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แบบทดสอบบทที 3  เรืองคลืน  

1. (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนํ าลึกสู่นํ าตืน ข้อใดต่อไปนี ถูก  

          1. อัตราเร็วคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าอัตราเร็วคลืนในนํ าตืน           

 2. ความยาวคลืนในนํ าลึกมากกว่าความยาวคลืนในนํ าตืน          

 3. ความถีคลืนในนํ าลึกมากกว่าความถีคลืนในนํ าตืน           

 4. ความถีคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าความถีคลืนในนํ าตืน  

2. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็นคลืนทีต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที  

       1. คลืนแสง   2.  คลืนเสียง   3.  คลืนผิวนํ า 

       ค ําตอบทีถูกต้องคือ 

          1. ทั ง 1 , 2 และ 3        2. ข้อ 2 และ 3        3. ข้อ 1 เท่านั น        4. ผิดทุกข้อ  

3. (O-NET49)  ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงทีได้ยินตํ ากว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ให้เสียงสูงขึ นได้อย่างไร  

          1. เปลียนใช้สายเส้นใหญ่ขึ น          2. ปรับสายให้หย่อนลง        

  3. ปรับตําแหน่งสายให้ยาวขึ น          4. ปรับสายให้ตึงขึ น  

4. (O-NET49) เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั งฉาก มีค่าความเข้มเสียงทีผ่านหน้าต่างเฉลีย 1.0 x 10 
- 4

 ว ัตต์ต่อ 

     ตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร ก ําลังเสียงทีผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด  

           1. 0.8 x 10
- 4

 W        2. 1.2 x 10
- 4

 W        3. 1.5 x 10
- 4

 W   4. 8.0 x 10
- 4

 W  

5. (O-NET49)  ชาวประมงส่งคลืนโซนาร์ไปย ังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาทีคลืนออกไปจากเครืองส่งจนกลับ 

     มาถึงเครืองเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด ก ําหนดให้อัตราเร็วของคลืนในนํ าเป็น  

     1,540  เมตร/วินาที  

           1. 260 m        2. 520 m         3. 770 m         4. 1,540 m 

6. (O-NET49) คลืนวิทยุทีส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ ์ 

     ความยาวคลืนของคลืนวิทยุทั งสองนี ต่างกันเท่าใด  

           1. 3.33 m        2. 3.00 m         3. 0.33 m         4. 0.16 m  

7. (O-NET49)  ข้อใดเป็นการเรียงล ําดับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้อง 

           1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ       2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ ์        

 3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด       4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ ์ 

8. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลืนวิทยุทีได้จะมีลักษณะ 

     อย่างไร  

           1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง         

 2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสียง          

 3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง          

 4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสียง 
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9. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพืนผิวดวงจันทร์สือสารกันด้วยวิธีใดสะดวกทีสุด 

      1. คลืนเสียงธรรมดา     2. คลืนเสียงอัลตราซาวด ์

      3. คลืนวิทยุ                4. คลืนโซนาร์ 

10. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึงไปตัวกลางทีสองโดยอัตราเร็วของคลืนลดลง ถามว่า 

     สําหรับคลืนในตัวกลางทีสอง  ข้อความใดถูกต้อง 

      1. ความถีเพิมขึ น                2. ความถีลดลง 

     3. ความยาวคลืนมากขึ น     4. ความยาวคลืนลดลง 

11. (O-NET50) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีนิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทํางานของเครืองโทรทัศน์คือข้อใด 

      1. อินฟราเรด         2. ไมโครเวฟ 

      3. คลืนวิทยุ        4. อัลตราไวโอเลต 

12. (O-NET50) ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ นอยู่กับสมบัติใดตามข้อใด 

      1. ความถี รูปร่างคลืน        2. รูปร่างคลืน ความถี 

      3. แอมพลิจูด  ความถี        4. ความถี  แอมพลิจูด 

13. (O-NET50) ถ้ากระทุ่มนํ าเป็นจังหวะสมําเสมอ  ลูกปิงปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลือนทีอย่างไร 

      1. ลูกปิงปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึ น          2. ลูกปิงปองเคลือนทีเข้ามาหา 

      3. ลูกปิงปองเคลือนทีขึ น-ลงอยู่ทีต ําแหน่งเดิม   4. ลูกปิงปองเคลือนทีไปด้านข้าง 

14. (O-NET50) ข้อใดต่อไปนี เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ด้วยวัสดุกลืนเสียง 

      1. ลดความถีของเสียง        2. ลดความดังของเสียง 

      3. ลดการสะท้อนของเสียง      4. ลดการหักเหของเสียง 

15. (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตัวกลางหนึงไปย ังอีกตัวกลางหนึง  ปริมาณใดต่อไปนี ไม่เปลียนแปลง 

 1. ความถี    2. ความยาวคลืน 

 3. อัตราเร็ว    4. ทิศทางการเคลือนทีของคลืน 
 

16. (O-NET51) ในการเปรียบเทียบเสียงกีร์ต้ากับหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน  เมือดีดสายกีร์ต้าพร้อมกับ 

     หลอดเทียบเสียงเกิดบีตส์ขึ นทีความถีหนึง  แต่เมือขันให้สายตึงขึ นเล็กน้อยความถีของบีตส์สูงขึ น   

      ความถีของเสียงกีร์ต้าเดิมเป็นอย่างไร 

 1. สูงกว่าเสียงมาตรฐาน   2. ต ํ ากว่าเสียงมาตรฐาน 

 3. เท่ากับเสียงมาตรฐาน   4. อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเสียงมาตรฐานก็ได ้
 

17. (O-NET51) เมือให้แสงสีแดงผ่านเข้าไปในปริซึม  แสงสีแดงในปริซึมจะมีความเร็วและความยาวคลืน 

      อย่างไรเทียบกับแสงนั นในอากาศ 

 1. ความเร็วลดลง  ความยาวคลืนเพิมขึ น 2. ความเร็วลดลง  ความยาวคลืนลดลง 

 3. ความเร็วเพิมขึ น  ความยาวคลืนเพิมขึ น 4. ความเร็วเพิมขึ น  ความยาวคลืนลดลง 
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18. (O-NET51)  คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลืนเท่าใด  ก ําหนดให้ความเร็วของ 

     คลืนวิทยุเท่ากับ 3.0 x 108  เมตร/วินาที 

 1. 3.0 m     2. 3.4 m 

 3. 6.0 m     4. 6.8 m 
 

19. (O-NET51) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสันทีสุด 

 1. อินฟาเรด    2. ไมโครเวฟ 

 3. คลืนวิทย ุ    4. อัลตราไวโอเลต 

20. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ถูกต้องเกียวกับคลืนตามยาว 

       1.  เป็นคลืนทีของตัวกลางมีการสั นในแนวเดียวกับการเคลือนทีของคลืน 

       2.  เป็นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตัวกลาง 

       3.  เป็นคลืนทีไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที 

       4.  เป็นคลืนทีอนุภาคของตัวกลางมีการสั นได้หลายแนว 
21. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ทีมีผลทําให้อัตราเร็วของคลืนเสียงในอากาศเปลียนแปลงได ้

       1.  ลดความถี    2.  เพิมความยาวคลืน 

       3.  เพิมแอมพลิจูด   4.  ลดอุณหภูมิ 

22. (O-NET52) สมบัติตามข้อใดของคลืนเสียงทีเกียวข้องกับการเกิดบีตส์ 

       1.  การสะท้อน    2.  การหักเห 

       3.  การเลี ยวเบน    4.  การแทรกสอด 

23. (O-NET52) ข้อใดไม่ถูกต้อง 

       1.  ค้างคาวอาศัยคลืนเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยือ 

       2.  สุนัขสามารถได้ยินเสียงทีมีความถีในย่านอัตราโซนิกได้ 

       3.  เสียงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตํ ากว่าความถีทีมนุษย์สามารถไดย้ิน 

       4.  คลืนเสียงในย่ายอัลตราโซนิกสามารถใช้ทําความสะอาดเครืองมือแพทย์ 

24. (O-NET52) เครืองโซนาร์ในเรือประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล หลังจากส่งสัญญาณลงไป 

     เป็นเวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในนํ าเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด 

       1.  150  เมตร    2.  300  เมตร 

       3.  600  เมตร    4.  900  เมตร 

25. (O-NET52) คลืนในข้อใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุด 

       1.  คลืนวิทย ุ    2.  คลืนอินฟราเรด 

       3.  คลืนไมโครเวฟ   4.  คลืนแสงทีตามองเห็น 

26. (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิงกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็นการศึกษา 

      สมบัติตามข้อใดของคลืน 

       1. การหักเห  2. การเลี ยวเบน  3. การสะท้อน  4. การแทรกสอด 
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27. (O-NET53) ทําให้เกิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทั งสองด้านถูกขึงตึง พบว่ามีความถีและความยาวคลืน 

     ค่าหนึง ถ้าทําให้ความถีในการสั นเพิมขึ นเป็น 2 เท่าของความถีเดิม ข้อใดถูกต้อง 

       1.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึงหนึงเนืองจากคลืนเคลือนทีในตัวกลางเดิม 

       2.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเพิมขึ นเป็น 2 เท่า เนืองจากปริมาณทั งสองแปรผันตามกัน 

      3.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตัวกลางเดิม 

       4.  ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อัตราเร็วของคลืนเพิมเป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 

28. (O-NET53) ว ัสดุทีใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง 

       1. การหักเห  2. การสะท้อน  3. การสั นพ้อง  4. ดอพเพลอร์ 

29. (O-NET53)  ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

       1.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากัน 

       2.  มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 

       3.  เมือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางทีเปลียนไป อัตราเร็วของคลืนจะเปลียนไป 

       4.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลืนทีมีทั งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 

30. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวทิย ุ

       1.  การเปลียนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้

       3.  การเกิดนํ าขึ นนํ าลง    4. การเกิดกลางวัน กลางคืน 

31. (O-NET53) ถ้ารังสีแกมมาพุ่งเข้าไปในบริเวณทีมีสนามแม่เหล็กซึงมีทิศตั งฉากกับการเคลือนทีของรังสี 

     ภายในสนามแม่เหล็กดังกล่าว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลือนทีเป็นไป  ตามข้อใด                                                                              

       1.  เบนไปด้านข้าง   2.  เคลือนทีเป็นวงกลม 

       3.  เคลือนทีในแนวทางเดิม  4.  ย ้อนกลับทางเดิม 

32. (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึ นโดยดูจากปัจจัยใดเป็นหลัก 

       1.  ทิศการเคลือนทีของคลืน   2.  ทิศการสั นของอนุภาคตัวกลาง 

       3.  ประเภทของแหล่งกําเนิด   4.  ความยาวคลืน 

33. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึงตกลงนํ าและสั นขึ นลงหลายรอบทําให้เกิดคลืนผิวนํ าแผ่ออกไปเป็นรูป 

     วงกลม  เมือเวลาผ่านไป  10  วินาทีคลืนนํ าแผ่ออกไปได้รัศมีสูงสุดประมาณ  20  เมตร  โดยมีระยะ 

      ระหว่างสันคลืนเท่ากับ  2  เมตร จากข้อมูลดังกล่าว ลูกบอลสั นขึ นลงด้วยความถีประมาณเท่าใด 

       1.  0.5  Hz    2.  1.0  Hz 

       3.  2.0  Hz    4.  4.0  Hz 

34. (O-NET54) ห้องประชุมหรือโรงภาพยนตร์  มักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้อย  ติดผ ้าม่านทีผนังห้อง  

     และปูพรมทีพืน  ทั งนี เพือช่วยลดเสียงทีเกิดจากคุณสมบัติข้อใด 

       1.  การสะท้อนของเสียง   2.  การหักเหของเสียง    

       3.  การแทรกสอดของเสียง  4.  การเลี ยวเบนของเสียง 
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35. (O-NET54) ปัจจัยต่อไปนี มีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศ 

       1.  ความถี    2.  อุณหภูมิ 

       3.  ความดัง    4.  ความเข้มเสียง 

36. (O-NET54)  เหตุใดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจัดเป็นคลืนตามขวาง 

       1.  เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั งฉากกับสนามไฟฟ้า 

       2.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

       3.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตั งฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

       4.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกับทิศการเคลือนทีของคลืน 

37. (O-NET54)  ถ้าสถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึงกระจายเสียงทีมีความถี  800  kHz  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

       1.  เสียงพูดถูกนําไปเพิมแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสัญญาณความถี  800  kHz คั นเป็นระยะ  ๆ

       2.  เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถี  800  kHz   

       3.  เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถีไม่คงที แต่ให้ผลลัพธ์ทีมีความถี  800  kHz คงที    

       4.  คลืนพาหะความถี 800  kHz  ถูกปรับความถีลงให้เหลือไม่เกิน 20 kHz เพือให้หูมนุษย์รับฟังได ้  

38. ของเล่นโทรศัพทอ์ย่างง่ายทําจากถ้วยกระดาษสองใบเจาะรูทีก้น และร้อยเชือกผูกปม เด็กสองคนถือถ้วย 

      กระดาษให้เชือกตึง เมือคนหนึงพูด อีกคนจะได้ยินเสียงพูดซึงส่งมาตามเส้นเชือกถ้าดึงเชือกให้ตึงขึ น 

      อัตราเร็วเสียงในเส้นเชือกจะเพิมขึ น หากคนพูด พูดเหมือนเดิมเสียงทีเดก็อีกคนได้ยินจะเป็นอย่างไร 

      (O-NET57)  

1.  เหมือนเดิม    2.  เสียงแหลมขึ น 

3.  เสียงทุ้มขึ น    4.  เสียงดังค่อยสลับกัน 

5.  เสียงจะก้องจนฟังไม่รู้เรือง 

39. ข้อใดเกียวกับการหักเหของคลืน (O-NET57)  

1. ค้างคาวสามารถบินหลบสิงกีดขวางได้ในทีมืด 2. การไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง แต่เห็นฟ้าแลบ 

3. การบุผนังห้องประชุมด้วยวัสดุดูดซับเสียง 4. การตรวจจับเครืองบินด้วยเรดาร์ 

5. การได้ยินเสียงเพลงแม้หันลําโพงไปทางอืน 

40. แหล่งกําเนิดเสียง A และ B ให้เสียงผสมทีมีความถีบีตส์ 3 เฮิรตซ์ เมือเพิมความถีของแหล่งกําเนิด B ขึน 

      ช้า ๆ ความถีบีตส์ลดลง ข้อสรุปใดถูกต้อง (O-NET57)  

1.  A มีความถีสูงกว่า B   2.  A มีอัตราเร็วเสียงสูงกว่า B 

3.  A มีความยาวคลืนสูงกว่า B  4.  A มีคุณภาพเสียงดีกว่า B 

5.  A มีความเข้มเสียงมากกว่า B 

41. จงคํานวณหาความยาวคลืน ของคลืนวิทยุทีมีความถี 100 MHz (O-NET57)  

1.  0.33   เมตร    2.  3.00   เมตร 

3.  300   เมตร    4.  3   กิโลเมตร 

5.  30   กิโลเมตร 
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42. ประสาทสัมผ ัสของมนุษย์สามารถตรวจรับสเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถีใดได้โดยตรง 

      (O-NET57)  

1.  อินฟราเรด    2.  อัลตราไวโอเลต 

3.  รังสีเอกซ ์    4.  คลืนวิทย ุ

5.  คลืนไมโครเวฟ 

  43. สมบัติข้อใดทีทําให้คลืนแตกต่างไปจากวัตถุมวล (2 ค ําตอบ) (O-NET57)  

1.  การสะท้อน    2.  การหักเห 

3.  การแทรกสอด   4.  การเลี ยงเบน 

5.  ความเร็ว    6.  ความเร่ง 

44. O-Net 58  คลืนในย่านใดถูกใช้สําหรับการสือสารผ่านดาวเทียม 

 1.  VHF  2.  UHF  3. ไมโครเวฟ 4. อินฟราเรด 5.  อัลตราไวโอเลต 

45. O-Net 58 หน้าคลืนแบบเส้นตรงในถาดนํ าเคลือนทีเข้าชนขอบถาดและสะท้อนกลับดังรูปมุม 2 มุมใด 

      จากรูปทีกําหนดทีถูกเรียกว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนตามกฎการสะท้อนกําหนดให้มุมมีหน่วยเป็น 

      เรเดียน (มี 2 ค ําตอบ) 

1.   α     

2.   β    

3.       

4.       

5.   π α    

6.   π β 

 

46. O-Net 58 คลืนกล A และคลืนกล B มารวมกันทีจุดๆ หนึงเงือนไขใดทีไม่ทําเกิดการแทรกสอด 

      แบบเสริมกนั 

 1. ท้องคลืนA เจอกับท้องคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองเท่ากัน 

 2. ท้องคลืนA เจอกับสันคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองเท่ากัน 

 3. สันคลืนA เจอกับสันคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองเท่ากัน 

 4. ท้องคลืนA เจอกับท้องคลืนB โดยทีแอมปลิจดูของคลืนทั งสองต่างกัน 

 5. สันคลืนA เจอกับสันคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองต่างกัน 

47. O-Net 58 กรวยโทรโข่งทีทําจากกระดาษทําให้เราสามารถส่งเสียงไปได้ไกลขึ นกรวยโทรโข่งกระดาษ 

      ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากหลักการใดของคลืนเสียง 

 1. การสะท้อน    2. การหักเห   

3. การแทรกสอด    4. การเลี ยวเบน   

5. การเกิดบีตส์ 
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48. สมบัติใดของคลืนกลทีแตกต่างไปจากของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (O-Net 59) 

1.  การสะท้อน    2.  การหักเห 

3.  การแทรกสอด   4.  การเลี ยวเบน 

5.  การอาศัยตัวกลางในการเคลือนที 

49. เมือจุ่มหลอดกาแฟลงในแก้วทีมีนํ าจะพบว่า หลอดกาแฟส่วนทีอยู่ใต้นํ าไม่ต่อเป็นแนวเดียวกับส่วนทีอยู่ 

      เหนือแม่นํ า ปรากฏการณ์นี เกิดขึ นเนืองจากสมบัติใด (O-Net 59) 

1.  การสะท้อน    2.  การหักเห 

3.  การแทรกสอด   4.  การเลี ยวเบน 

5.  การดุดกลืนแสง 

50. เสียงบีตส์เกิดจากการผสมกนัของเคลือนเสียงสองขบวนทีมีสมบัติใดต่างกันเล็กน้อย (O-Net 59) 

1.  อัตราเร็วคลืน    2.  แอมพลิจูด 

3.  ความดัง    4   ความถี 

5.  ระดับความเข้มเสียง 

51. ข้อใดบรรยายลักษณะของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ถูกต้อง (O-Net 59) 

1.  เป็นคลืนตามขวาง 

2.  ประกอบด้วยคลืนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีสั นตั งฉากกัน 

3.  ในสุญญากาศมีอัตราเร็วเท่ากับ  3×10⁸  เมตรต่อวินาที 

4.  สนามไฟฟ้าสั นในทิศตั งฉากกับพืนโลกและสนามแม่เหล็กสั นในทิศขนานกับพืนโลก 

5.  สนามแม่เหล็กเหนียวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าเหนียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยเช่นกัน 

52. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี  มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงทีสุด (O-Net 59) 

1.  คลืนวิทยุ  AM   2.  รังสีแกมมา 

3.  ไมโครเวฟ    4.  อินฟราเรด 

5.  อัลตราไวโอเลต 

53. เป่าขลุ่ย  2  เลาพร้อมกันทีตัวโน้ตตัวเดียวกันเป็นเวลา  10  วินาที  แต่เนืองจากความไม่สมบูรณ์ของขลุ่ย 

       ทําให้เกิดเสียงบีตส์  นับเสียงดังได้  20  ครั ง  ถ้าความถีของตัวโน้ตจากขลุ่ยเลาหนึงคือ  350  Hz  ความถี 

       ทีเป็นไปได้ของตัวโน้ตจากขลุ่ยอีกเลาหนึงมีค่าเท่าใด (มี 2 ค ําตอบ) (O-Net 59) 

1.  346  Hz      2.  348  Hz   

3.  349  Hz      4.  351  Hz   

5.  352  Hz      6.  354  Hz   

54.  เมือเคลือนทีไปบนผิวนํ าทําให้ผิวกระเพือมขึ นลงจากระดับเดิม  600 รอบในเวลา 1 นาที  ถ้าระยะห่าง 

      ระหว่างสันคลืนทีอยู่ถ ัดกันวัดได้ เท่ากับ 30 เซนติเมตร  จงคํานวณหาอัตราเร็ว ของคลืนผิวนํ า 

 1.    3    เมตร/วินาที            2.    6    เมตร/วินาที           

3.    9    เมตร/วินาที            4.    12  เมตร/วินาที 
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55. คลืนในทะเลซัดเข้าหาฝังด้วยอัตราเร็ว  3  เมตรต่อวินาที ถ้าระยะระหว่างสันคลืนทีถัดกันเท่ากับ     

      6  เมตร  จะมีคลืนเข้ากระทบฝังกีลูกในเวลา  1  นาที 

1.    18  ลูก    2.     30  ลูก 

3.  360  ลูก    4.  1080  ลูก 

56. ชายคนหนึงยืนตะโกนเข้าใส่หน้าผา เขาได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาหลังจากตะโกนไป 1 วินาทีถ้า   

      ความเร็วของเสียงในอากาศขณะนั นเท่ากับ  350  เมตรต่อวินาที  จงหาว่า หน้าผาอยู่ห่างจากชายคนนี       

      เป็นระยะทางเท่าไร 

          1.    35  เมตร    2.   175  เมตร   

3.   350  เมตร    4.   700  เมตร 

57.  ข้อใดต่อไปนี  มีผลต่ออัตราเร็วของเสียง 

       ก.  อุณหภูมิ  ข.  ความถี  ค.  ความยาวคลืน 

      ค ําตอบทีถูกต้องคือ 

       1.   ข้อ  ก.  เท่านั น   2.   ข้อ ก. และ ข้อ ข.  

3.   ข้อ ก. และ ข้อ ค.   4.    ข้อ ข. และ ข้อ ค. 

58.  คลืนเสียงชุด A  มีความถี 210  เฮิรตซ์เคลือนทีรวมกับคลืนเสียงชุด B  ซึงมีเสียงทุ้มกว่า  ปรากฏว่าเกิด 

       บีตส์ด้วยความถี  4  บีตส์ต่อวินาที  คลืนเสียงชุด  B  มีความถีกีเฮิรตซ ์

 1.  206     2.  208    

3.  212     4.  214 

59.  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดขณะเคลือนทีในสุญญากาศจะมีสิงหนึงเท่ากันเสมอคือ 

       1.  ความยาวคลืน   2.  แอมปลิจูด 

       3.  ความถี    4.  ความเร็ว 

60.  ในเรืองเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ข้อใดผิด 

        1.  ทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะตั งฉากกันเสมอ 

        2.  สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเกิดจากการเหนียวนําซึงกันและกัน 

        3.  ความถีทุกช่วงคลืนมีความเร็วเท่ากัน 

        4. บางความยาวคลืนต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือนที 

 


