คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการใชประโยชน
สุชาติ สุภาพ สาขาวิชาฟสิกส
ในอดีตมนุษยทมี่ นุษยยังไมรูจกั คลื่นแมเหล็กไฟฟา ก็ยังไมไดใชประโยชนจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟามากนัก แตในปจจุบันมนุษยรูจักและเขาใจพฤติกรรมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปน
อยางดี มนุษยจึงสามารถนําเอาคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชประโยชนไดอยางมากมาย
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่มีความถี่ตอเนื่องกันเปนชวงกวาง เรียกชวงความถี่
เหลานี้วา "สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา" ในสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีชื่อตางๆกัน เรียงลําดับจากความถี่ต่ําสุดไปยังความถี่สูงสุด ดังนี้
1) คลื่นวิทยุ
2) คลื่นไมโครเวฟ
3) รังสีอินฟราเรด
4) แสง
5) รังสีอัลตราไวโอเลต
6) รังสีเอ็กซ
7) รังสีแกมมา

รูป 1 สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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1) คลื่นวิทยุ
คลื่นวิทยุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟามีความถีอ่ ยูในชวง 104 – 109 เฮิรตซ คลื่นชวงนี้ใช
เปนคลื่นพาหะในการสงสัญญาณภาพและเสียง ระบบที่ใชในการสงคลื่นวิทยุมี 2 ระบบดวยกันคือ
การสงคลื่นวิทยุระบบ AM จะใชคลื่นวิทยุที่มีความถี่อยูในชวง 530 – 1600 กิโลเฮิรตซ สวนการ
สงคลื่นวิทยุในระบบ FM จะใชคลื่นวิทยุที่มีความถี่อยูในชวง 88 – 108 เมกะเฮิรตซ ซึ่งระบบ
การสงคลื่นทั้ง 2 ระบบ มีวธิ ีการผสมคลื่นที่แตกตางกัน

รูป 2 เสาอากาศที่ใชในการสงคลื่นวิทยุ - โทรทัศน

รูป 3 เครื่องรับคลื่นวิทยุ -โทรทัศน และโทรศัพท

2. ไมโครเวฟ (Microwave)
คลื่นไมโครเวฟมีความถี่อยูในชวง 108 – 1012 เฮิรตซ คลื่นในยานนี้นําไปใชในการสง
คลื่นเรดาร หรือสงสัญญาณผานดาวเทียม หรือนําไปใชในเปนคลื่นใน เตาไมโครเวฟ เปนตน
แหลงกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ มีดังนี้
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1) สายอากาศเรดาร

2) เตาไมโครเวฟ ดังรูป 4

รูป 4 แหลงกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ

3. รังสีอินฟราเรด (Infrared rays)
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่อยูในชวง 1011 – 1014 เฮิรตซ หรือความยาวคลื่นตั้งแต
10-3 - 10-6 เมตร สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะแผรังสีอินฟราเรด ออกมาตลอดเวลา หรือจากกลาววามนุษย
ทุกคนเปนมนุษยรังสีก็ไมนาจะผิด ดังนั้นจึงสามารถถายภาพสิ่งมีชวี ติ โดยใชกลองอินฟราเรดได
นอกจากนี้ภาพถายทางอากาศที่ถายจากดาวเทียมก็นยิ มถายดวยกลองอินฟราเรดเนือ่ งจากกลอง
อินฟราเรดสามารถทะลุผานกอนเมฆได

(a)

(b)

รูป 5 สิ่งที่ใชประโยชนจากรังสีอินฟราเรด
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(a) ภาพถายทางอากาศที่ถายดวยกลองอินฟราเรด (b) รีโมทคอนโทรล

รูป 6 ภาพที่ถายดวยกลองอินฟราเรด

(b)
(b)
รูป 7 เปรียบเทียบภาพที่ถายดวยกลองธรรมดากับกลองอินฟราเรด
(a) ภาพที่ถายดวยกลองธรรมดา (b) ภาพที่ถายดวยกลองอินฟราเรด

4. แสงที่ตามองเห็นได (Visible light)
แหลงกําเนิดแสงที่สําคัญคือดวงอาทิตย และวัตถุรอนตางๆ
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รูป 8 แสงที่เปลงออกมาจากวัตถุรอน
แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่อยูในชวง 4 − 7.5 ×1014 เฮิรตซ หรือความยาวคลื่นอยู
ในชวง 4 − 8 ×10−7 เมตร ประสาทตาของมนุษยและสัตวสามารถมองเห็นคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ในชวงนี้ได

รูป 9 ความยาวคลื่นและความถี่ของแสงสีตางๆ
ตาราง 1 แสดงความยาวคลื่นและความถี่ของแสง
สี
มวง
น้ําเงิน
เขียว
เหลือง
สม
แดง

ความยาวคลื่น (10-7 m)
3.90 - 4.55
4.55 - 4.92
4.92 - 5.77
5.77 - 5.97
5.97 - 6.22
6.22 - 7.80

ความถี่ (1014Hz)
6.59 - 7.69
6.10 - 6.59
5.20 - 6.10
5.03 - 5.20
4.82 - 5.03
3.84 - 4.82
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5. รังสีอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet light)
รังสีอุลตราไวโอเลตในธรรมชาติแทบทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย รังสีอัลตราไวโอเลต
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงกวาแสง มีความถี่อยูในชวง 1015 - 1018 เฮิรตซ รังสีนี้เปน
ตัวการที่ทําใหบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรแตกตัวเปนอิออน และทําใหเชื้อโรคบางชนิดตายได
จึงมีการนํารังสีอุลตราไวโอเลตมาใชในการฆาเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ําดื่ม ปจจุบันมนุษย
สามารถผลิตรังสีอุลตราไวโอเลตไดโดยใชหลอด Black light รังสีอุลตราไวโอเลตจะทําใหสาร
เรืองแสงที่อยูใ นธนบัตรเรืองแสง ดังนั้นจึงมีการนําเอาแสงจากหลอด Black light มาใชในการ
ตรวจธนบัตร ดังรูป 10

รูป 10 รังสีอุลตราไวโอเลต
6. รังสีเอกซ(X-rays)
รังสีเอกซที่เรานํามาใชในงานดานตางๆ เกิดจากการเรงอิเล็กตรอนใหวิ่งชน
เปา แลวพลังงานจลนของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานของรังสีเอ็กซ

รูป 11 การเรงอิเล็กตรอนใหวิ่งชนเปา แลวจะไดรังสีเอ็กซออกมา
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รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถีอ่ ยูในชวง 1016 – 1022 เฮิรตซ หรือ มีความ
ยาวคลื่นอยูระหวาง 10-8 – 10-13 เมตร มีอํานาจทะลุละลวงสูง สามารถเคลื่อนที่ทะลุผานสิ่งกีดขวาง
ได ดังนั้นจึงมีการนําเอารังสีเอ็กซไปใชในการถายภาพเพื่อตรวจดูภายในกระเปาเดินทางโดยไม
ตองเปดกระเปา หรือในทางการแพทยใชถายภาพรางกายเพื่อตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน
นอกจากนี้ยังมีการนํารังสีเอ็กซมาใชในการศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมของธาตุตางๆ

(a)
(b)
รูป 12 การใชรังสีเอ็กซ (a) เอ็กซเรยรา งกาย (b) เอ็กซเรยกระเปาเดินทาง
รังสีแกมมา (Gamma rays)
รังสีแกมมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงที่สุด และมีพลังงานสูงสุดดวย เปน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร มีอํานาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาอื่นๆ มีความถี่ตั้งแต 3 × 1018 Hz ถึง 3 × 1032 Hz รังสีแกมมา มีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับรังสีเอ็กซ แตมีพลังงานสูงกวา จึงไมใชรังสีแกมมาในการถายภาพรางกายของ
สิ่งมีชีวิต เนื่องจากรังสีแกมมาจะทําใหเซลลของสิ่งมีชีวิตตายและมีอนั ตรายมากกวารังสีเอ็กซ แต
มีการนําเอารังสีแกมมา มาใชในทางการทําลายเซลลมะเร็ง นอกจากนีย้ ังมีการนําเอารังสีแกมมา มา
ใชในการถายภาพวัสดุตางๆเพื่อหารอยราวในเนื้อโลหะได

รูป 13 ถายภาพเพื่อหารอยราวของทอ ดวยรังสีแกมมา
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

