
บทที่ 18 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



เนื้อหา
1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเมกซ์

เวลล์
2. สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3. โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4. แบบฝึกหัด



ผลการเรียนรู้
1.มีทักษะในการส ารวจ  ตรวจสอบ  
วิเคราะห์  อธิบาย  พร้อมทั้ง
ค านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์
เวลล์  การทดลองของเฮิตรซ์  การแผ่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศได้



ผลการเรียนรู้

2.มีทักษะในการส ารวจ  ตรวจสอบ  
วิเคราะห์  อภิปราย  พร้อมทั้ง
ค านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้



ผลการเรียนรู้
3.มีทักษะในการส ารวจ  ตรวจสอบ  
วิเคราะห์  อภิปราย  พร้อมทั้ง
ค านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ได้





เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง

          จะเหนี่ยวน าให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้น
รอบ ๆ ไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นตัวน า 
ฉนวน หรือที่ว่างเปล่า

18.1 ทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
        แมกซ์เวลล์



การดูทิศของ

          ใช้มือขวาก ารอบ     นิว้หัวแม่มือ
วางทาบแกน     โดยให้ชี้ ตรงข้าม กับ
สนามที่เปลี่ยนแปลงแล้วนิ้วที่เหลือทั้งสี่
จะชี้ทิศของ     





เมื่อสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง

จะเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น
รอบ ๆ ไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นตัวน า

   ฉนวน หรือที่ว่างเปล่า



การดูทิศของ

          ใช้มือขวาก ารอบ     นิว้หัวแม่มือ
วางทาบแกน     โดยให้ชี้ ตาม ทิศของ
สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงแล้วนิ้วที่เหลือ
ทั้งสี่จะชี้ทิศของ     





ตัวอย่าง 1 ถ้า         และ       คือ 
สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่
เปลี่ยนแปลงตามล าดับ รูปใดต่อไปนี้
ถูกต้อง





การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



1. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาโมนิกส์
ของประจุไฟฟ้าบวกและลบ โดยการที่
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่กลับไปกลับมาอยู่
ตลอดเวลา จะท าให้มคีลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าเคลื่อนที่ออกไปจากบริเวณที่
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่นั้น โดยมีลักษณะ
การแผ่กระจาย  



2. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งของ
ประจุไฟฟ้า

3. การเปลี่ยนระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอน

4. การเปลี่ยนระดับพลังงาน
นิวเคลียส  





จากรูป เมื่อกระแสไฟฟ้ามีทิศทางขึ้น
จะเห็นได้ว่าประจุไฟฟ้าบวกเคลื่อนที่
ขึ้น และประจุไฟฟ้าลบเคลื่อนที่ลง 
สนามไฟฟ้ามีทิศอยู่ในแนวดิ่ง ขณะที่
สนามแม่เหล็กอยู่ในแนวราบ เนื่องจาก
ต้นก าเนิดกระแสไฟฟ้าเป็นแบบซิม
เปิ้ลฮาโมนิกส์





ตัวอย่าง 2 ตัวเลือกใดต่อไปนี้ที่ไม่ท าให้เกิด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1.  ไฟฟ้ากระแสสลับ
2.  ไฟฟ้ากระแสตรง
3.  ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
4.  การเปลี่ยนระดับพลังงานของ

             นิวเคลียส



ตัวอย่าง 3 จากรูป ประจุบวกและลบก าลัง
เคลื่อนที่กลับไปมาเพื่อปล่อยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าออกไป เครื่องหมาย และ 
แทนสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกและเข้าจาก
กระดาษตามล าดับ เส้นโค้งมีลูกศรก ากับ
แสดงสนามไฟฟ้า ดังรูป อยากทราบว่าขณะนี้
ประจุบวกและลบเคลื่อนที่อย่างไร





วิธีท า ขณะนี้ประจุบวกและลบเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่ง โดยที่ประจุบวกก าลังเคลื่อนที่ลงและ
ประจุลบก าลังเคลื่อนที่ขึ้น ทราบได้โดยการ
สังเกตจากทิศทางของสนามแม่เหล็กท่ีอยู่ใกล้
ที่สุดซึ่งทิศของมันเสมือนเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าที่ก าลังไหลลง



ตัวอย่าง 4 หากมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่กลับไป
มาคู่หนึ่งในตัวน า ดังรูป ตามทฤษฎีของ
แมกซ์เวลล์ ประจุคู่นี้จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกมา แต่มีแนวหนึ่งที่จะไม่มีคลื่นแผ่ออกมา
เลย แนวนั้น คือ แนวใด

1.  A 2.  B
3.  C 4.  D          



ตัวอย่าง 4



ลักษณะส าคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วย
    สนามไฟฟ้า     และสนามแม่เหล็ก     
    ตั้งฉากกันและกัน และตั้งฉากกับ
    ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
    แม่เหล็กไฟฟ้า (ดังรูป)



ข. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีเฟสตรงกัน

ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
     แม่เหล็กไฟฟ้าดูได้จาก 



ง. เป็นคลื่นตามขวาง

จ. ความเร็วเท่ากับแสง

ฉ. เคลื่อนที่ไปโดยไม่ต้องอาศัย
ตัวกลางใด ๆ



ลักษณะส ำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ



ตัวอย่าง 5 ตามทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
แม็กซ์เวลล์ เมื่อเราน าเครื่องมือที่สามารถวัด
สนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไปตั้ง
ไว้ในที่โล่งที่ซึ่งมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดิน
ทางผ่าน เครื่องมือควรจะแสดงอาการอย่างไร
ให้เราทราบ



1.  สนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง
             แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

2.  สนามไฟฟ้ามีค่าคงตัว
3.  สนามไฟฟ้ามีค่าไม่แน่นอน
4.  สนามไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์



ตัวอย่าง 6 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกส่งออก
จากแหล่งก าเนิดไปไกล 150 เมตร โดยมี
ลักษณะคลื่นดังรูป จงหาค่าความยาว
คลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้

วิธีท า







วิธีท า



ตัวอย่าง 7 ค ากล่าวใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1.  ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

                       สุญญากาศขึน้กับความถี่
2.  ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

                       แก้ว ไม่ขึ้นกับความถี่
3.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่

                       ต้องมีตัวกลาง
4.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามยาว



การทดลองของเฮร์ตซ์



ขดวงแหวน A ที่มีขดลวดพันท าหน้าที่เป็น
หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพ่ิมความต่างศักย์ไฟฟ้า
ตรงช่องแคบ G ให้สูงเมื่อปิดและเปิดสวิตซ ์ S
อย่างรวดเร็ว เมื่อสั่นสวิตซ ์ S จะมีประกาย
ไฟฟ้าผ่าน



ช่องแคบ G ขณะเดียวกันจะพบว่า มีประกาย
ไฟฟ้าผ่านช่องแคบ D ของขดวงแหวน B ท่ี
อยู่ไกลออกไปด้วย นี่เองที่เฮิรตซ์บอกว่ามี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากช่องแคบ G 
และเดินทางมาถึงขดวงแหวน B แล้ว
เหนี่ยวน าให้เกิดประกายไฟฟ้าที่ช่องแคบ D



ตัวอย่าง 8 จากรูป ช่องว่าง G มีประกาย
ไฟฟ้าเกิดขึ้นสลับไปมา เนื่องจากเกิดเกิด
ไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง 50 เฮิรตซ์ ขดลวด
ขดหนึ่งมีช่องว่าง H วางห่างออกมาโดยให้
ระนาบของขดลวดขนานกับระนาบของ
กระดาษ ค าตอบใดถูกต้อง



ตัวอย่าง 8



1. มีประกายไฟฟ้ากระโดดข้ามช่องว่าง H                         
2. มีประกายไฟฟ้ากระโดดข้ามช่องว่าง H 

100 ครั้งต่อวินาที
3. ไม่มีประกายไฟฟ้ากระโดดข้ามช่องว่าง H 
4. ไม่มีสนามไฟฟ้าเหนี่ยวน าเกิดในขดลวด

แนวคิด>>>



ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 50 Hz จะมียอดบวก และ
ยอดลบ 50 Hz ใน 1 วินาที ดั้งนั้นในเวลา 1 
วินาที จะมีประกายไฟฟ้ากระโดดข้ามช่องว่าง G 
ไปมา 100 ครั้ง ท าให้ทีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความถี่ 50 Hz แผ่ออกไป และเมื่อแผ่มาถึงวง
แหวนซึ่งวางในลักษณะ ที่เหมาะสมตามรูป 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหนี่ยวน าให้เกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวด และความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหวา่งปลายทั้งสองของขดลวด



มีค่ามากจนสนามไฟฟ้าระหว่างช่องแคบ H สูง
พอที่จะท าให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้ จึงมี
กระแสไฟฟ้าผ่านช่องแคบเกิดเป็นประกาย
ไฟฟ้าขึ้น 100 ครั้งใน 1 วินาที



ตัวอย่าง 9 จากรูป เป็นการทดลองของเฮิรตซ์ 
ในขณะหนึ่งมีประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ G แทน
ด้วยทิศกระแสไฟฟ้า I จงแสดงทิศการ
กระโดดของกระแสไฟฟ้าระหว่างช่องว่าง H

แนวคิด>>>



แนวคิด

การดูทิศของแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าเหนี่ยวน าใช้กฎของเลนซ์ 
แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าเหนี่ยวน าจะเป็นเหตุให้มีกระแสไฟฟ้า
กระโดดข้ามช่องแคบ H โดยมีทิศพุ่งขึ้น



     แสง ความร้อน คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์ และ
รังสีแกรมมา ล้วนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละชนิดมีความถี่ต่างกัน 
ต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้าง รวมเรียกว่า 
สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

18.2 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า







ตัวอย่าง 10 จากสเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า พบว่ามีความถี่ต่อเนื่องกัน ใน
แต่ละช่วงความถี่จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป 
เช่น คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์ เป็นต้น ในบางครั้ง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแม้จะมีความถี่เดียวกันแต่
ก็เรียกชื่อต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด



1.  สมบัติต่างกัน
2.  เกิดจากแหล่งก าเนิดที่ต่างกัน
3.  อัตราเร็วต่างกัน
4.  พลังงานไม่เท่ากัน



ตัวอย่าง 11 ในสเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า พบว่ามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หลายชนิดตามแหล่งก าเนิดและวิธีการ
ตรวจจับที่ต่างกันในบรรดาคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะมีสมบัติหนึ่งที่
เหมือนกันคือตัวเลือกใด



1.  พลังงานเท่ากัน
2.  ท าให้อากาศแตกตัวเป็นไอออน
3.  อัตราเร็วเท่าแสง
4.  ท าปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป



     คลื่นวิทยุมีความถี่อยู่ในช่วง 104-109 เฮิรตซ์ 
เกิดจากการเคล่ือนที่กลับไปกลับมาด้วยความถี่
สูงของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในการ
สื่อสารมี 2 ระบบ 

คลื่นวิทยุ



     ก. ระบบเอเอ็ม 
(AM = amplitude modulation)  

     ข. ระบบเอฟเอ็ม 
(FM = frequency modulation)  



ระบบเอเอ็ม (AM = amplitude modulation)  
 

          ในการสื่อสารด้วยคลืน่วิทยุจะผสมคลื่นเสียง
ซึ่งแปลงเป็นไฟฟ้าแล้ว กับคลื่นวิทยุเข้าด้วยกัน 
แล้วส่งออกไป คลื่นวิทยุจะพาคลื่นเสียงกระจาย
ออกไปทั่ว จึงเรียกคลื่นวิทยุว่า คลื่นพาหะระบบ
เอเอ็มจะเป็นระบบที่ผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุ
ทางด้านแอมพลิจูด ระบบนี้จะใช้ความถี่ประมาณ 
530-1,600 กิโลเฮิรตซ์  



ระบบเอฟเอ็ม (FM = frequency modulation)  
 

          เป็นระบบที่ผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุ
ทางด้านความถี่ กระท าในช่วง 88-108 เมกกะ
เฮิรตซ์ หรือความยาวคลื่น 2.8-3.4 เมตร
          คลื่นวิทยุไม่สามารถเดินทางผ่าน
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ได้ แต่จะสะท้อน
กลับลงมาที่ผิวโลก โดยเฉพาะคลื่น AM 



ตัวอย่าง 12 การส่งกระจายเสียงด้วย
คลื่นวิทยุระบบเอเอ็มสามารถส่งไปได้ไกล 
โดยไกลกว่าระบบเอฟเอ็ม เพราะระบบเอเอ็ม
มีลักษณะอย่างไร



1.  ความถี่ต่ ากว่า
2.  พลังงานสูงกว่า
3.  ก าลังส่งสูงกว่า
4.  ทั้งคลื่นยาวและคลื่นสั้น



ตัวอย่าง 13 ถ้าเปิดเครื่องรับวิทยุฟังในห้องที่
ผนังและพื้นทุกด้านท าด้วยโลหะ ค าตอบใด
ต่อไปนี้ถูกต้อง



1.  เสียงจะดังกว่าเมื่ออยู่นอกห้อง
2.  เสียงจะค่อยกว่าเมื่ออยู่นอกห้อง
3.  เสียงจะดัง ๆ ค่อย ๆ สลับกันไป
4.  เงียบไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องรับ



     ความถี่อยู่ในช่วง 108-1012 เฮิรตซ ์ สมบัติที่
ส าคัญ คือ 

คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ

• ไม่สะท้อนที่บรรยากาศชั้น
    ไอโอโนสเฟียร์  
• สะท้อนกับผิวโลหะได้ดีจึงถูก
    น าไปใช้ในอุปกรณ์เรียกว่า เรดาร์  



• ไม่ท าปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป

• ถูกดูดกลืนด้วยน้ าได้เป็นอย่างดี



ตัวอย่าง 14 คลื่นที่ใช้ส่งภาพจาก
สถานีโทรทัศน์เรียกว่าคลื่นโทรทัศน์ ขณะที่
ท่านนั่งชมโทรทัศน์ที่บ้านมีเครื่องบินล าหนึ่ง
บินผ่านมา ปรากฏว่าภาพที่ท่านก าลังชมอยู่
ถูกรบกวนจากเครื่องบิน ท่านคิดว่าเกิดจาก
สาเหตุข้อใด



1.  การสะท้อนและแทรกสอด
2.  การสะท้อนและเลี้ยวเบน
3.  การเลี้ยวเบนและแทรกสอด
4.  การเลี้ยวเบนและสะท้อน



     ความถี่อยู่ในช่วง 1011-1014 เฮิรตซ์ หรือ
ความยาวคลื่นตั้งแต่ 10-3-10-6 เมตร สมบัติที่
ส าคัญ คือ 

รังสีอินฟราเรด



• ท าปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูปบางชนิด  

• สามารถทะลุผ่านเมฆหมอกที่หนาเกิน
    กว่าแสงที่ตามมองเห็นผ่านได้  
• มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ให้
    ความรู้สึกร้อนกับผิวหนัง



ตัวอย่าง 15 รังสีอินฟราเรดเป็นรังสีที่มี
ประโยชน์ในการถ่ายภาพผ่านหมอกหนาได้ 
และยังใช้มองวัตถุในที่มืดได้ด้วยซึ่งใช้มากใน
ราชการทหาร โทษของรังสีอินฟราเรดคือ



1.  ท าให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังมนุษย์
2.  เป็นอันตรายต่อตามนุษย์
3.  ท าให้ออกซิเจนในอากาศลดลง
4.  ไม่มีโทษตามที่กล่าว



ตัวอย่าง 16 รังสีอินฟราเรดและคลื่น
ไมโครเวฟมีสิ่งที่เหมือนกันคือ

ก. เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน
ข. มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน
ค. ตรวจจับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน



ค าตอบที่ถูกคือตัวเลือกใด
1.  ข้อ ก เท่านั้น 2. ข้อ ก และ ข
3. ข้อ ก และ ค 4. ทั้งข้อ ก ข และ ค



     แสงมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 4 x 10-7 ถึง 
7 x 10-7 เมตร สมบัติที่ส าคัญ คือ 

แสง

• ท าปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป  

• มนุษย์สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
   และเห็นแยกเป็น 7 สี



• ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุร้อนมีอุณหภูมิสูง
   มาก ๆ และมีเฟสไม่แน่นอน

• แสงที่เกิดได้โดยไม่ขึ้นกับความร้อน
   โดยตรง เช่น แสงจากจอโทรทัศน์ แสง
   จากหลอดเรืองแสง แสงจากหิ่งห้อย 
   เป็นต้น



ตัวอย่าง 17 เราทราบว่าแสงสว่างโดยทั่ว ๆ ไป
ไม่สามารถใช้ในกิจการสื่อสารได้ เพราะเกิด
จากสาเหตุใด



1.  ไม่สามารถท าเสาอากาศรับส่งได้
2.  พลังงานสูงไม่พอที่จะเดินทางไกล
3.  มีหลายความถี่และเฟสไม่แน่นอน
4.  ความถี่สูงเกินไป



     รังสีอัลตราไวโอเลตมีความยาวคลื่นสั้นกว่า
แสง แต่มีความถี่สูงกว่าแสง คือ  1015 - 1018  
เฮิรตซ ์ บางที เรียกว่า รังสีเหนือม่วง สมบัติที่
ส าคัญ คือ 

รังสีอัลตราไวโอเลต

• ตามนุษย์มองไม่เห็น  
• สามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้



• เป็นอันตรายต่อผิวหนังและตาของ
   มนุษย์ถ้าได้รับในปริมาณมาก
• ส่วนใหญ่เกิดจากการแผ่รังสีของดวง
    อาทิตย์

• ท าให้เกิดประจุอิสระและไอออนใน
   บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์



ตัวอย่าง 18 เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตเป็น
อันตรายต่อผิวหนังและตามนุษย์ แต่ท าไม
มนุษย์จึงปลอดภัยจากรังสีอัลตราไวโอเลต
ที่มาจากดวงอาทิตย์



1.  ถูกอากาศดูดกลืน
2.  ปริมาณที่ออกมาจากดวงอาทิตย์น้อยมาก
3.  ปริมาณที่มาถึงผิวโลกน้อย
4.  ถูกกั้นโดยสนามแม่เหล็กโลก



ตัวอย่าง 19 ตัวเลือกใดต่อไปนี้ที่พบรังสี
อัลตราไวโอเลต

1.  เตารีดไฟฟ้า
2.  หลอดฟลูออเรสเซนต์
3.  เตาไฟฟ้า
4.  ตู้เย็น



     รังสีเอกซ์มีความยาวคลื่นสั้นกว่ารังสี
อัลตราไวโอเลต และมีความถี่อยู่ในช่วง 1016 - 
1022  เฮิรตซ ์สมบัติที่ส าคัญ คือ 

รังสีเอกซ์

• มีอ านาจในการทะลุทะลวงสูงมาก  



• เกิดจากสารกัมมันตรังสีบางชนิดและ
   เกิดจากกระบวนการที่อิเล็กตรอน
   พลังงานจลน์สูงวิ่งชนโลหะหนัก

• เมื่อวิ่งผ่านผลึกจะเกิดการเลี้ยวเบนอย่าง
    มีระเบียบ
• ถูกกั้นโดยอะตอมของธาตุหนักได้ดีกว่า
   ธาตุเบา



     รังสีแกรมมามีความยาวคลื่นสั้นกว่าและมี
ความถี่สูงกว่ารังสีเอกซ ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
ความถี่สูงกว่ารังสีเอกซ์จะเรียกว่า รังสีแกรม
มาทั้งสิ้น สมบัติที่ส าคัญ คือ 

รังสีแกรมมา



• มีอ านาจในการทะลุทะลวงสูงมาก  
• ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากสารกัมมันตรังสีใน
   ธรรมชาติ
• สามารถท าให้อากาศแตกตัวเป็นไอออน

• ถูกกั้นโดยอะตอมของธาตุหนักได้ดีกว่า
   ธาตุเบา



ตัวอย่าง 20 สารในตัวเลือกใดต่อไปนี้ที่
สามารถกั้นรังสเีอกซไ์ด้ดีที่สุด

1.  ทองแดง
2.  นิกเกิล
3.  ตะกั่ว
4.  อิฐ



ตัวอย่าง 21 ถ้าคนไข้ถ่ายภาพปอดด้วยรังสี
เอกซ์ ภาพของปอดหรือภาพของอวัยวะบริเวณ
หน้าอกที่ปรากฏบนฟิล์มจะเป็นอย่างไร

1.  กระดูกจะเห็นเป็นสีด า
2.  เนื้อปอดจะเห็นเป็นสีด า
3.  หัวใจเห็นเป็นสีขาว
4.  เส้นเลือดเห็นเป็นสีด า



สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์

แสงเป็นคลื่น มีคุณสมบัติ  4 ประการ 
ได้แก่
       1. การสะท้อน               2. การหักเห
       3. การแทรกสอด            4. การเลี้ยวเบน



แสงเชิงฟิสิกส์จะพิจารณาคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของ
แสง
การแทรกสอด จะเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อแสงที่
จะมาแทรกสอดกันมีความถี่เดียวกันมีความยาว
คลื่นเท่ากัน และมีเฟสตรงกัน หรือมีความต่าง
เฟสคงที่ไม่ขึ้นกับเวลา เรียกว่า ต้นก าเนิดคลื่น
อาพันธ์ (coherent source) 





      ลักษณะของภาพท่ีเกิดจากการแทรกสอด
ของแสงจากช่องสลิตคู่จะพบว่าเกิดริ้วของแถบ
มืดแถบสว่างสลับกันขนาดของริ้วท่ีอยู่ใกล้กัน
จะไม่ต่างกันมากนักโดยมีแถบตรงกลางเป็น
แถบสว่าง



      การพิจารณาการเกิดแถบสว่างจากช่องสลิตคู่
พิจารณาได้จากการรวมกันของคลื่นตาม
หลักการซ้อนทับ ถ้าคลื่นมีเฟสตรงกัน คือ เท่ากับ
0,  ,  2,  3,…ก็รวมกันแบบเสริมสร้าง ถ้าคลื่น
มีเฟสตรงกันข้าม คือ ต่างกัน     ,       ,       
ก็จะรวมกันแบบหักล้าง





      ผลของการรวมกันของคลื่น จะรวมกัน
แบบเสริมเมื่อ

เขียนได้ว่า



    จะรวมกันแบบหักล้างเมื่อ

เขียนได้ว่า



    ในการทดลองระยะระหว่างช่อง (d) จะมีค่า
น้อยกว่าระยะจากช่องไปถึงฉาก (D) มาก แสง
ที่ออกจากช่องสลิตจึงมีลักษณะเกือบเป็นเส้น
ขนาน



    เมื่อลากเส้นตรงจาก S2 มาตั้งฉากกับ S1P จะ
ได้ระยะแตกต่างของ S2P กับ S1P เป็น

ในกรณีที่ D>>d จึงเขียนได้ว่า

  เมื่อเกิดการเสริมสร้าง 
  เมื่อเกิดการหักล้าง 





    แสดงว่าการแทรกสอดของแสงเกิดเป็นมุม
เล็กๆ เท่านั้น แทนค่า sin  ด้วย ten  ได้

ในกรณีแถบสว่างก็จะเขยีนได้ว่า

ระยะห่างจากแถบตรงกลางของแถบสว่าง



    สรุป
แถบสว่าง

     ส าหรับแถบสว่างที่ 1 ใช้ n=1

แถบมืด
 

    

 ส าหรับแถบมืดที่ 1 ใช้ n=1



ตัวอย่าง 22 ช่องแคบเดี่ยวกว้าง 0.1 มิลลิเมตร 
เมื่อให้แสงที่มีความยาวช่วงคลื่น 6×10-7 เมตร
ผ่านเกิดแถบมืดและสว่างบนฉากที่วางห่างจาก
ช่องแคบ 40 เซนติเมตร จงหาระยะของแถบ
มืดแถบที่สามที่อยู่ห่างจากแถบสว่างตรงกลาง 



วิธีท า

เซนติเมตร 



การเลี้ยวเบนของแสง 
ฮอยเกน (Huygens 1629-1695) กล่าวว่า          

ทุกๆ จุดบนหน้าคลื่นสามารถท า
หน้าที่เป็นต้นก าเนิดคลืน่ใหม่ได้



           จากการทดลองให้แสงผ่านช่องสลิต
เดี่ยวขนาดต่างๆ กัน พบว่าลักษณะของแสงที่
เกิดขึ้นจากการเลี้ยวเบนของแสงจะให้
แถบสว่างใหญ่ตรงกลางแล้วมีแถบมืด
แถบสว่างเล็กๆ เกิดขึ้นด้านข้าง ดังรูป





           และพบว่าถ้าขนาดของชอ่งสลิตยิ่งเล็ก
ลง ขนาดของแถบสว่างใหญ่ตรงกลางก็จะมีค่า
มากขึ้น ดังรูป



           และพบว่าถ้าขนาดของชอ่งสลิตยิ่งเล็ก
ลง ขนาดของแถบสว่างใหญ่ตรงกลางก็จะมีค่า
มากขึ้น ดังรูป



18.3 โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วย
สนามไฟฟ้า       และสนามแม่เหล็ก      ตั้งฉาก
กัน และทั้งคู่ต่างตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนท่ี 





     ถ้าพิจารณา     หรือ     ในระนาบที่เป็น
อิสระต่อกัน คือ โดยการแตก   หรือ     ไปอยู่
ในแกน X และ Y    





     โดยที่        และ       เป็นองค์ประกอบของ        
ในแกน X และ Y ตามล าดับ ถ้าแสงมีทั้ง        
และ        ประกอบกับ เราจะเรียกว่าเป็นคลื่น
ไม่โพลาไรซ์ แต่ถ้ามีเฉพาะ        หรือ        
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เราจะเรียกว่าเป็น
คลื่น





     ต้นเหตุของการเกิดคลื่นโพลาไรซ์มีหลาย
วิธี เช่น เกิดจากการสะท้อนของแสงที่มุม
พอเหมาะ เกิดจากการเดินทางของแสงผ่าน
ผลึกที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ เกิดจากการที่แสง
เดินทางผ่านแผ่นโพลารอยต์ หรือเกิดจากการ
กระเจิงของแสง เป็นต้น



     แผ่นโพลารอยด์
     เป็นแผ่นที่มีสมบัติยอมให้สนามไฟฟ้าของ
แสงบางระนาบผ่านไปได้เท่านั้น

โพลาไรเซชันของแสง





     ในกรณีที่เรามีแผ่นโพลารอยด์ 2 แผ่น เรา
สามารถที่จะจัดแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองให้แสง
ที่ผ่านออกมาโพลาไรซ์ได้มากหรือน้อย





     แผ่นโพลารอยด์แผ่นแรก เรียกว่า Polarizer 
มีหน้าที่ ท าให้แสงไม่โพลาไรซ์ให้เป็นแสง
โพลาไรซ์ แผ่นต่อมาเรียกว่า Analyzer มี
หน้าที่ท าให้แสงที่ผ่านออกมาโพลาไรซ์มาก
น้อยตามต้องการ



     สมมุตวิ่า ฉากแสงไม่โพลาไรซ์ผ่าน polarizer 
แล้วมี        ผา่นมาได้เท่านั้น ถ้าแนวที่ยอมให้
สนามไฟฟ้าผ่านได้ของ analyzer กับ polarizer ไม่
ขนานกัน แสงที่ผ่าน analyzer มาแล้วจะมี
สนามไฟฟ้านานากับแนวของ analyzer 
     และถ้าแนวของ polarizer ท ามุม     กับแนวของ 
analyzer สนาม        ที่ออกมาจาก polarizer จะท า
มุม      กับแนวของ analyzer เช่นกัน 





     ให ้ I และ Im เป็นความเข้มของแสงท่ีผ่าน
และก่อนผ่าน analyzer ตามล าดับ โดยทั่วไป
ความเข้มของคลื่นจะแปรผันตรงกับแอมพลิ
จูดก าลังสอง ดังนั้นจะได้





     เมื่อให้แสงไม่โพลาไรซ์ตกกระทบวัตถุ
โปร่งใส แสงบางส่วนจะสะท้อน และบางส่วน
หักเหเข้าไปในวัตถุโปร่งใสนั้น 

โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน





     แสงสะท้อนจะเปน็แสงโพลาไรซ์ได้ถ้า 1 + 2 = 90

เมื่อ 1 คือ มุมตกกระทบ และ 2  คือ มุมหักเห กรณี
มุม 1   จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่ามุมโพลาไรซ์ (polarizering 
angle) หรือมุมบรูสเตอร์ (Brewster’s angle)

และมกีฎของบรูสเตอร์ (Brewster’s law) ดังนี ้
1 = 1 = ten -1 n

เมื่อ 1   คือ มุมบรูสเตอร์ และ n คือ ดรรชนีหกัเห
ของวัตถุโปร่งใส




