  3108  เมตร/วินาที  สถานีวิทยุ F.M.สถานีหนึ่งประกาศวากระจายเสียงดวยความถี่   
      100 MHz   ความยาวคลื่นในอากาศของสถานีนั้นเปนเทาใด 
       ก.  1  เมตร                    ข.  2  เมตร               ค.  3  เมตร                       ง.   4  เมตร                   
12.จากขอ 11.  สายอากาศท่ีสั้นท่ีสุดท่ีทําใหเกิดคลื่นนิ่งในสายอากาศนั้นไดพอดีตองยาวเทาใด 
      ก.   0.5 เมตร                  ข.   1 เมตร                ค.   1.5  เมตร                  ง.   2  เมตร                   
13. คลื่นวิทยุ FM ความถี่  88  เมกะเฮิรตซ  มีความยาวคลื่นเทาใด  กําหนดใหความเร็วของคลื่นวิทยเุทากับ 
     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.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงหนึ่งออกอากาศดวยคลื่น 100 เมกะเฮิรตซถาทานตองการสรางสายอากาศสําหรับ  
       รับคลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงนี้ ความยาวท่ีเหมาะสมของสายอากาศท่ีทานจะสรางจะเปนเทาใด 
       ก.  0.5 เมตร                 ข. 1 เมตร                ค.   1.5 เมตร                    ง.  2  เมตร                   
15. คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดมีคุณสมบัติท่ีเหมือนกันคือขอใด   
       ก.  หักเหไดเทากัน ข.  เลี้ยวเบนไดเทากัน ค.  แทรกสอดไดเทากัน ง.  มีความเร็วเทากับแสง 
16. คลื่นแมเหล็กไฟฟาในขอใดท่ีมีพลังงานมากท่ีสุด   
       ก.   แสง  ข.  รังสีเอ็กซ  ค.  ไมโครเวฟ  ง.  อัลตราไวโอเลต 
17. เม่ือนักบินอวกาศข้ึนไปบนดวงจันทรสามารถพูดคุยกับคนท่ีอยูบนโลกได  จะตองใชคลื่นชนิดใด   
       ก.  คลื่นวิทยุ  ข.  คลื่นเสียง  ค.  คลื่นโทรทัศน  ง.  คลื่นไมโครเวฟ 
18.  คลื่นวิทยุ  F.M.  มีชวงความถี่เทาใด   
       ก.   88  - 108   kHz  ข.  88  -  108   MHz ค.  530  -  1600   kHz ง.  530  -  1600   MHz 
19.  สถานีโทรทัศนใชวิธีสงเสียงและภาพในระบบใดตามลําดับ   
       ก.   A.M.  -  A.M.   ข.  A.M.  -  F.M.  ค.  F.M.  -  A.M.  ง.  F.M.  -  F.M. 
20.  ขอใดเรียงลําดับจากความยาวคลื่นนอยไปหาความยาวคลื่นมากไดถูกตอง   
       ก.   อินฟราเรด , แสง , แกมมา   ข.  รังสีเอ็กซ , อินฟราเรด , แสง 
       ค.   ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด  ง.  รังสีเอ็กซ , อัลตราไวโอเลต , อินฟราเรด 
21. ขอใด  ไมใช  คุณสมบัติของรังสีเอ็กซ   
       ก.  ทําใหแกสแตกตัวเปนอิออน   ข.  เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่สูง 
       ค.  มีอํานาจในการผานทะลุทะลวงสูง  ง.  เบ่ียงเบนในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 
22. คลื่นวิทยุท่ีสงออกจากสถานีวิทยุสองแหง  มีความถี ่ 90 MHz และ 100 MHz   ความยาวของคลื่นวิทยุท้ัง 
       สองนี้ตางกันเทาไร 
        ก.   0.16  m                     ข.   0.33   m  ค.   3.00  m                         ง.   3.33   m 
23. คลื่นวิทยุแตกตางจากคลื่นแสงอยางไร 
       ก.  คลื่นวิทยุมีความถี่ตํ่ากวาคลื่นแสง  ข. คลื่นวิทยุความถี่สูงกวาคลื่นแสง 
      ค. คลื่นวิทยุเคลื่อนท่ีไดเร็วกวาคลื่นแสง  ง. คลื่นวิทยุเคลื่อนท่ีไดชากวาคลื่นแสง 
24. คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมนุษยสามารถสัมผัสไดคือขอใด  
       ก.  รังสีเอ็กซ  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด              ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
25. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงคลื่นตาง  ๆในสเปกตรัม 
       1. มีแหลงกําเนิดและการตรวจจับท่ีตางกัน    2. เคลื่อนท่ีในสุญญากาศดวยความเร็วแสง 
       3. มีการสงผานพลังงานไปพรอมกับคลื่น 
       ก. ขอ 1 เทานั้น  ข. ขอ 1 และ 2  ค. ขอ 2 และ 3  ง. ขอ 1 , 2  และ 3 
26. การเชื่อมโลหะดวยไฟฟาสามารถทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด 
       ก. อินฟาเรด                 ข. อัลตราไวโอเลต ค. แกมมา  ง. เอ็กซ 
27. มนุษยอวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจันทร  สื่อสารกันดวยวิธีใด 
      ก.  คลื่นวิทยุ                   ข.  คลื่นโซนาร                  ค.  คลื่นเสียงธรรมดา          ง.  คลื่นเสียงอัลตราซาวด                                 
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28. Henry  Becquerel  นําแผนฟลมใสไวในซองสีดําวางไวใตธาตุยูเรเนยีม  เม่ือนําฟลมไปลางพบวา 
       เกิดรอยดําบนแผนฟลมและสรุปวารังสีท่ีออกมา  จากธาตุยูเรเนียมไมใชรังสีเอกซดวยเหตุผลใด 
       1.  รอยดํานั้นมีความเขมมากกวารังสีเอกซ   2.  รังสีนี้ถูกปลอยออกมาตลอดเวลา 
       3.  รังสีนี้ทําใหเกิดการแตกตัวเปนอิออนไดดีกวารังสีเอกซ    4.  รังสีนี้เบ่ียงเบนในสนามแมเหล็ก 
       ขอท่ีถูกตองคือ 
       ก.  1,  2,  3  ข.  2,  3,  4  ค.  1,  3,  4 ง.  ถูกทุกขอ 
29. สมบัติขอใดของคลื่นไมโครเวฟท่ีทําใหอาหารสุกได 
       ก.  ทะลุผานวัตถุไดดี    ข.  มีความถี่สูงกวาคลื่นวิทย ุ
       ค.  ทําใหโมเลกุลของน้ําสั่น   ง.  เม่ือผานวัตถุคลื่นจะสะทอนไปมาในวัตถุได 
30. ขอความใดตอไปนี้   กลาวไมถูกตอง  เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลต 
       ก.  มีประโยชนในการฆาเชื้อโรค 
       ข.  มองเห็นเปนสีมวงออนและสามารถผานแผนแกวบาง ๆ ได 
       ค.  สามารถทําใหสารเคมีบางชนิดเรืองแสงไดจึงมีการนําไปใชสองเสื้อผาท่ีทาดวยสารเรืองแสงของผูแสดง  
             บนเวทีจะชวยใหเห็นเปนสีสันท่ีนาต่ืนตามากข้ึน 
       ง.  ถาโอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นบนลดนอยลง  การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยก็จะลดลงไป 
            ดวย จนอาจไดรับอันตรายจากรังสีนี้ท่ีตกลงสูโลกได 
31. คลื่นแมเหล็กไฟฟาตอไปนี้ คลื่นใดมีความถี่ตํ่าท่ีสุด 
       ก.  คลื่นวิทยุ  ข.  คลื่นแสง  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
32. รังสีท่ีใชประโยชนในการตรวจสอบลายมือผูฝากธนาคาร คือรังสีใด  
       ก.  รังสีเอ็กซ  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
33. คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใดท่ีสามารถสะทอนไดดีท่ีบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรคือขอใด  
       ก.  คลื่นโทรทัศน ข.  รังสีอินฟราเรด ค.  คลื่นไมโครเวฟ ง.  คลื่นวิทยุ  เอ เอ็ม 
34. ขอใดท่ีถือวาเปนประโยชนท่ีไดรับจากรังสีอินฟราเรด  
       ก.  ตรวจสอบและคนหาสัตวปาในท่ีมืด  ข.  ใชอบอาหาร ทําใหอาหารสุก 

ค.  ใชในอุตสาหกรรมอบส ี   ง.  ถูกทุกขอท่ีกลาวมา 
35. แสงสีใดตอไปนี้ท่ีมีความถี่นอยท่ีสุด   
       ก.  สีมวง                    ข.  สีแดง  ค.  สีเหลือง                ง.  สีน้ําเงิน 
36. รังสีอัลตราไวโอเลตไดมาจากไหน   

ก.  ดวงอาทิตย ข.  หลอดเรืองแสง ค.  เครื่องรับโทรทัศน ง.  ขอ  ก และขอ ข ถูก 
37. คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีนิยมใชในรีโมทควบคุมการทํางานของเครือ่งโทรทัศนคือขอใด 
      ก.  คลื่นวิทยุ                 ข.  อินฟราเรด  ค.  คลื่นไมโครเวฟ     ง.   อัลตราไวโอเลต 
38. ในธรรมชาติรางกายของคนสามารถสรางวิตามินจากรังสีอะไร  
       ก.  รังสีเอ็กซ  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
39. รังสีใดท่ีทําใหเกิดประจุอิสระในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร คือขอใด  
       ก.  รังสีเอ็กซ  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
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40. รังสีใดตอไปนีไ้มไดออกมาจากนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี  
       ก.  รังสีแอลฟา    ข.  รังสีบีตา  ค.  รังสีแกมมา                   ง.   รังสีเอ็กซ 
41. เม่ือใชสิ่งกีดขวางตอไปนี้กั้นรังสีเอ็กซ สิ่งใดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
       ก.   เหล็ก       ข.   เงิน   ค.   ทองแดง                       ง.   ตะกั่ว 
42. รังสีชนิดใดมีพลังงานมากท่ีสุด   
       ก.  รังสีเอ็กซ  ข.  รังสีแกมมา  ค.  รังสีอินฟราเรด ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
43. รังสีท่ีแตกตางไปจากรังสีอื่นคือขอใด  

ก.  รังสีบีตา                  ข. รังสีเอ็กซ  ค.  รังสีอินฟราเรด      ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
44. ความถี่คลื่นวิทยุอยูในชวงใด   

ก.  สูงกวารังสีอินฟราเรด   ข.  ตํ่ากวารังสีอินฟราเรด 
ค.  สูงกวารังสีอัลตราไวโอเลต   ง.  อยูในชวงเดียวกับรังสีแกมมา 

45. การสงโทรทัศนสีใชอะไรเปนแมสีท่ีจะทําใหเกิดสีตามธรรมชาติ  
       ก.  สีแดง  สีฟา  สีเหลือง   ข.  สีแดง  สีน้ําเงิน  สีแสด 
       ค.  สีแดง  สีน้ําเงิน  สีเขียว   ง.  สีแดง  สีน้ําเงิน  สีเหลือง 
46. วิทยุ  เอ.เอ็ม. ดีกวา เอฟ.เอ็ม. ในดานใด  

ก.  สงระยะทางไกลดีกวา   ข.  กินไฟนอยกวาระบบ เอฟ.เอ็ม. 
ค.  ใหกําลังสูงกวาเม่ือมีขนาดเทากัน  ง.  เสียงดังกวาเพราะสถานีสามารถสงกําลังสูงกวา 

47. อันตรายจากรังสีใดท่ีพอเหมาะอาจทําใหหัวใจหยุดเตนได   
       ก.  รังสีเอ็กซ                    ข.  ไมโครเวฟ  ค.  รังสีอินฟราเรด           ง.  รังสีอุลตราไวโอเลต 
48. เหตุท่ีใชไมโครเวฟแทนคลื่นวิทยุในระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด   
       ก.  คลื่นวิทยุสะทอนงายเกินไป   ข.  ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุสั้นกวา 

ค.  ไมโครเวฟมีอํานาจทะลุผานไดดีกวา  ง.  คลื่นวิทยุถูกผสมกับคลื่นอื่นในบรรยากาศไดงาย 
49.  การยิงไมโครเวฟไปยังภาชนะพลาสติกท่ีบรรจุน้ํา สิ่งท่ีเกิดข้ึนคืออะไร   
       ก.  อุณหภูมิของน้ําลดลง   ข.  อุณหภูมิของน้ําเพ่ิมข้ึน 

ค.  การหักเหและการแทรกสอด   ง.  การสะทอนและการแทรกสอด 
50.รังสีอินฟราเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งท่ีเหมือนกันคือ 
       1.  เปนคลื่นประเภทเดียวกัน  

2.  ตรวจจับดวยฟลมถายรูปเหมือนกัน 
3.  มีประโยชนในการสื่อสารเหมือนกัน 
คําตอบท่ีถูกตองคือขอใด   
ก.  ขอ  1  เทานั้น    ข.  ขอ  1  และ  2 
ค.  ขอ  2  และ  3    ง.   ขอ  1 , 2 และ 3 
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แบบทดสอบบทท่ี 18 เรื่อง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา (O-NET)  
1. (O-NET49) คลื่นวิทยุท่ีสงออกจากสถานีวิทยุสองแหง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ และ 100 เมกะเฮิรตซ ความยาว 
     คลื่นของคลืน่วิทยุท้ังสองนี้ตางกันเทาใด  
         1. 3.33 m        2. 3.00 m      3. 0.33 m         4. 0.16 m  
2. (O-NET49) ขอใดเปนการเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากความยาวคลื่นนอยไปมากท่ีถูกตอง 
          1. รังสีเอกซ อินฟราเรด ไมโครเวฟ         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ          
          3. รังสีเอกซ ไมโครเวฟ อินฟราเรด      4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ  
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุท่ีไดจะมีลักษณะอยางไร  
          1. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง           
          2. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ของคลื่นเสียง            
          3. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง           
          4. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถี่ของคลื่นเสียง 
4. (O-NET50) มนุษยอวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจันทร    สื่อสารกันดวยวิธีใดสะดวกท่ีสุด 
          1. คลื่นเสียงธรรมดา          2. คลื่นเสียงอัลตราซาวด 
          3. คลื่นวิทยุ                 4. คลื่นโซนาร 
5. (O-NET50) เม่ือคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางท่ีหนึ่งไปตังกลางท่ีสองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง   ถามวาสําหรับคลื่น  
      ในตัวกลางท่ีสอง  ขอความใดถูกตอง 
          1. ความถี่เพ่ิมข้ึน            2. ความถี่ลดลง 
          3. ความยาวคลื่นมากข้ึน       4. ความยาวคลื่นลดลง 
6. (O-NET50) คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีนิยมใชในรีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องโทรทัศนคือขอใด 
          1. อินฟราเรด                                                        2. ไมโครเวฟ 
          3. คลื่นวิทยุ                                                           4. อัลตราไวโอเลต 
7. (O-NET51) คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ  มีความยาวคลื่นเทาใด  กําหนดใหความเร็วของคลื่นวิทย ุ
      เทากับ 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) คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใดตอไปนี้ท่ีมีความยาวคลื่นส้ันท่ีสุด 
          1. อินฟาเรด    2.  ไมโครเวฟ 
          3. คลื่นวิทย ุ    4.  อัลตราไวโอเลต 
9. (O-NET52) คลื่นในขอใดตอไปนี้ท่ีมีความยาวคลื่นสั้นท่ีสุด 
          1.  คลื่นวิทยุ    2.  คลื่นอินฟราเรด 
          3.  คลื่นไมโครเวฟ    4.  คลื่นแสงท่ีตามองเห็น 
10. (O-NET53) ปรากฏการณทางธรรมชาติในขอใดท่ีไมมีผลตอการแผกระจายของคลื่นวิทย ุ
          1.  การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต 
          3.  การเกิดน้ําข้ึนน้ําลง   4.  การเกิดกลางวัน กลางคืน 
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11. (O-NET53) ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
          1.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเทากัน 
          2.  มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาบางชนิดตองอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 
          3.  คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นท่ีมีท้ังสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 
          4.  เม่ือคลื่นแมเหล็กไฟฟาเดินทางในตัวกลางท่ีเปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่นจะเปลี่ยนไป 
 
 
 
 


