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ผลการเรียนรูแ้ ละสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระ ฟิสิกส์
3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ผลการเรียนรู้
ม.4
ม.5 1. ทดลอง และอธิบายการทาวัตถุที่เป็นกลาง
ทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและ
การเหนี่ยวนาไฟฟ้าสถิต

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 การนาวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาขัดสีกัน จะทา
ให้วัตถุไมเป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจากอิเล็กตรอนถูก
ถายโอนจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่ง โดยการถายโอน
ประจุเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
 เมื่อนาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปใกล้ตัวนาไฟฟ้า จะ
ทาให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวนาทางด้านที่ใกล้
วัตถุและประจุชนิดเดียวกันด้านที่ไกลวัตถุ เรียก
วิธีการนี้วา การเหนี่ยวนาไฟฟ้าสถิต ซึ่งสามารถใช้
วิธีการนี้ในการทาให้วัตถุมีประจุได้

2. อธิบาย และคานวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ
คูลอมบ์

 จุดประจุไฟฟ้ามีแรงกระทาซึ่งกันและกัน โดยมีทิศ

อยูในแนวเส้นตรงระหวางจุดประจุทั้งสอง และมี
ขนาดของแรงระหวางจุดประจุแปรผันตรงกับผลคูณ
ของขนาดของประจุทั้งสองและแปรผกผันกับกาลัง
สองของระยะหางระหวางจุดประจุ ซึ่งเป็นไปตามกฎ
ของคูลอมบ์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
F12  k

q1q2
1
k
2 เมื่อ
4πε 0
r12
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3. อธิบาย และคานวณสนามไฟฟ้าและแรง
ไฟฟ้าที่กระทากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยูใน
สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์
เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบ
เวกเตอร์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 รอบอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า q1 มีสนามไฟฟ้า

ขนาด

Ek

q1
r2

ทาให้เกิดแรงไฟฟ้ากระทาตอ

อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
 สนามไฟฟ้าที่ตาแหนงใด ๆ มีความสัมพันธ์กับแรง
ไฟฟ้าที่กระทาตอประจุไฟฟ้า q2 ตามสมการ
E

F12
q2

 สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ

เทากับผลรวมแบบเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าเนื่องจาก
จุดประจุแตละจุดประจุ
 ตัวนาทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าภายใน
ตัวนาเป็นศูนย์ และสนามไฟฟ้าบนตัวนามีทิศทางตั้ง
ฉากกับผิวตัวนานั้น โดยสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ
บนตัวนาทรงกลมที่ตาแหนงหางจากผิวออกไปหาได้
เชนเดียวกับสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุที่มีจานวน
ประจุเทากันแตอยูที่ศูนย์กลางของทรงกลม
 สนามไฟฟ้าของแผนโลหะคูขนานเป็นสนามไฟฟ้า
สม่าเสมอ
4.อธิบาย และคานวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า และ ความตางศักย์ระหวางสอง
ตาแหนงใด ๆ

 ประจุที่อยูในสนามไฟฟ้ามีพลังงานศักย์ไฟฟ้า

คานวณได้จากสมการ

U k

q1q2
r

 พลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ตาแหนงใด ๆ ตอหนึ่งหนวย

ประจุ เรียกวา ศักย์ไฟฟ้าที่ตาแหนงนั้น โดย
ศักย์ไฟฟ้าที่ตาแหนงซึ่งอยูหางจากจุดประจุแปรผัน
ตรงกับขนาดของประจุและแปรผกผันกับระยะทาง
จากจุดประจุถึงตาแหนงนั้น เขียนแทนได้ด้วยสมการ
V k

Q
r
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 ศักย์ไฟฟ้ารวมเนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ
คือ ผลรวมของศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุแตละจุด
n

ประจุ เขียนแทนได้ด้วยสมการ V  k 
i 1

qi
ri

 ความตางศักย์ระหวางสองตาแหนงใด ๆ ใน

บริเวณที่มีสนามไฟฟ้า คืองานในการเคลื่อนประจุ
บวกหนึ่งหนวยจากตาแหนงหนึ่งไปอีกตาแหนงหนึ่ง
เขียนแทนได้ด้วยสมการ V  V  W
A B

B

A

q

 ความตางศักย์ระหวางสองตาแหนงใด ๆ ใน

สนามไฟฟ้าสม่าเสมอขึ้นกับขนาดของสนามไฟฟ้า
และระยะทางระหวางสองตาแหนงนั้นในแนวขนาน
กับสนามไฟฟ้า ตามสมการ V  V  Ed
B

5. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ
ความสัมพันธ์ระหวางประจุไฟฟ้า ความตาง
ศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบาย
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุ
สมมูล รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

A

 ตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวนาไฟฟ้าสองชิ้นที่คั่น

ด้วยฉนวน โดยปริมาณประจุที่เก็บได้ขึ้นอยูกับความ
ตางศักย์ครอมตัวเก็บประจุและความจุของตัวเก็บ
ประจุ ตามสมการ C  Q
V

 ตัวเก็บประจุจะมีพลังงานสะสมซึ่งมีคาขึ้นกับความ

ตางศักย์และปริมาณประจุ ตามสมการ
U 

1
QV
2

 เมื่อนาตัวเก็บประจุมาตอแบบอนุกรม ความจุ

สมมูลมีคาลดลง ตามสมการ
1 1 1
1
 

 ...
C C1 C 2 C 3

 เมื่อนาตัวเก็บประจุมาตอแบบขนาน ความจุสมมูล

มีคาเพิ่มขึ้น ตามสมการ
C  C1  C2  C3  ...
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. นาความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการ  ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตสามารถนาไปอธิบายการ
ทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เชน เครื่องกาจัด
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน
ฝุ่นในอากาศ เครือ่ งพนสี เครื่องถายลายนิ้วมือ และ
เครื่องถายเอกสาร
 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตยังสามารถนาไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้ เชน ฟ้าผา ประกาย
ไฟจากการเสียดสีกันของวัตถุ ซึ่งชวยให้สามารถ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
 เมื่อตอลวดตัวนากับแหลงกาเนิดไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนา ความสัมพันธ์
อิเล็กตรอนอิสระที่อยูในลวดตัวนาจะเคลื่อนที่ในทิศ
ระหวางกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนากับความเร็ว ตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนน ซึ่งทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า
ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนาและพื้นที่หน้าตัด หรือมีทิศทางจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มี
ของลวดตัวนา และคานวณปริมาณตาง ๆ ที่
ศักย์ไฟฟ้าต่ากวา
เกี่ยวข้อง
 กระแสไฟฟ้าในตัวนาไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับ
ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความ
หนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนาและ
พื้นที่หน้าตัดของตัวนา ตามสมการ I  nev d A
8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวางความต้านทานกับความ
ยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของ
ตัวนาโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและ
คานวณความต้านทานสมมูลเมื่อนาตัวต้านทาน
มาตอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน

 เมื่ออุณหภูมิคงตัว กระแสไฟฟ้าในตัวนาโลหะ

ความตางศักย์ที่ปลายทั้งสองและความต้านทานของ
ตัวนานั้นมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม เขียน
 
แทนได้ด้วยสมการ I   V
R
 ความต้านทานของวัตถุเมื่ออุณหภูมิคงตัวขึ้นอยูกับ
ชนิดและรูปรางของวัตถุ ตามสมการ
1

R

l
A

 คาความต้านทานของตัวต้านทานอานได้จากแถบ

สีบนตัวต้านทาน
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 เมื่อนาตัวต้านทานมาตอแบบอนุกรม ความ
ต้านทานสมมูลมีคาเพิ่มขึ้น ตามสมการ
R  R1  R2  R3 
 เมื่อนาตัวต้านทานมาตอแบบขนาน ความ

ต้านทานสมมูลมีคาลดลง ตามสมการ
1 1 1 1
   
R R1 R2 R3

9. ทดลอง อธิบาย และคานวณอีเอ็มเอฟของ
แหลงกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และคานวณพลังงานไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า

 แหลงกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เชน แบตเตอรี่ เป็น

อุปกรณ์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าแกวงจร พลังงานไฟฟ้าที่
ประจุไฟฟ้าได้รับตอหนึ่งหนวยประจุไฟฟ้าเมื่อ
เคลื่อนที่ผานแหลงกาเนิดไฟฟ้า เรียกวา อีเอ็มเอฟ
คานวณได้จากสมการ
E  V  Ir

 พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าในหนึ่ง

หนวยเวลา เรียกวา กาลังไฟฟ้า ซึ่งมีคาขึ้นกับความ
ตางศักย์และกระแสไฟฟ้า คานวณได้จากสมการ
W  I Vt และ P  I V
10. ทดลอง และคานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจาก
การตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย
แบตเตอรี่และตัวต้านทาน

 เมื่อนาแบตเตอรี่มาตอแบบอนุกรม อีเอ็มเอฟ

สมมูลและความต้านทานภายในสมมูลมีคาเพิ่มขึ้น
ตามสมการ
E  E1  E2   En และ
r  r1  r2   rn ตามลาดับ
 เมื่อนาแบตเตอรี่ที่เหมือนกันมาตอแบบขนาน
อีเอ็มเอฟสมมูลมีคาคงเดิม และความต้านทานภายใน
สมมูลมีคาลดลง ตามสมการ
E  E1  E2   En
และ
1 1 1
1
   .... 
r r1 r2
rn

ตามลาดับ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่
ประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน คานวณได้
ตามสมการ
I

11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน

ม.6 1. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแมเหล็ก
อธิบายและคานวณฟลักซ์แมเหล็กในบริเวณที่
กาหนด รวมทั้งสังเกต และอธิบาย
สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวด
ตัวนาเส้นตรง และโซเลนอยด์

E
Rr

 การนาพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหาหรือ

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เชน การ
เปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าใน
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์สุริยะ
 เทคโนโลยีตาง ๆ ที่นามาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงานเป็นการนาความรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ตาง ๆ ที่ชวยให้การใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 เส้นสนามแมเหล็กเป็นเส้นสมมติที่ใช้แสดงบริเวณ

ที่มีสนามแมเหล็ก โดยบริเวณที่มีเส้นสนามแมเหล็ก
หนาแนนมากแสดงวาเป็นบริเวณที่สนามแมเหล็กมี
ความเข้มมาก
 ฟลักซ์แมเหล็ก คือจานวนเส้นสนามแมเหล็กที่
ผานพื้นที่ที่พิจารณา และ อัตราสวนระหวางฟลักซ์
แมเหล็กตอพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก คือ ขนาด
ของสนามแมเหล็ก เขียนแทนได้ด้วยสมการ
B


A

 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผานลวดตัวนาเส้นตรงหรือ

โซเลนอยด์จะเกิดสนามแมเหล็กขึ้น
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2. อธิบาย และคานวณแรงแมเหล็กที่กระทา
ตออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ใน
สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กที่กระทาตอเส้น
ลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผานและวางใน
สนามแมเหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่
เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก
รวมทั้งอธิบายแรงระหวางเส้นลวดตัวนา
คูขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผาน

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปใน
สนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทาตออนุภาคนั้น
คานวณได้จากสมการ F  qvBsin 
 กรณีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากเข้าไปใน
สนามแมเหล็ก จะทาให้ประจุเคลื่อนที่เปลี่ยนไป โดย
รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่คานวณได้จากสมการ
r

mv
qB

 ลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผานและอยูใน

สนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทาตอลวดตัวนานั้น
โดยทิศทางของแรงหาได้จากกฎมือขวา และคานวณ
ขนาดของแรงได้จากสมการ
F  ILB sin 

 เมื่อวางเส้นลวดสองเส้นขนานกันและมี

กระแสไฟฟ้าผานทั้งสองเส้น จะเกิดแรงกระทา
ระหวางลวดตัวนาทั้งสอง
3. อธิบายหลักการทางานของแกลแวนอมิเตอร์  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผานขดลวดตัวนาที่อยูใน
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคานวณ สนามแมเหล็กจะมีโมเมนต์ของแรงคูควบกระทาตอ
ปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขดลวดทาให้ขดลวดหมุน ซึ่งนาไปใช้อธิบายการ
ทางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง โดยโมเมนต์ของแรงคูควบคานวณได้จาก
สมการ M  NIAB cos
4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ
เหนี่ยวนา กฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์ และ
คานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนา
ความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนาไปอธิบายการ
ทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 เมื่อมีฟลักซ์แมเหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวนา

จะเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนาในขดลวดตัวนานั้น อธิบาย
ได้โดยใช้กฎการเหนี่ยวนาของฟาราเดย์ เขียนแทนได้
ด้วยสมการ
E 

B
t
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5. อธิบาย และคานวณความตางศักย์อาร์เอ็ม
เอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส

6. อธิบายหลักการทางานและประโยชน์ของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การ
แปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และคานวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาหาได้โดยใช้กฎ
ของเลนซ์
 ความรู้เกี่ยวกับอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนาไปใช้อธิบาย
การทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และการทางาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าตาง ๆ เชน แบลลัสต์แบบขดลวด
ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ การเกิดอีเอ็มเอฟกลับใน
มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา และกีตาร์
ไฟฟ้า
 ไฟฟ้ากระแสสลับที่สงไปตามบ้านเรือนมีความตาง

ศักย์และกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในรูป
ของฟังก์ชันแบบไซน์
 การวัดความตางศักย์และกระแสไฟฟ้าสลับใช้คา
ยังผลหรือคามิเตอร์ ซึ่งเป็นคาเฉลี่ยแบบรากที่สอง
ของกาลังสองเฉลี่ย คานวณได้จากสมการ
Vrms 

V0

I rms 

I0

2
2

 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มีขดลวด

ตัวนา 3 ชุด แตละชุดวางทามุม 120 องศา ซึ่งกัน
และกัน ไฟฟ้ากระแสสลับจากขดลวดแตละชุดจะมี
เฟสตางกัน 120 องศา ซึ่งชวยให้มีประสิทธิภาพใน
การผลิตและการสงพลังงานไฟฟ้า
 ไฟฟ้ากระแสสลับที่สงไปตามบ้านเรือนเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับที่ต้องเพิ่มอีเอ็มเอฟจากโรงไฟฟ้าแล้วลด
อีเอ็มเอฟให้มีคาที่ต้องการโดยใช้หม้อแปลงซึ่ง
ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ
 ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผานขดลวดปฐมภูมิของหม้อ
แปลงจะทาให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนาในขดลวดทุติย
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภูมิของหม้อแปลง โดยอีเอ็มเอฟในขดลวดทุติยภูมิ
ขึ้นกับอีเอ็มเอฟในขดลวดปฐมภูมิและจานวนรอบ
ของขดลวดทั้งสอง ตามสมการ
E2 N 2

E1 N1

7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า แสงไมโพลาไรส์ แสงโพลา
ไรส์เชิงเส้น และแผนโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบาย
การนาคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าในชวงความถี่ตาง ๆ
ไปประยุกต์ใช้และหลักการทางานของอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

 การเหนี่ยวนาตอเนื่องระหวางสนามแมเหล็กและ

สนามไฟฟ้า ทาให้เกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าแผออกจาก
แหลงกาเนิด
 คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยสนาม
ทั้งสองมีทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของคลื่น
 แสงเป็นคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยแสงใน
ชีวิตประจาวันเป็นแสงไมโพลาไรส์ เมื่อแสงนั้นผาน
แผนโพลารอยด์ สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางอยูในระนาบ
เดียวเรียกวา แสงโพลาไรส์เชิงเส้น สมบัติของแสง
ลักษณะนี้เรียกวา โพลาไรเซชัน
 คลื่นแมเหล็กไฟฟ้ามีความถี่ตาง ๆ มากมาย โดย
ความถี่นี้มีคาตอเนื่องกันเป็นชวงกว้าง เรียกวา
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า
 ตัวอยางอุปกรณ์ที่ทางานโดยอาศัยคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟ้า เชน เครื่องฉายรังสีเอกซ์ เครื่องควบคุม
ระยะไกล เครื่องระบุตาแหนงบนพื้นโลก เครื่อง
ถายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถายภาพ
การสั่นพ้องแมเหล็ก
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8. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แมเหล็กไฟฟ้าในการสงผานสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อก
กับสัญญาณดิจิทัล

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 การสื่อสารเพื่อสงผานสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่ง ทาได้โดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า สารสนเทศ
จะถูกแปลงให้อยูในรูปสัญญาณสาหรับสงไปยัง
ปลายทางซึ่งจะมีการแปลงสัญญาณกลับมาเป็น
สารสนเทศที่เหมือนเดิม
 สัญญาณมีสองชนิดคือแอนะล็อกและดิจิทัล โดย
การสงผานสารสนเทศด้วยสัญญาณดิจิทัลมีความ
ผิดพลาดน้อยกวาสัญญาณแอนะล็อก

