
เอกสารประกอบการเรียนวชิาฟิสิกส์พืน้ฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง คลืน่ (คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า) 

 

สเปกตรัมของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า และคุณสมบัติของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

                    คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   ไม่ใช่เป็นคล่ืนของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  
คล่ืนวิทยุ, คล่ืนแสง, คล่ืนรังสีเอกซ์  และคล่ืนรังสีแกมมาก็เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกนัซ่ึงมีความ
ยาวคล่ืนและความาถ่ีต่างๆกนั ดงัแสดงไวด้งัรูปท่ี 14 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี14 ชนิดของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
           คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีตั้ งแต่หลายสิบกิโลเฮิรตซ์ จนกระทั่งถึงรังสี
เอกซเรยห์รือรังสีแกมมาท่ีมีความถ่ีสูงมากๆ เม่ือความถ่ีเปล่ียนไปคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านั้นๆก็
ยอ่มเปล่ียนแปลงไปดว้ยแต่ก็ยงัมีคุณสมบติัร่วมกนัอยูคื่อมีอตัราเร็วเท่ากบั 3x108 เมตร/วนิาที 
 
 
 



1. คลืน่วทิยุและการกระจายคลืน่วทิยุ  
               คล่ืนวิทยุเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีอยู่ในช่วง 10 4 -10 5 เฮิรตซ์   คล่ืนวิทยุแต่ละ
ชนิดจะแบ่งไปตามความถ่ีของมนั  ซ่ึงแต่ละช่วงความถ่ีจะมีช่ือเรียกต่างๆกนั  ดงัตารางท่ี  1 

ตารางท่ี 1   ชนิดและช่ือเรียกของคล่ืนวทิยุ 
ช่ือเรียกทัว่ไป ช่ือยอ่ตามช่วง

ความถ่ี 
ช่วงความถ่ี ขนาดคล่ืน การใชง้าน 

คล่ืนยาว 
 
 
คล่ืนกลาง 
คล่ืนสั้น  
คล่ืนสั้นมาก 
คล่ืนไมโครเวฟ  
  
คล่ืนมิลิเวฟ   
คล่ืนซบัมิลิเวฟ            

 
VLF 
LF 
MF 
HF 

VHF 
UHF 
SHF 
EHF 

 

3 kHz 
3-30 kHz 

30-300 kHz 
300-3000 kHz  

3-30 MHz 
      30-300 MHz 
300-3000  MHz 

3-30 GHz 
30-300 GHz 

300-3000 GHz      

100 km 
100-1 km 

10-1 km 
1000-100    m 

100-10    m 
10-1    m 

100-10  cm 
10-1  cm 
10-1  cm 

1-0.1 mm 

ส่ือสารทางทะเล 
 
 
การส่งกระจายเสียงภาค AM 
คล่ืนสั้น, ส่ือสารระหวา่งประเทศ 
คล่ืนโทรทศัน์และวทิยภุาค FM 
คล่ืนโทรทศัน์และไมโครเวฟ 
ส่ือสารไมโครเวฟ เรดาร์ 
เรดาร์ 

             การกระจายคลืน่วิทยุ 
              เสาอากาศจะท าหน้าท่ีเป็นแหล่งกระจายคล่ืนวิทยุ  ให้กระจายออกไปในบรรยากาศ  หลกัการ
กระจายคล่ืนวทิยนุั้นข้ึนอยูก่บัความถ่ี  และระยะทางจากแหล่งก าเนิดคล่ืน  (สถานีขนส่ง)  จนถึงแหล่งรับ
คล่ืน (สถานีรับ)  ดงัรูปท่ี 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 15 วธีิการกระจายคล่ืนวทิยแุบบต่างๆ 
 
 
 



ตารางท่ี 2  วธีิการกระจายคล่ืนดงัรูปท่ี  15 
วธีิการกระจาย หมายเหตุ ชนิดคล่ืน ตวัอยา่ง 

1.   คล่ืนส่งโดยตรง 
 
2   .คล่ืนสะทอ้นพ้ืนโลก 
3.   คล่ืนเหนือบรรยากาศ 
 
4.  คล่ืนเหนือระดบัพ้ืนโลก 

กระจายออกโดยตรงจาก 
จุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง 
อาศยัการสะทอ้นของพ้ืนโลก 
สะทอ้นกบัชั้นบรรยากาศท่ี
แตกตวัเป็นอิออน 
กระจายขนานกบัพ้ืนโลก 

คล่ืนทัว่ไป 
 
 
คล่ืนสั้น,คล่ืนกลาง 
คล่ืนยาว 
คล่ืนกลาง,คล่ืนยาว 

คล่ืนโทรทศัน์และคล่ืนส่ือสาร 
ไมโครเวฟ(FM) 
ไม่นิยมใช ้
คล่ืนท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศระยะไกลๆ (AM) 
การส่งกระจายเสียงวทิย ุ

           ในการส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุหรือโทรทศัน์ลงไปในคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกขบวนการน้ี
วา่การโมดูเลทหรือโมดูเลช่ัน (Modulation) เม่ือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเคล่ือนท่ีถึงปลายทางแลว้จะถูกแยกเอา
สัญญาณท่ีตอ้งการออกมาขบวนการแยกสัญญาณคล่ืนน้ีเรียกวา่การ ดีโมดูเลท หรือ ดีโมดูเลช่ัน 
                   ในการส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุโดยการใส่คล่ืนเสียงลงไปในคล่ืนพาหะท่ีเรียกว่าโมดูเลชัน่น้ีท่ี
นิยมกนัมีอยู ่2วิธี  คือ  แอมปลิจูดโมดูเลชัน่เขียนยอ่ๆ วา่ AM (Amplitude  Modulation)  และความถ่ีโม
ดูเลชัน่เขียนยอ่ๆวา่  FM  (Frequency  Modulation) 
                       โดยปกติคล่ืนพาหะท่ีถูกส่งออกไปเม่ือยงัไม่มีสัญญาณจะมีความถ่ีเท่ากบัความถ่ีของ
คล่ืนวิทยุและมีแอมปลิจูดคงท่ี  แต่พอมีสัญญาณเสียงดงั  ค่อยส่งออกมา  ดงัรูปท่ี 16 (a)  ไดแ้ก่เสียงท่ี
ออกมาจากไมโครโฟน  การส่งคล่ืนวิทยุ AMจะมีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิค (ในรูปคือ Mixer)  ท าให้แอม
ปลิจูดของคล่ืนพาหะเปล่ียนไปตามจงัหวะความดงัของสัญญาณเสียงดงัรูปท่ี 16 (a) คือคล่ืนท่ีออกจาก 
Mixer หลงัจากนั้นก็ถูกส่งออกจากเสาอากาศไปยงัเคร่ืองรับต่างๆจะสังเกตเห็นได้ว่าการส่งสัญญาณ
คล่ืนวทิยแุบบ AM นั้นความถ่ีจะมีค่าคงท่ี แต่แอมปลิจูดจะเปล่ียนตลอดเวลา 
                        ส าหรับการส่งคล่ืนวทิยแุบบ FM จะพบวา่เราส่งสัญญาณคล่ืนในแบบท่ีท าใหค้ล่ืนพาหะ  
มีความถ่ีเปล่ียนแปลงไปตามจงัหวะของเสียงท่ีส่งออกมา ดงันั้นจึงมีความถ่ีสูงและต ่าสลบักนัแต่แอม
ปลิจูดของคล่ืนคงท่ี ดงัรูปท่ี 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) การส่งคล่ืนวทิยแุบบ  AM  โดยมีความถ่ีคงท่ีแต่แอมปลิจูดเปล่ียนแปลงตามสัญญาณเสียง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)   การรับคล่ืนวทิย ุ AM   ซ่ึงมีความถ่ีคงท่ีแต่แอมปลิจูดเปล่ียนแปลงตามสัญญาณเสียง 
                          รูปท่ี 16  การส่งและรับสัญญาณคล่ืนวทิยแุบบ  AM 
 
 
 
 
รูปท่ี 17 คล่ืนวทิยแุบบ FM เป็นคล่ืนท่ีมีแอมปลิจูดคงท่ีแต่ความถ่ีเปล่ียนแปลงตามสัญญาณเสีย 

2. รังสีอนิฟราเรด 
                 เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนประมาณ  10 3 - 10 6 เมตร  หรือความถ่ีประมาณ 
10 11 - 10 14วตัถุท่ีร้อนจะแผรั่งสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นกวา่  10 4 เมตรออกมา  ดงันั้นประสาท
สัมผสัทางผิวหนังของมนุษยจึ์งสามารถรับรังสีอินฟราเรดได้  โดยปกติส่ิงมีชีวิตจะแผ่รังสีอินฟราเรด
ออกมาตลอดเวลา  ส าหรับคุณสมบติัของรังสีอินฟราเรดน้ี  สามารถทะลุผา่นเมฆหมอกท่ีมีความหนาแน่น
เกินกวา่ท่ีแสงธรรมดาจะผา่นไดแ้ละยงัสามารถใชรั้งสีน้ีในการถ่ายรูปกบัฟิล์มบางชนิดไดด้ว้ย  ดงันั้นการ
ถ่ายภาพจากดาวเทียมจึงใช้รังสีอินฟราเรด  นอกจากน้ียงัใช้รังสีอินฟราเรดมาสร้างอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า  
รีโมทคอนโทรล  เป็นตวัน าค าสั่งจากรีโมท คอนโทรลไปยงัเคร่ืองรับ  เป็นตน้ 

3. แสง 
               เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีประมาณ  10 4 Hz  หรือมีความยาวคล่ืนอยู่ในช่วง          
4 10 7 ถึง  7 10 7 เมตร   สามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทตา  เม่ือวตัถุไดรั้บความร้อนอุณหภูมิสูงจะเปล่ง
ออกมาได ้  เช่น  แสงจากหลอดไฟฟ้า  เป็นตน้  แสงท่ีประสาทตาสามารถรับรู้ไดคื้อแสงสีม่วง  คราม, น ้ า
เงิน, เขียว, เหลือง, แสด, แดง  เม่ือแสงทั้งเจ็ดสีรวมกนัจะเห็นเป็นสีขาวเปลวไฟสีแดงจะมีอุณหภูมิต ่ากวา่
เปลวไฟสีม่วง  ในบางคร้ังแสงอาจเกิดไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้ความร้อน เช่น แสงจากจอโทรทศัน์ แสงจาก
จอโทรทศัน์  แสงจากหลอดเรืองแสง  หรือแสงจากห่ิงหอ้ย  ก็ได ้



                การท่ีเราไม่ใชแ้สงเป็นคล่ืนพาหะในการส่งคล่ืนวทิย ุ เพราะแสงจากวตัถุท่ีร้อนจะใหค้ล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าออกมาหลายความยาวคล่ืน  แต่ในปัจจุบนัเราสามารถสร้างเคร่ืองก าเนิดแสงเลเซอร์เพื่อใช้
ในการส่งสัญญาณเสียงและภาพไดซ่ึ้งนบัวา่มีประโยชน์มากในวงการแพทย ์

 

4.รังสีอลัตราไวโอเลต 
 เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงกว่าแสง   โดยมีความถ่ีอยูใ่นช่วง  10 15  ถึง  10 18  Hz  
ส่วนใหญ่เกิดจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตยแ์ละรังสีน้ีเป็นตวัการท าให้เกิดประจุอิสระและอิออนใน
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์เพราะรังสีอุลตาไวโอเลตมีพลงังานพอเหมาะท่ีจะไปชนให้อิเล็กตรอนหลุด
จากโมเลกุลจากโมเลกุลของอากาศ รังสีอลัตราไวโอเลตเคล่ือนท่ีทะลุผ่านส่ิงดีดขวางหนาๆ ได้ แต่
สามารถท าใหเ้ช้ือโรคบางชนิดตายได ้ ในวงการแพทยจึ์งใชรั้งสีอลัตราไวโอเลตรักษาโรคเก่ียวกบัผิวหนงั  
รังสีอลัตราไวโอเลตมากอาจท าให้เกดอนัตรายต่อผิวหนงัและตาคนได้    แต่เน่ืองจากบรรยากาศรอบๆ  
โลกดูดกลืนรังสีอุลตราไวโดเลตไปบางส่วนและท าให้แสงอาทิตยท่ี์พื้นผิวโลก มีรังสีอุลตราไวโอเลตใน
ปริมาณท่ีปลอดภยัต่อส่ิงมีชีวิตเราสามารถท าให้เกิดรังสีอุลตราไวโอเลตไดโ้ดยผา่นกระแสไฟฟ้าไปใน
หลอดท่ีบรรจุไอปรอทไวไ้อปรอทจะรับพลงังานจากอิเล็กตรอนของกระแสไฟฟ้า  แลว้ปลดปล่อยรัวสี
อลัตราไวโอเลตออกมาพรอม้กบัรังสีสีม่วงจางๆ  รังสีอลัตราไวโอเลตทะลุผา่นแกว้ไดบ้า้งเล็กน้อย  แต่
ผา่นควอตซ์ไดดี้ดงันั้นหลอดรังสีอลัตราไวโอเลตจึงท าดว้ยควอตซ์  ในหลอดเรืองแสงจะมีไอปรอทบรรจุ
อยู่ภายในเม่ือมีกระแสไฟฟ้าผ่านจะท าให้เกิดรังสีอุลตราไวโอเลต  แต่ส่ิงท่ีตอ้งการคือ  แสงขาวจึงฉาบ
สารเรืองแสงไวท่ี้ผิวในของหลอด เม่ือรังสีอลัตราไวโอเลตกระทบก็ถ่ายพลงังานให้สารเรืองแสง  และ
สารเรืองแสงน้ีจะแผ่แสงสว่างออกมาอีกทอดหน่ึง  ส่วนรังสีอลัตราไวโอเลตจะถูกแก้วขวางไวไ้ม่ให้
ออกมานอกหลอด  นอกจากการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้ายงัท าให้เกิดรังสีอุลตราไวโอเลตความเข็มสูง  ใน
ปริมาณซ่ึงเป็นอนัตรายต่อนยัน์ตา  จึงจ าเป็นตอ้งสวมแวน่กนัโดยเฉพาะ 

 

5. รังสีเอกซ์   
                    เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีอยู่ในช่วง  10 16 -  10 22  เฮิรตซ์หรือความยาวคล่ืนอยู่

ระหว่าง  10 8 - 10 13 เมตรมกัเรียกรวมกนัว่า   รังสีเอกการผลิตรังสีเอกซ์วิธีหน่ึงใช้หลักการเปล่ียน
ความเร็วของอิเล็กตรอน   ส่วนวธีิอ่ืนๆจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป 
                  รังสีเอกซ์สามารถเคล่ือนท่ีทะลุผ่านส่ิงกีดขวางหนาๆได ้  ดงันั้นในทางอุตสาหกรรมจึงใช้
รังสีเอกซ์ตรวจหารอยร้าวภายในช้ินส่วนโลหะขนาดใหญ่   เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจใชรั้งสีเอกซ์ตรวจหาอาวุธ
ปืนหรือระเบิดในกระเป๋าเดินทางโดยไม่ตอ้งเปิดกระเป๋า   ทั้งน้ีโดยอาศยัหลกัท่ีวา่รังสีเอกซ์จะถูกกั้นโดย
อะตอมของธาตุหนกัไดดี้กวา่ธาตุเบา  แพทยใ์ชรั้งสีเอกซ์ฉายผา่นร่างกายมนุษยไ์ปตกบนฟิล์ม  เพื่อตรวจดู
ลกัษณะผดิปกติของอวยัวะภายในและกระดูก  เม่ือใหรั้งสีเอกซ์ท่ีมีความยาวประมาณ  10-10  เมตร  ซ่ึงเป็น
ขนาดท่ีใกล้เคียงกบัขนาดของอะตอมและระยะห่างระหว่างอะตอมของผลึก  ผ่านก้อนผลึก อะตอมท่ี



จดัเรียงตวักนัอย่างมีระเบียบในกัอนผลึกจะท ารังสีเอกซ์เล้ียวเบนอย่างมีระเบียบเช่นเดียวกบัเม่ือผ่าน 
เกรตติง  เม่ือศึกษาลกัษณะการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์  ก็จะสามารกค านวณหาระยะห่างระหว่างอะตอม
และวธีิการจดัเรียงตวัของอะตอมท าใหท้ราบโครงสร้างของผลึกแต่ละชนิดได ้
 

6. รังสีแกมมา 
                  รังสีแกมมาเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงกว่ารังสีเอกซ์ แต่เดิมค าว่ารังสีแกมมาใช้
เรียกช่ือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูงท่ีเกิดจากการสลายตวัของนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี แต่ใน
ปัจจุบนัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงกวา่รังสีเอกซ์ทัว่ไปแลว้จะเรียกวา่รังสีแกมมาทั้งนั้น  รังสีแกมมา
ท่ีมิได้เกิดจากการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสี  เช่น  รังสีคอสมิกซ่ึงมาจากนอกโลกเป็นรังสีแกมมา   
หรือการแผรั่งสีของอานุภาคประจุไฟฟ้าท่ีถูกเร่งในเคร่ืองเร่งอนุภาคท าใหเ้กิดรังสีแกมมาไดเ้ช่นกนั 
 
ตัวอย่างที ่1   วงจรนูนประกอบดว้ยตวัเหน่ียวน าตวัหน่ึงมีค่าเหน่ียวน า  10  ไมโครเฮนร่ี  และตวัเก็บประจุ
ตวัหน่ึงมีค่าความจุ  30  ไมโครฟารัดต่อกนัอยา่งขนาน   จงค านวณค่าความถ่ีธรรมชาติของวงจรนูนน้ีเป็น
หน่วยกิโลเฮิรตซ์ 

วธีิท า                จาก               f  =     
LC2

1


 

                   จากโจทย ์           L  =    10 10 6  
                                             C  =     30 10 6  

               แทนค่า               f   =   
66 103010102
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310

7

22
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                                           f     =       9.18 10 3   Hz   =   9.18    กิโลเฮิรตซ์                      ตอบ 
 

ตัวอย่างที่  2  สถานีวิทยุกระจายเสียงดว้ยความถ่ี  1.02 10 8   Hz   จงหาวามยาวคล่ืนวิทยุน้ีถา้อตัราเร็ว
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากบั  3   108   m/s  และจะตอ้งติดตั้งเสาอากาศท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดเท่าใด   
เพื่อท่ีจะรับคล่ืนน้ี 

วิธีท า               จาก               =   
f

v  

                        จากโจทย ์     v   =     3   108   m/s   ,    f   =   1.02     108   Hz 

                       แทนค่า       =   
8

8

1002.1

103



        =    2.94     m 

                         ความยาวของเสาอากาศสั้นท่ีสุด      =   
2

   =   
2

94.2    = 1.47  m           ตอบ 



ตัวอย่างที ่3  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงมีความยาวคล่ืน (ก) =   0.1  นาโนเมตร (ข)  6  ซม.  จะเป็นคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบใด  และ ความถ่ีเท่าใด 
วธีิท า               อตัราเร็วคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า    =    3 810 m/s 

                      จาก                                    f      =     


v  

                      ถา้    = 0.1 910 เมตร ; f    =   
9

8

101.0

103


   = 3 810  Hz  เป็นคล่ืนรังสีเอกซ์                                                                                                                                           

                      ถา้    =   6 10 2   เมตร ;    f    =   
2

8

10x6

10x3


       =  5  10 9 Hz  เป็นคล่ืนไมโครเวฟ 

 
ตัวอย่างที ่ 4  หากมีประจุเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมาคู่หน่ึงในตวัน าดงัรูป  ตามทฤษฎีของแมกซ์เวลส์ประจุคู่
น้ีจะแผค่ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแต่มีแนวหน่ึงท่ีจะไม่มีคล่ืนแผอ่อกมาเลยแนวนั้นคือแนวไหน 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิท า   ประจุเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมาในแนว C จะท าใหแ้ผค่ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารอบแนว C ดงันั้นจุด A,B,D 
และ  E จะมีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแผไ่ปถึง  แต่จุด C จะไม่มีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเลย   
ตัวอย่างที่  5  ขดลวดท่ีพนัรอบแกนเหล็กเฟอร์ไรท์ในเคร่ืองรับวิทยุท าหนา้ท่ีเป็นสายอากาศดว้ย   จาก
ความรู้เก่ียวกบัคล่ืนวทิย ุ  สถานีส่งอยูใ่นทิศใดท่ีท าใหว้ทิยเุงียบ  คือไดรั้บสัญญาณนอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
วธีิท า    ขดลวดดงัรูป   จะรับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าไดเ้ฉพาะสนามแม่เหล็กเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น และทิศ
การเปล่ียนสนามแม่       เหล็กจะตอ้งตั้งฉากกบัระนาบลวด  ดงันั้นถา้สถานีส่งอยูใ่นทิศ D จะได้
เปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กอยูใ่นระนาบเดียวกบัลวดขดลวดก็จะไม่สามารถรับคล่ืนได ้
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