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ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์  เร่ือง คลืน่   

1. (O-NET49) เม่ือคล่ืนเดินทางจากนํ้าลึกสู่นํ้ าต้ืน ขอ้ใดต่อไปน้ีถูก  
          1. อตัราเร็วคล่ืนในนํ้าลึกนอ้ยกวา่อตัราเร็วคล่ืนในนํ้าต้ืน           
 2. ความยาวคล่ืนในนํ้าลึกมากกวา่ความยาวคล่ืนในนํ้าต้ืน          
 3. ความถ่ีคล่ืนในนํ้าลึกมากกวา่ความถ่ีคล่ืนในนํ้าต้ืน           
 4. ความถ่ีคล่ืนในนํ้าลึกนอ้ยกวา่ความถ่ีคล่ืนในนํ้าต้ืน  
2. (O-NET49) คล่ืนใดต่อไปน้ี เป็นคล่ืนท่ีตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  
       1. คล่ืนแสง   2.  คล่ืนเสียง   3.  คล่ืนผวินํ้า 
       คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือ 
          1. ทั้ง 1 , 2 และ 3        2. ขอ้ 2 และ 3        3. ขอ้ 1 เท่านั้น        4. ผดิทุกขอ้  
3. (O-NET49)  ถา้ดีดกีตาร์แลว้พบวา่เสียงท่ีไดย้นิตํ่ากวา่ปกติ จะมีวิธีปรับแกใ้หเ้สียงสูงข้ึนไดอ้ยา่งไร  
          1. เปล่ียนใชส้ายเสน้ใหญ่ข้ึน          2. ปรับสายใหห้ยอ่นลง        
  3. ปรับตาํแหน่งสายใหย้าวข้ึน          4. ปรับสายใหตึ้งข้ึน  

4. (O-NET49) เสียงผา่นหนา้ต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเขม้เสียงท่ีผา่นหนา้ต่างเฉล่ีย 1.0 x 10 - 4 วตัตต่์อ 

     ตารางเมตร หนา้ต่างกวา้ง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กาํลงัเสียงท่ีผา่นหนา้ต่างมีค่าเท่าใด  

           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)  ชาวประมงส่งคล่ืนโซนาร์ไปยงัฝงูปลา พบวา่ช่วงเวลาท่ีคล่ืนออกไปจากเคร่ืองส่งจนกลบั 
     มาถึงเคร่ืองเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาวา่ปลาอยูห่่างจากเรือเท่าใด กาํหนดใหอ้ตัราเร็วของคล่ืนในนํ้าเป็น  
     1,540  เมตร/วินาที  
           1. 260 m        2. 520 m         3. 770 m         4. 1,540 m 
6. (O-NET49) คล่ืนวิทยท่ีุส่งออกจากสถานีวิทยสุองแห่ง มีความถ่ี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์  
     ความยาวคล่ืนของคล่ืนวิทยทุั้งสองน้ีต่างกนัเท่าใด  
           1. 3.33 m        2. 3.00 m         3. 0.33 m         4. 0.16 m  
7. (O-NET49)  ขอ้ใดเป็นการเรียงลาํดบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากความยาวคล่ืนนอ้ยไปมากท่ีถูกตอ้ง 
           1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ       2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์         
 3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด       4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์  
8. (O-NET49) การฝากสญัญาณเสียงไปกบัคล่ืนในระบบวิทยแุบบ เอ เอม็ คล่ืนวิทยท่ีุไดจ้ะมีลกัษณะ 
     อยา่งไร  
           1. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง         
 2. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงแอมพลิจูดตามความถ่ีของคล่ืนเสียง          
 3. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงความถ่ีตามแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง          
 4. คล่ืนวิทยจุะเปล่ียนแปลงความถ่ีตามความถ่ีของคล่ืนเสียง 
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9. (O-NET50) มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัการภารกิจบนพื้นผวิดวงจนัทร์ส่ือสารกนัดว้ยวิธีใดสะดวกท่ีสุด 
      1. คล่ืนเสียงธรรมดา     2. คล่ืนเสียงอลัตราซาวด ์
      3. คล่ืนวิทย ุ               4. คล่ืนโซนาร์ 
10. (O-NET50) เม่ือคล่ืนเคล่ือนจากตวักลางท่ีหน่ึงไปตวักลางท่ีสองโดยอตัราเร็วของคล่ืนลดลง ถามวา่ 
     สาํหรับคล่ืนในตวักลางท่ีสอง  ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
      1. ความถ่ีเพิ่มข้ึน                2. ความถ่ีลดลง 
     3. ความยาวคล่ืนมากข้ึน     4. ความยาวคล่ืนลดลง 
11. (O-NET50) คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการทาํงานของเคร่ืองโทรทศัน์คือขอ้ใด 
      1. อินฟราเรด         2. ไมโครเวฟ 
      3. คล่ืนวิทย ุ       4. อลัตราไวโอเลต 
12. (O-NET50) ระดบัเสียงและคุณภาพเสียงข้ึนอยูก่บัสมบติัใดตามขอ้ใด 
      1. ความถ่ี รูปร่างคล่ืน        2. รูปร่างคล่ืน ความถ่ี 
      3. แอมพลิจูด  ความถ่ี        4. ความถ่ี  แอมพลิจูด 
13. (O-NET50) ถา้กระทุ่มนํ้าเป็นจงัหวะสมํ่าเสมอ  ลูกปิงปองท่ีลอยอยูห่่างออกไปจะเคล่ือนท่ีอยา่งไร 
      1. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีออกห่างไปมากข้ึน          2. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีเขา้มาหา 
      3. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงอยูท่ี่ตาํแหน่งเดิม   4. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีไปดา้นขา้ง 
14. (O-NET50) ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวตัถุประสงคข์องการบุผนงัของโรงงานภาพยนตร์ดว้ยวสัดุกลืนเสียง 
      1. ลดความถ่ีของเสียง        2. ลดความดงัของเสียง 
      3. ลดการสะทอ้นของเสียง      4. ลดการหกัเหของเสียง 
15. (O-NET51) คล่ืนเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง  ปริมาณใดต่อไปน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
 1. ความถ่ี    2. ความยาวคล่ืน 
 3. อตัราเร็ว    4. ทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
 

16. (O-NET51) ในการเปรียบเทียบเสียงกีร์ตา้กบัหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน  เม่ือดีดสายกีร์ตา้พร้อมกบั 
     หลอดเทียบเสียงเกิดบีตส์ข้ึนท่ีความถ่ีหน่ึง  แต่เม่ือขนัใหส้ายตึงข้ึนเลก็นอ้ยความถ่ีของบีตส์สูงข้ึน   
      ความถ่ีของเสียงกีร์ตา้เดิมเป็นอยา่งไร 
 1. สูงกวา่เสียงมาตรฐาน   2. ตํ่ากวา่เสียงมาตรฐาน 
 3. เท่ากบัเสียงมาตรฐาน   4. อาจจะมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เสียงมาตรฐานกไ็ด ้
 

17. (O-NET51) เม่ือใหแ้สงสีแดงผา่นเขา้ไปในปริซึม  แสงสีแดงในปริซึมจะมีความเร็วและความยาวคล่ืน 
      อยา่งไรเทียบกบัแสงนั้นในอากาศ 
 1. ความเร็วลดลง  ความยาวคล่ืนเพิ่มข้ึน 2. ความเร็วลดลง  ความยาวคล่ืนลดลง 
 3. ความเร็วเพิม่ข้ึน  ความยาวคล่ืนเพิ่มข้ึน 4. ความเร็วเพิม่ข้ึน  ความยาวคล่ืนลดลง 
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18. (O-NET51)  คล่ืนวิทย ุFM ความถ่ี 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคล่ืนเท่าใด  กาํหนดใหค้วามเร็วของ 
     คล่ืนวิทยเุท่ากบั 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) คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันทีสุ่ด 
 1. อินฟาเรด    2. ไมโครเวฟ 
 3. คล่ืนวิทย ุ    4. อลัตราไวโอเลต 
20. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนตามยาว 
       1.  เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางมีการสัน่ในแนวเดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
       2.  เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวยาวของตวักลาง 
       3.  เป็นคล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 
       4.  เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางมีการสัน่ไดห้ลายแนว 
21. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีผลทาํใหอ้ตัราเร็วของคล่ืนเสียงในอากาศเปล่ียนแปลงได ้
       1.  ลดความถ่ี    2.  เพิ่มความยาวคล่ืน 
       3.  เพิ่มแอมพลิจูด   4.  ลดอุณหภูมิ 
22. (O-NET52) สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืนเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดบีตส์ 
       1.  การสะทอ้น    2.  การหกัเห 
       3.  การเล้ียวเบน    4.  การแทรกสอด 
23. (O-NET52) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
       1.  คา้งคาวอาศยัคล่ืนเสียงในยา่นอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจบัเหยือ่ 
       2.  สุนขัสามารถไดย้นิเสียงท่ีมีความถ่ีในยา่นอตัราโซนิกได ้
       3.  เสียงท่ีมีความถ่ีในยา่นอินฟราโซนิกจะมีความถ่ีตํ่ากวา่ความถ่ีท่ีมนุษยส์ามารถไดย้นิ 
       4.  คล่ืนเสียงในยา่ยอลัตราโซนิกสามารถใชท้าํความสะอาดเคร่ืองมือแพทย ์
24. (O-NET52) เคร่ืองโซนาร์ในเรือประมงไดรั้บสญัญาณสะทอ้นจากทอ้งทะเล หลงัจากส่งสญัญาณลงไป 
     เป็นเวลา 0.4 วินาที ถา้อตัราเร็วเสียงในนํ้าเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากบัขอ้ใด 
       1.  150  เมตร    2.  300  เมตร 
       3.  600  เมตร    4.  900  เมตร 
25. (O-NET52) คล่ืนในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุด 
       1.  คล่ืนวิทย ุ    2.  คล่ืนอินฟราเรด 
       3.  คล่ืนไมโครเวฟ   4.  คล่ืนแสงท่ีตามองเห็น 
26. (O-NET53) ในการทดลองเพ่ือสงัเกตผลของส่ิงกีดขวางเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น เป็นการศึกษา 
      สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืน 
       1. การหกัเห  2. การเล้ียวเบน  3. การสะทอ้น  4. การแทรกสอด 
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27. (O-NET53) ทาํใหเ้กิดคล่ืนบนเสน้เชือกท่ีปลายทั้งสองดา้นถูกขึงตึง พบวา่มีความถ่ีและความยาวคล่ืน 
     ค่าหน่ึง ถา้ทาํใหค้วามถ่ีในการสัน่เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของความถ่ีเดิม ขอ้ใดถูกตอ้ง 
       1.  ความยาวคล่ืนบนเสน้เชือกลดลงเหลือคร่ึงหน่ึงเน่ืองจากคล่ืนเคล่ือนท่ีในตวักลางเดิม 
       2.  ความยาวคล่ืนบนเสน้เชือกเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า เน่ืองจากปริมาณทั้งสองแปรผนัตามกนั 
      3.  ความยาวคล่ืนบนเสน้เชือกเท่าเดิม เน่ืองจากคล่ืนเกิดบนตวักลางเดิม 
       4.  ความยาวคล่ืนบนเสน้เชือกเท่าเดิม แต่อตัราเร็วของคล่ืนเพิ่มเป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 
28. (O-NET53) วสัดุท่ีใชใ้นการบุผนงัโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง 
       1. การหกัเห  2. การสะทอ้น  3. การสัน่พอ้ง  4. ดอพเพลอร์ 
29. (O-NET53)  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
       1.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกชนิดมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากนั 
       2.  มีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าบางชนิดตอ้งอาศยัตวักลางในการเดินทาง 
       3.  เม่ือคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเดินทางในตวักลางท่ีเปล่ียนไป อตัราเร็วของคล่ืนจะเปล่ียนไป 
       4.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ 
30. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในขอ้ใดท่ีไม่มีผลต่อการแผก่ระจายของคล่ืนวิทย ุ
       1.  การเปล่ียนขนาดของจุดดบับนดวงอาทิตย ์ 2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้
       3.  การเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลง    4. การเกิดกลางวนั กลางคืน 
31. (O-NET53) ถา้รังสีแกมมาพุง่เขา้ไปในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหลก็ซ่ึงมีทิศตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ีของรังสี 
     ภายในสนามแม่เหลก็ดงักล่าว รังสีแกมมามีแนวทางการเคล่ือนท่ีเป็นไป  ตามขอ้ใด                                                               
       1.  เบนไปดา้นขา้ง   2.  เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
       3.  เคล่ือนท่ีในแนวทางเดิม  4.  ยอ้นกลบัทางเดิม 
32. (O-NET54) คล่ืนกลตามยาวและคล่ืนกลตามขวางถูกนิยามข้ึนโดยดูจากปัจจยัใดเป็นหลกั 
       1.  ทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน   2.  ทิศการสัน่ของอนุภาคตวักลาง 
       3.  ประเภทของแหล่งกาํเนิด   4.  ความยาวคล่ืน 
33. (O-NET54) ลูกบอลลูกหน่ึงตกลงนํ้าและสัน่ข้ึนลงหลายรอบทาํใหเ้กิดคล่ืนผวินํ้าแผอ่อกไปเป็นรูป 
     วงกลม  เม่ือเวลาผา่นไป  10  วินาทีคล่ืนนํ้าแผอ่อกไปไดรั้ศมีสูงสุดประมาณ  20  เมตร  โดยมีระยะ 
      ระหวา่งสนัคล่ืนเท่ากบั  2  เมตร จากขอ้มูลดงักล่าว ลูกบอลสัน่ข้ึนลงดว้ยความถ่ีประมาณเท่าใด 
       1.  0.5  Hz    2.  1.0  Hz 
       3.  2.0  Hz    4.  4.0  Hz 
34. (O-NET54) หอ้งประชุมหรือโรงภาพยนตร์  มกับุเพดานหอ้งดว้ยกระดาษชานออ้ย  ติดผา้ม่านท่ีผนงัหอ้ง  
     และปูพรมท่ีพื้น  ทั้งน้ีเพือ่ช่วยลดเสียงท่ีเกิดจากคุณสมบติัขอ้ใด 
       1.  การสะทอ้นของเสียง   2.  การหกัเหของเสียง    
       3.  การแทรกสอดของเสียง  4.  การเล้ียวเบนของเสียง 
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35. (O-NET54) ปัจจยัต่อไปน้ีมีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศ 
       1.  ความถ่ี    2.  อุณหภูมิ 
       3.  ความดงั    4.  ความเขม้เสียง 
36. (O-NET54)  เหตุใดคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจึงจดัเป็นคล่ืนตามขวาง 
       1.  เพราะสนามแม่เหลก็มีทิศตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้า 
       2.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตรงขา้มกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
       3.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศตั้งฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
       4.  เพราะสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
37. (O-NET54)  ถา้สถานีวิทยเุอเอม็แห่งหน่ึงกระจายเสียงท่ีมีความถ่ี  800  kHz  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
       1.  เสียงพดูถูกนาํไปเพิ่มแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสญัญาณความถ่ี  800  kHz คัน่เป็นระยะ ๆ 
       2.  เสียงพดูถูกนาํไปผสมกบัคล่ืนพาหะท่ีมีความถ่ี  800  kHz   
       3.  เสียงพดูถูกนาํไปผสมกบัคล่ืนพาหะท่ีมีความถ่ีไม่คงท่ี แต่ใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีความถ่ี  800  kHz คงท่ี    
       4.  คล่ืนพาหะความถ่ี 800  kHz  ถูกปรับความถ่ีลงใหเ้หลือไม่เกิน 20 kHz เพื่อใหหู้มนุษยรั์บฟังได ้  
38. คล่ืนดลในเสน้เชือกกาํลงัเคล่ือนท่ีเขา้หาปลาย B ท่ีตรึงแน่น (3)  (O-Net55) 
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39. การหกัเหคล่ืนเสียงจากบริเวณอากาศร้อนไปสู่อากาศเยน็ เป็นไปตามทิศทางใดไดม้ากท่ีสุด (O-Net55) 
 

 
 
 
 
 

1. A   2. B   3. C   4. D  5. E 
40. นาย ก. และนาย ข. ไดย้นิเสียงจากแหล่งกาํเนิดเดียวกนั นาย ก. ยนือยูห่่างจากแหล่งกาํเนิดเป็นสองเท่า 
      ของนาย ข. ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง (O-Net55) 

1. นาย ก.ไดย้นิเสียงความถ่ีสูงกวา่นาย ข.  2. นาย ข. ไดย้นิเสียงความถ่ีสูงกวา่นาย ก. 
3. นาย ก. ไดย้นิเสียงท่ีมีความเขม้สูงกวา่นาย ข.  4. นาย ข.ไดย้นิเสียงท่ีมีความเขม้สูงกวา่นาย ก. 
5. นาย ก. และ นาย ข. ไดย้นิเสียงท่ีมีความเขม้เท่ากนั 

41. การผสมสัญญาณเสียงกบัคล่ืนวิทยรุะบบ AM ถา้ใชค้ล่ืนพาหะความถ่ี 350 กิโลเฮิรตซ์และสญัญาณเสียง 

      ความถ่ี 2 กิโลเฮิรตซ์ สัญญาณท่ีส่งออกจากเคร่ืองส่งจะมีความถ่ีประมาณก่ีกิโลเฮิรตซ์ (O-Net55) 

 1. 2  2. 175  3. 350  4. 700  5. 1,400 

42. ของเล่นโทรศพัทอ์ยา่งง่ายทาํจากถว้ยกระดาษสองใบเจาะรูท่ีกน้ และร้อยเชือกผกูปม เดก็สองคนถือถว้ย 
      กระดาษใหเ้ชือกตึง เม่ือคนหน่ึงพดู อีกคนจะไดย้นิเสียงพดูซ่ึงส่งมาตามเสน้เชือกถา้ดึงเชือกใหตึ้งข้ึน 
      อตัราเร็วเสียงในเสน้เชือกจะเพิ่มข้ึน หากคนพดู พดูเหมือนเดิมเสียงท่ีเดก็อีกคนไดย้นิจะเป็นอยา่งไร 
      (O-NET57)  

1.  เหมือนเดิม    2.  เสียงแหลมข้ึน 
3.  เสียงทุม้ข้ึน    4.  เสียงดงัค่อยสลบักนั 
5.  เสียงจะกอ้งจนฟังไม่รู้เร่ือง 

43. ขอ้ใดเก่ียวกบัการหกัเหของคล่ืน (O-NET57)  
1. คา้งคาวสามารถบินหลบส่ิงกีดขวางไดใ้นท่ีมืด 2. การไม่ไดย้นิเสียงฟ้าร้อง แต่เห็นฟ้าแลบ 
3. การบุผนงัหอ้งประชุมดว้ยวสัดุดูดซบัเสียง 4. การตรวจจบัเคร่ืองบินดว้ยเรดาร์ 
5. การไดย้นิเสียงเพลงแมห้นัลาํโพงไปทางอ่ืน 

44. แหล่งกาํเนิดเสียง A และ B ใหเ้สียงผสมท่ีมีความถ่ีบีตส์ 3 เฮิรตซ์ เม่ือเพิ่มความถ่ีของแหล่งกาํเนิด B ข้ึน 
      ชา้ ๆ ความถ่ีบีตส์ลดลง ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง (O-NET57)  

1.  A มีความถ่ีสูงกวา่ B   2.  A มีอตัราเร็วเสียงสูงกวา่ B 
3.  A มีความยาวคล่ืนสูงกวา่ B  4.  A มีคุณภาพเสียงดีกวา่ B 
5.  A มีความเขม้เสียงมากกวา่ B 
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45. จงคาํนวณหาความยาวคล่ืน ของคล่ืนวิทยท่ีุมีความถ่ี 100 MHz (O-NET57)  
1.  0.33   เมตร    2.  3.00   เมตร 
3.  300   เมตร    4.  3   กิโลเมตร 
5.  30   กิโลเมตร 

46. ประสาทสมัผสัของมนุษยส์ามารถตรวจรับสเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วงความถ่ีใดไดโ้ดยตรง 
      (O-NET57)  

1.  อินฟราเรด    2.  อลัตราไวโอเลต 
3.  รังสีเอกซ์    4.  คล่ืนวิทย ุ
5.  คล่ืนไมโครเวฟ 

  47. สมบติัขอ้ใดท่ีทาํใหค้ล่ืนแตกต่างไปจากวตัถุมวล (2 คาํตอบ) (O-NET57)  
1.  การสะทอ้น    2.  การหกัเห 
3.  การแทรกสอด   4.  การเล้ียงเบน 
5.  ความเร็ว    6.  ความเร่ง 

48. คล่ืนในยา่นใดถูกใชส้าํหรับการส่ือสารผา่นดาวเทียม  (O-Net 58)   
 1.  VHF  2.  UHF  3. ไมโครเวฟ 4. อินฟราเรด 5.  อลัตราไวโอเลต 
49. หนา้คล่ืนแบบเสน้ตรงในถาดนํ้าเคล่ือนท่ีเขา้ชนขอบถาดและสะทอ้นกลบัดงัรูปมุม 2 มุมใด  จากรูป 
      ท่ีกาํหนดท่ีถูกเรียกวา่มุมตกกระทบและมุมสะทอ้นตามกฎการสะทอ้นกาํหนดใหมุ้มมีหน่วยเป็นเรเดียน 
     (มี 2 คาํตอบ)    (O-Net 58)   

1.   α     
2.   β    
3.       

4.       

5.   π α    
6.   π β 

 
50. คล่ืนกล A และคล่ืนกล B มารวมกนัท่ีจุดๆ หน่ึงเง่ือนไขใดท่ีไม่ทาํเกิดการแทรกสอด 
      แบบเสริมกนั   (O-Net 58)   
 1. ทอ้งคล่ืนA เจอกบัทอ้งคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองเท่ากนั 
 2. ทอ้งคล่ืนA เจอกบัสนัคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองเท่ากนั 
 3. สนัคล่ืนA เจอกบัสนัคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองเท่ากนั 
 4. ทอ้งคล่ืนA เจอกบัทอ้งคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองต่างกนั 
 5. สนัคล่ืนA เจอกบัสนัคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองต่างกนั 
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51. กรวยโทรโข่งท่ีทาํจากกระดาษทาํใหเ้ราสามารถส่งเสียงไปไดไ้กลข้ึนกรวยโทรโข่งกระดาษ ดงักล่าว 
      ไดใ้ชป้ระโยชน์จากหลกัการใดของคล่ืนเสียง   (O-Net 58)   
 1. การสะทอ้น    2. การหกัเห   

3. การแทรกสอด    4. การเล้ียวเบน   
5. การเกิดบีตส์ 

52. คียบ์อร์ดเป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึงท่ีสามารถเลียนเสียงตวัโนต้เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ เช่น สร้างเสียง 

     ไวโอลิน เสียงเปียโน  หรือเสียงกีตาร์  เป็นตน้  ความสามารถในการเลียนเสียงดงักล่าว เกิดข้ึนจากวงจร 

     อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพยายามสงัเคราะห์เสียงใหมี้คุณสมบติัใดใกลเ้คียงกบัเสียงท่ีเคร่ืองดนตรีชนิดนั้นๆ 

     มากท่ีสุด    (O-Net 58)   

   1.  ความถ่ี      2.  คุณภาพเสียง   

   3.  ความถ่ีและความดงั   4.  ความถ่ีและความเขม้เสียง   

  5.  ความถ่ีและระดบัเสียง 

53. สมบติัใดของคล่ืนกลท่ีแตกต่างไปจากของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (O-Net 59) 
1.  การสะทอ้น    2.  การหกัเห 
3.  การแทรกสอด   4.  การเล้ียวเบน 
5.  การอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 

54. เม่ือจุ่มหลอดกาแฟลงในแกว้ท่ีมีนํ้ าจะพบวา่ หลอดกาแฟส่วนท่ีอยูใ่ตน้ํ้ าไม่ต่อเป็นแนวเดียวกบัส่วนท่ีอยู ่
      เหนือแม่นํ้า ปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสมบติัใด (O-Net 59) 

1.  การสะทอ้น    2.  การหกัเห 
3.  การแทรกสอด   4.  การเล้ียวเบน 
5.  การดุดกลืนแสง 

55. เสียงบีตส์เกิดจากการผสมกนัของเคล่ือนเสียงสองขบวนท่ีมีสมบติัใดต่างกนัเลก็นอ้ย (O-Net 59) 
1.  อตัราเร็วคล่ืน    2.  แอมพลิจูด 
3.  ความดงั    4   ความถ่ี 
5.  ระดบัความเขม้เสียง 

56. ขอ้ใดบรรยายลกัษณะของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่ถูกตอ้ง (O-Net 59) 
1.  เป็นคล่ืนตามขวาง 
2.  ประกอบดว้ยคล่ืนของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสัน่ตั้งฉากกนั 
3.  ในสุญญากาศมีอตัราเร็วเท่ากบั  3×10⁸  เมตรต่อวินาที 
4.  สนามไฟฟ้าสัน่ในทิศตั้งฉากกบัพื้นโลกและสนามแม่เหลก็สัน่ในทิศขนานกบัพื้นโลก 
5.  สนามแม่เหลก็เหน่ียวนาํใหเ้กิดสนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าเหน่ียวนาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ดว้ยเช่นกนั 
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57. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดใดต่อไปน้ี มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงท่ีสุด (O-Net 59) 
1.  คล่ืนวิทย ุ AM   2.  รังสีแกมมา 
3.  ไมโครเวฟ    4.  อินฟราเรด 
5.  อลัตราไวโอเลต 

58. เป่าขลุ่ย  2  เลาพร้อมกนัท่ีตวัโนต้ตวัเดียวกนัเป็นเวลา  10  วินาที  แต่เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของขลุ่ย 
       ทาํใหเ้กิดเสียงบีตส์  นบัเสียงดงัได ้ 20  คร้ัง  ถา้ความถ่ีของตวัโนต้จากขลุ่ยเลาหน่ึงคือ  350  Hz  ความถ่ี 
       ท่ีเป็นไปไดข้องตวัโนต้จากขลุ่ยอีกเลาหน่ึงมีค่าเท่าใด (มี 2 คาํตอบ) (O-Net 59) 

1.  346  Hz      2.  348  Hz   
3.  349  Hz      4.  351  Hz   
5.  352  Hz      6.  354  Hz   

59.  คา้งคาวตอ้งใชค้วามถ่ีคล่ืนเสียงประมาณก่ีกิโลเฮิรตซ์  จึงจะบินไม่ชนลวดท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  3  
       มิลลิเมตร  (O-Net 60) 
  1.   120    2.   100 

3.   50    4.   40 
5.   30 

60.  สอ้มเสียง  A  ทาํข้ึนเองในหอ้งปฏิบติัการ  เจตนาใหมี้ความถ่ี  440  เฮิรตซ์  เม่ือนาํมาเคาะเทียบกบั 
       สอ้มเสียงมาตรฐานความถ่ี  440  เฮิรตซ์  ไดค้วามถ่ีบีตส์เป็น    คร้ังต่อวินาที สอ้มเสียง  A  มีความถ่ี 

        ก่ีเฮิรตซ์  (O-Net 60) 
  1.   438.4   2.   439.2 

3.   441.0   4.   443.2 
5.   444.0 

61.  ในโรงงานท่ีมีระดบัความเขม้เสียงรบกวน  90  dB  ถา้ตอ้งการใหค้นงานไดย้นิเสียงรบกวนน้ีท่ีระดบั  
      70  dB  จะตอ้งใส่เคร่ืองอุดหูท่ีลดความเขม้เสียงลงก่ีเท่า  (O-Net 60) 
  1.   20    2.   70 

3.   80    4.   100 
5.   160 

62.  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามีความถ่ี  1.5   1015  เฮิรตซ์  เป็นคล่ืนชนิดใด  (O-Net 60) 
  1.   รังสีแกมมา   2.   คล่ืนวิทย ุ FM 

3.   รังสีอินฟราเรด  4.   คล่ืนไมโครเวฟ 
5.   รังสีอลัตราไวโอเลต 
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63.  พิจารณาการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนํ้าและแนวของหนา้คล่ืนต่อไปน้ี 

            
 

       ภาพใดแสดงแนวของหนา้คล่ืนไดถู้กตอ้ง  (O-Net 61) 
1.  ภาพท่ี  1  เท่านั้น 
2.  ภาพท่ี  1  และ  2 
3.  ภาพท่ี  1  และ  3 
4.  ภาพท่ี  2  และ  3 
5.  ภาพท่ี  1  2  และ  3 
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64.  คล่ืนขบวนหน่ึง มีความถ่ี  10  เฮิรตซ์ และระยะห่างระหวา่งสนัคล่ืนท่ี  1 ถึงสนัคล่ืนท่ี  6  เท่ากบั   
       5.0 เมตร ดงัภาพ 
 
 
 
 
 

      ในการเคล่ือนท่ีเป็นระยะทาง  100.0  เมตร คล่ืนจะใชเ้วลาเคล่ือนท่ีเป็นเท่าใด  (O-Net 61) 
1.  0.3    วินาที 
2.  2.0    วินาที 
3.  10.0  วินาที 
4.  12.0  วินาที 
5.  20.0  วินาที 

65.  ชายหูตึงคนหน่ึงสามารถไดย้นิเสียง เม่ือเสียงท่ีเขาไดรั้บมีความเขม้เสียงไม่นอ้ยกวา่  1 10- 8     
       วตัตต่์อตารางเมตร หากเขาตอ้งการไดย้นิเสียงท่ีออกากแหล่งกาํเนิดเสียงท่ีเป็นจุด ซ่ึงมีกาํลงั  

        10- 4 วตัต ์และแผค่ล่ืนเสียงออกไปทุกทิศทาง หนา้คล่ืนเป็นทรงกลมแสดงในสองมิติไดด้งัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กาํหนดให ้ พื้นท่ีผวิทรงกลมเท่ากบั    เม่ือ  R  คือรัศมีของวงกลม 

            เม่ือ  I  คือ ความเขม้เสียง  P  คือกาํลงัเสียง  และ  A  คือ  พื้นท่ีรองรับกาํลงัเสียง 

       ชายคนน้ีสามารถอยูห่่างจากแหล่งกาํเนิดเสียงไดม้ากท่ีสุดก่ีเมตร  โดยยงัคงไดย้นิเสียงอยู ่

1.         5   เมตร 

2.        50  เมตร 

3.    เมตร 

4.        เมตร 

5.    เมตร 
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66.  ส่งคล่ืนวิทย ุความถ่ี  3 107  เฮิรตซ์ จากเสาวิทย ุ A  ไปยงัเสาวิทย ุ B  ท่ีอยูห่่างออกไปทางขวามือ   
       ของระนาบกระดาษ ดงัภาพ 
  
 
  
 
 
 

       กาํหนดให ้ เสาวิทย ุ A  สร้างสนามแม่เหลก็ในทิศทางตามแนวระนาบบน – ล่าง  เทียบกบัระนาบ   

                          ของ กระดาษคล่ืนวิทยเุคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็ว  3 108   เมตรต่อวินาที 
      เม่ือพิจารณาเฉพาะคล่ืนวิทยท่ีุเดินทางเป็นแนวเสน้ตรง จากเสาวิทย ุ A  ไปเสาวทิย ุ B  ในแนว 
      ซา้ย – ขวา เท่านั้น 
      คล่ืนวิทยน้ีุมีความยาวคล่ืนเท่าใด และสนามไฟฟ้ามีทิศทางเป็นอยา่งไร ตามลาํดบั  (O-Net 61) 

1.  ความยาวคล่ืน  10  เมตร และทิศทางตามแนวบน – ล่าง  
2.  ความยาวคล่ืน  10  เมตร และทิศทางตามแนวซา้ย – ขวา  
3.  ความยาวคล่ืน  10  เมตร และทิศทางตามแนวพุง่เขา้ – พุง่ออก ตั้งฉากกบัระนาบกระดาษ 
4.  ความยาวคล่ืน  90  เมตร และทิศทางตามแนวบน – ล่าง  
5.  ความยาวคล่ืน  90  เมตร และทิศทางตามแนวพุง่เขา้ – พุง่ออก ตั้งฉากกบัระนาบกระดาษ 

                        
67.  กาํหนดให ้พลงังาน  (E)  ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าแปรผนัตรงกบัความถ่ี  (f)  ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
                                                            
       พิจารณาการแบ่งสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าออกเป็น  5  ช่วง ตามความยาวคล่ืน ดงัน้ี 
 
 
 
 

       กาํหนดให ้ อตัราเร็วของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในสุญญากาศ เท่ากบั  3 108  เมตรต่อวินาที 
       จากขอ้มูลขา้งตน้ ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้ง  (O-Net 61) 

1.  คล่ืนช่วง  a  มีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด 
2.  คล่ืนช่วง  e  มีความถ่ีมากท่ีสุด 
3.  คล่ืนช่วง  b  มีพลงังานมากกวา่คล่ืนช่วง  d  
4.  คล่ืนไมโครเวฟความยาวคล่ืน  1  เซนติเมตร ลูกจดัอยูใ่นช่วง  d  
5.  หากแสงท่ีตารับรู้ไดอ้ยูใ่นช่วง  c  รังสีอินฟราเรดจะอยูใ่นช่วง  b 
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68.  สะบดัปลายเชือกเสน้หน่ึงข้ึนอยา่งและลงอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดคล่ืนบนเสน้เชือกในขณะท่ีสะบดัอยู ่  
       นั้น  เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของเชือก ณ ตาํแหน่งหน่ึง ซ่ึงเคล่ือนท่ีข้ึนและลงอยา่งต่อเน่ือง   
       พบวา่ อนุภาคดงักล่าวมีการกระจดัตามแนวด่ิงเปล่ียนแปลง ตามเวลา  ดงักราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ถา้คล่ืนบนเสน้เชือกน้ีมีความยาวคล่ืน  2.4  เมตร  อตัราเร็วของคล่ืนมีค่าเท่าใด (O-Net 62) 

1.  0.2  เมตรต่อวินาที 
2.  0.5  เมตรต่อวินาที 
3.  0.6  เมตรต่อวินาที 
4.  1.2  เมตรต่อวินาที 
5.  4.8  เมตรต่อวินาที 

69.  เอ้ือยนัง่ริมสระนํ้าและใชเ้ทา้ตีผวินํ้ าอยา่งสมํ่าเสมอ  ทาํใหเ้กิดคล่ืนนํ้าเคล่ือนท่ีออกจากจุดกาํเนิด 
       ไปสู่บริเวณอ่ืน ๆ  เอ้ือยสงัเกตไดว้า่  เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีจากบริเวณนํ้าลึกเขา้สู่บริเวณนํ้าต้ืน 
       ผวินํ้ามีลกัษณะเป็น ดงัภาพ 
 
 
 
 
 

       จากผลการสงัเกต  ถา้เอ้ือยคิดวา่ “คล่ืนมีความยาวคล่ืนลดลงเช่นน้ี เพราะคล่ืนมีความถ่ีสูงข้ึน” 
       ความคิดน้ีถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด (O-Net 62) 

1. ถูกตอ้ง เพราะเม่ืออตัราเร็วคงตวั ถา้ความยาวคล่ืนลดลง ความถ่ีจะสูงข้ึน 
2. ถูกตอ้ง เพราะในช่วงระยะทางเท่านั้น บริเวณนํ้าต้ืนมีจาํนวนลูกคล่ืนมากกวา่ความถ่ีจึงสูงข้ึน 
3. ไม่ถูกตอ้ง เพราะระยะห่างระหวา่งสนัคล่ืนท่ีอยูติ่ดกนัแสดงถึงความถ่ีของคล่ืนความถ่ีจึงตํ่าลง 
4.ไม่ถูกตอ้ง เพราะเม่ือคล่ืนเดินทางจากบริเวณนํ้าลึกเขา้สู่บริเวณนํ้าต้ืน ความถ่ีจะไม่เปล่ียนแปลง 
5. ยงัสรุปไม่ได ้เพราะไม่ทราบการเปล่ียนแปลงอตัราเร็วของคล่ืนระหวา่งสองบริเวณ 
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70.  ผูก้องอว้นแต่งกายนอกเคร่ืองแบบ แอบฟังการสนทนาของผูต้อ้งสงสยั  X  และ  Y  ในหอ้งโถง 
       ของโรงแรมแห่งหน่ึง 
       กาํหนดดงัน้ี 

 ขีดเร่ิมของการไดย้นิของผูก้องอว้นเป็นดงัภาพ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสียงการสนทนาท่ีผูก้องอว้นไดรั้บมีระดบัความเขม้แขง็เสียงอยูใ่นช่วง 10 - 20 เดซิเบล 
                           โดย  ผูต้อ้งสงสยั  X  ใชเ้สียงท่ีมีความถ่ีในช่วง  400 –  1,000  เฮิรตซ์ 
                                    ผูต้อ้งสงสยั  Y  ใชเ้สียงท่ีมีความถ่ีในช่วง  2,000 -  4,000  เฮิรตซ์ 

       จากกราฟ  ผูก้องอว้นจะเร่ิมไดย้นิเสียงใด ๆ  ท่ีมีความถ่ี  100  เฮิรตซ์ เม่ือเสียงนั้นมีระดบั 
       ความเขม้เสียงเท่าใด และจากขอ้มูลเสียงของผูต้อ้งสงสยั ผูก้องอว้นมีโอกาสท่ีจะไม่ไดย้นิเสียง 
       ของผูต้อ้งสงสยัคนใด (O-Net 62) 
 

 ระดบัความเขม้เสียง(dB) ผูต้อ้งสงสยัท่ีผูก้องอว้นอาจไม่ไดย้นิเสียง 
1. -5 Y 
2. 0 X 
3. 0 Y 
4. 40 X 
5. 40 Y 
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71.  ครูใหม้ายดย์นืฟังเสียงท่ีแผอ่อกจากแหล่งกาํเนิดเสียงหน่ึง ซ่ึงเป็นจุด  มีกาํลงัเสียงคงตวัและ 
       ใหเ้สียงความถ่ีลงตวั จากนั้นครูใหม้ายดเ์ดินเขา้ใกลแ้หล่งกาํเนิดเสียงอีกเลก็นอ้ยแลว้ยนืฟังอีกคร้ัง 
       ครูถามวา่  เสียงท่ีไดย้นิทั้งสองคร้ังแตกต่างกนัหรือไม่  อยา่งไร  มายดจึ์งตอบครูดงัน้ี 
                     เสียงท่ีไดย้นิทั้งสองคร้ังแตกต่างกนัค่ะ เพราะเม่ือหนูอยูใ่กลแ้หล่งกาํเนิดมากข้ึน 
         เสียงมีความถ่ีสูงข้ึน และเน่ืองจากหนูยนืฟังจาก  2  ตาํแหน่งท่ีมีความถ่ีต่างกนัเลก็นอ้ย  
         หนูคิดวา่เสียงน้ีกเ็กิดบีตดว้ยค่ะ 
       คาํตอบของมายดไ์ม่ถูกตอ้งตามหลกัการของเสียงอยา่งไร (O-Net 62) 
        1.  เม่ืออยูใ่กลแ้หล่งกาํเนิดเสียงมากข้ึน ความถ่ีจะตอ้งตํ่าลง และเสียงน้ีเกิดบีต 
        2.  เม่ืออยูใ่กลต้าํแหน่งเกิดเสียงมากข้ึน ความถ่ีจะเท่าเดิม แต่ความดงัจะเพ่ิมข้ึน และเสียงน้ีไม่เกิดบีต 
        3.  เม่ืออยูใ่กลต้าํแหน่งเสียงมากข้ึน ความถ่ีจะเท่าเดิม แต่ความเขม้เสียงจะลดลง และเสียงน้ีไม่เกิดบีต 
        4.  บีตจะตอ้งเกิดจากเสียงท่ีมีความดงัต่างกนัเลก็นอ้ย แต่เสียงน้ีมีความถ่ีต่างกนัเลก็นอ้ยจึงไม่เกิดบีต 
       5.  บีตจะตอ้งเกิดจากเสียงท่ีมีความเขม้เสียงต่างกนัเลก็นอ้ย แต่เสียงน้ีมีความถ่ีต่างกนัเลก็นอ้ยจึงไม่เกิดบีต 

72.  อุปกรณ์ชนิดหน่ึงปล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ซ่ึงเคล่ือนท่ีจากซา้ยไปขวาของระนาบกระดาษ 
       โดยสนามไฟฟ้ามีทิศทางตามแนวบน – ล่าง ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       จากภาพ สนามแม่เหลก็มีทิศทางเป็นอยา่งไร และถา้ปรับอุปกรณ์น้ีใหป้ล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
       ความถ่ีตํ่าลงแลว้ ความยาวคล่ืนจะเปล่ียนแปลงอยา่งไร (O-Net 62) 
 

    ทิศทางของสนามแม่เหลก็ การเปล่ียนแปลงของความยาวคล่ืน 
1. แนวบน – ล่าง เพิ่มข้ึน 
2. แนวบน – ล่าง ลดลง 
3. แนวซา้ย – ขวา ลดลง 
4.     แนวพุง่เขา้ – พุง่ออก         

ตั้งฉากกบัระนาบกระดาษ 
เพิ่มข้ึน 

5. แนวพุง่เขา้ – พุง่ออก 
ตั้งฉากกบัระนาบกระดาษ ลดลง 
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73.  ระบบการขนส่งมวลชนในประเทศหน่ึง เกิดปัญหาขดัขอ้งเน่ืองจากสญัญาณท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
       ถูกรบกวนอยา่งหนกั 
       กาํหนดขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 ถา้พิจารณาเฉพาะความถ่ีของคล่ืน ปัญหาคล่ืนรบกวนมกัเกิดข้ึนเม่ือคล่ืนอยูใ่นช่วง 

ความถ่ีเดียวกนั 

 ระบบการขนส่งมวลชนดงักล่าวใชส้ญัญาณส่ือสารท่ีมีความยาวคล่ืน    x 102  เมตร 

 ระบบโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  ท่ีอาจทาํใหเ้กิดปัญหาคล่ืนรบกวนไดแ้ก่ 
    ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ใชช่้วงความถ่ี  2,310 – 2,370  เมกะเฮิรตซ์ 
     ระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ    ใชช่้วงความถ่ี  2,401 – 2,495  เมกะเฮิรตซ์ 

 อตัราเร็วของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าอากาศ เท่ากบั  3 X 108   เมตรต่อวนิาที 

จากขอ้มูล สญัญาณของระบบการขนส่งมวลชนมีโอกาสถูกรบกวนจากคล่ืนในระบบใดมากท่ีสุด 
และถา้ระบบการขนส่งมวลชนปรับไปใชค้ล่ืนสญัญาณท่ีมีความถ่ี  900  เมกะเฮิรตซ์ ความยาวคล่ืน 
จะเปล่ียนแปลงหรือไม่ อยา่งไร (O-Net 62) 

 
 ระบบท่ีมีโอกาสส่งสญัญาณรบกวนมากท่ีสุด ความยาวคล่ืนเม่ือปรับความถ่ี 

1. เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ลดลง 
2. เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพิ่มข้ึน 
3. เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เท่าเดิม 
4. เครือข่ายไร้สายสาธารณะ เท่าเดิม 
5. เครือข่ายไร้สายสาธารณะ เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 


