เรื่อง :: คลื่นแมเหล็กไฟฟา
คลื่นคืออะไร
เคยเลนน้ําโตคลื่นในทะเลหรือไม คลื่นในทะเลที่ซัดสาดเขาชายฝงเปนระลอก ๆ นั้น เดินทางมาบนผิว
น้ําทะเล เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได แตมีคลื่นบางชนิดที่เราไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน คลื่น
เสียง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งมีอยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน คลื่นเสียงเปนคลื่นตามยาวที่ตองอาศัยตัวกลางใน
การเดินทาง ถึงแมวาเราจะมองไมเห็นไดดวยตามเปลา แตหูของเราสามารถสัมผัสได คลื่นเสียงสามารถเดินทาง
ไดดีผานอากาศเพราะในอากาศมีโมเลกุลกาซ ที่สามารถสงตอพลังงานโดยการชนกันตอ ๆ กันไป คลายกับการ
เลนโดมิโน ดังนั้นเสียงจึงเดินทางผานตัวกลางชนิดอื่น ๆ ที่ประกอบไปดวยโมเลกุลได เชนน้ํา เปนตัน คลื่นเสียง
ไมสามารถเดินทางผานสุญญากาศไดเพราะวา ในสุญญากาศไมมีโมเลกุลที่จะสงตอคลื่นเสียงไดสวนคลื่น
แมเหล็กไฟฟานั้นเปนคลื่นตามขวางที่ไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ จึงสามารถเดินทางผานไดทั้งในอากาศ
ของเหลว ของแข็ง และในสุญญากาศ นักบินอวกาศสามารถติดตอสื่อสารกับศูนยควบคุมผานสุญญากาศไดโดย
ใชคลื่นวิทยุ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นตามขวาง ที่ประกอบไปดวยสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กในแนวตั้งฉาก
ซึ่งกันและกันและตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟาเคลื่อนที่ไดโดยไมอาศัยตัวกลาง
เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 300,000 km/s คลื่นแมเหล็กไฟฟามีชื่อเรียกตางกันออกไปตามความถี่ที่มีหนวยเปน
เฮิรตซ (Hz) คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงจะมีพลังงานสูง จนบางครั้งชื่อวาเปนรังสี เชน รังสีอัลตราไวโอเลต
รังสีเอ็กซ และรังสีแกมมา สวนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต่ําก็จะมีพลังงานต่ําลงไปดวย เชน คลื่นวิทยุ และ
คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสิ่งที่ใกลตัวเรา และมีประโยชนในชีวิตประจําวันอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การสังเกตทางดาราศาสตรยุคใหมที่นอกจากจะใชกลองดูดาวในชวงคลื่นแสงแลว นักดาราศาสตรยังไดประดิษฐ
กลองที่สามารถสังเกตไดในชวงความถี่ตางๆ เพื่อที่จะสามารถศึกษาทุกระดับพลังงานที่แผออกมาจากดาวและกา
แลคซีทําใหเราสามารถเขาใจธรรมชาติของเอกภพไดดียิ่งขึ้น ในบางชวงความถึ่คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากอวกาศไม
สามารถทะลุผานชั้นบรรยากาศของโลกเราลงมาได ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองสงกลองโทรทรรศนอวกาศ
ขึ้นไปโคจรอยูเหนือชั้นบรรยากาศของโลก
สมบัติทางฟสิกสของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เราสามารถอธิบายสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดในรูปของกลุมอนุภาคโฟตอน ซึ่งเปนอนุภาคที่ไร
มวลและเคลื่อนที่ดวยความเร็วแสง โฟตอนแตละตัวจะมีพลังงานอยูระดับหนึ่ง ความแตกตางของชนิดคลื่น
แมเหล็กไฟฟาขึ้นอยูกับระดับพลังงานของกลุมโฟตอนที่ประกอบขึ้นเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟานั่นเอง
คลื่นวิทยุประกอบไปดวยโฟตอนที่มีพลังงานต่ํา สวนรังสีเอ็กซประกอบดวยโฟตอนที่มีพลังงานสูง เปนตน เรา
สามารถบงบอกระดับพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได 3 รูปแบบ คือ
1. พลังงาน(E) ในหนวยอิเล็กตรอนโวลต (eV)
2. ความยาวคลื่น (l) ในหนวยเมตร (m)
3. ความถี่ (n) ในหนวยรอบตอวินาที หรือเฮิรตซ (Hertz; Hz)
พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาสัมพันธกับ ความถี่และความยาวคลื่น ดังสมการ ทําไมจึงจําเปนตองมี
การบงบอกระดับพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาถึง 3 รูปแบบ คําตอบ คือนักวิทยาศาสตรไมตองการใชตัวเลขที่
ยืดยาว เชน ระยะทาง 20,000 เมตร ถาแปลงหนวยเปน 20 กิโลเมตร ก็จะทําใหอานหรือเขียนงายขึ้น ในชวง

คลื่นวิทยุนักวิทยาศาสตรมักจะบงบอกระดับพลังงานในรูปของความยาวคลื่น หรือความถี่ เพราะคลื่นวิทยุมีคา
ความยาวคลื่นประมาณ 1 เซนติเมตร ถึง 1 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 กิโลเฮิรตซ (kHz) ถึง 1 เมกะเฮิรตซ
(MHz)
คลื่นวิทยุประกอบไปดวยโฟตอนที่มีพลังงานต่ํา สวนรังสีเอ็กซประกอบดวยโฟตอนที่มีพลังงานสูง เปนตน เรา
สามารถบงบอกระดับพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได 3 รูปแบบ คือ
1. พลังงาน(E) ในหนวยอิเล็กตรอนโวลต (eV)
2. ความยาวคลื่น (l) ในหนวยเมตร (m)
3. ความถี่ (n) ในหนวยรอบตอวินาที หรือเฮิรตซ (Hertz; Hz)
พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาสัมพันธกับ ความถี่และความยาวคลื่น ดังสมการในชวงคลื่นอินฟราเรด
จะบงบอกในรูปของความยาวคลื่นเชนกัน ในหนวย ไมโครเมตร หรือ ไมครอน (micron) มีคาอยูระหวาง 1 –
100 ไมครอน ในชวงคลื่นแสง จะบงบอกในรูปของความยาวคลื่นเชนกัน แตในหนวยอังสตรอม (angstroms)
1 angstrom = 0.0000000001 เมตร หรือในระบบเอสไอ มักจะใชหนวย นาโนเมตร (nanometers) คลื่น
แสงที่ตาเราสามารถมองเห็นไดคือ แสงสี มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง มีคาความยาวคลื่น
ระหวาง 400 ถึง 700 นาโนเมตร
สวนในชวงรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ และรังสีแกมมานั้น มีคาความยาวคลื่นสั้นมาก จึงนิยมบอก
คาระดับพลังงานในรูปของ ปริมาณพลังงาน ในหนวยอิเล็กตรอนโวลต (eV) เชน รังสีอัลตราไวโอเลต มี
พลังงานตั้งแต 1 eV ถึง 100 eV รังสีเอ็กซ มีพลังงานตั้งแต 100 eV ถึง 100,000 eV (100 keV) และรังสี
แกมมาที่มีพลังงานสูงที่สุดในสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีพลังงานสูงตั้งแต 100 keV ขึ้นไป
สวนในชวงรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ และรังสีแกมมานั้น มีคาความยาวคลื่นสั้นมาก จึงนิยมบอกคาระดับ
พลังงานในรูปของ ปริมาณพลังงาน ในหนวยอิเล็กตรอนโวลต (eV) เชน รังสีอัลตราไวโอเลต มีพลังงานตั้งแต 1
eV ถึง 100 eV รังสีเอ็กซ มีพลังงานตั้งแต 100 eV ถึง 100,000 eV (100 keV) และรังสีแกมมาที่มีพลังงานสูง
ที่สุดในสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีพลังงานสูงตั้งแต 100 keV ขึ้นไป
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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
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