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ขอ้สอบปลายภาค      ประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
****************************************************************************** 
ตอนที ่1 ขอ้สอบปรนยั 30 ขอ้ ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท า
เคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดอธิบายขอ้แตกต่างของคล่ืนตามยาวและคล่ืนตามขวางไดถู้กตอ้ง 

ก. คล่ืนตามยาวตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี ส่วนคล่ืนตามขวางไม่ตอ้งอาศยัตวักลางใน 
    การเคล่ือนท่ี 
ข. คล่ืนตามยาวเป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกบัคล่ืน ส่วน 
     คล่ืนตามขวางเป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางเคล่ือนท่ีตั้งฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
ค. คล่ืนตามยาวเป็นคล่ืนท่ีอนุภาคตวักลางสั่นในทิศทางเดียวกบัคล่ืน ส่วนคล่ืนตามขวางเป็น 
     คล่ืนท่ีอนุภาคสั่นตั้งฉากกบัคล่ืน 
ง. คล่ืนตามยาวเคล่ือนท่ีในอากาศ ส่วนคล่ืนตามขวางเคล่ือนท่ีในสุญญากาศ 

2. ความถ่ีและคาบเวลาของคล่ืน มีความสัมพนัธ์กนัตามขอ้ใด 

ก.  Tf    ข.  Tf 2   ค.   
T

f
1

  ง.  Tf
2

1
  

3. คล่ืนน ้าความถ่ี 20 รอบ/วนิาที เคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็ว 10 เมตร/วนิาที คล่ืนน้ีมีความยาวคล่ืนเท่าใด 
  ก.  200    m/s   ข.   10   m/s   ค.  2  m/s ง.    0.5  m/s 

4. คล่ืนจะเกิดปรากฏการการสะทอ้นกลบัหมดไดใ้นกรณีใด 
ก. มุมตกกระทบโตกวา่มุมวิกฤติ    ข. มุมตกกระทบเท่ากบัมุมหกัเห 

  ค. มุมหกัเหโตกวา่มุมตกกระทบ    ง. มุมหกัเหโตกวา่มุมวกิฤติ 
5. เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีจากบริเวณน ้าลึกเขา้สู่บริเวณน ้าต้ืน ปริมาณใดของเคล่ือนจะไม่เปล่ียนแปลง 

  ก. ความถ่ีคล่ืน       ข. ความยาวคล่ืน   
  ค. ความเร็วคล่ืน      ง. ทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 

6. การหกัเหของคล่ืนอธิบายไดด้ว้ยหลกัของอะไร 
ก. กฎการสะทอ้น    ข. กฎของสเนลล ์
ค. หลกัของฮอยเกนส์    ง. กฎของแมกเวลล ์

7. เม่ือเราอยูห่ลงัก าแพงแต่สามารถไดย้นิเสียงเพื่อนท่ีอยูห่นา้ก าแพงได ้แสดงวา่คล่ืนเสียงมี
คุณสมบติัใด 

  ก. การสะทอ้น  ข. การเล้ียวเบน   ค. การแทรกสอด  ง. การหกัเห  
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8. หลกัของฮอยเกนส์ กล่าววา่อยา่ไร 
  ก. เม่ือคล่ืนเกิดการสะทอ้นจะไดมุ้มตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น 
  ข. เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีมาพบกนัจะเกิดการซอ้นทบัข้ึน โดยแอมพลิจูดของคล่ืนรวมมีค่า 
             เท่ากบัผลบวกของแอมพลิจูดของแต่ละคล่ืน และหลงัจากท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นพน้กนั 
       ไปแลว้แต่ละคล่ืนยงัมีรูปร่างคงเดิม 
  ค. แต่ละจุดบนหนา้คล่ืนถือไดว้า่เป็นแหล่งก าเนิดคล่ืนใหม่ 
  ง. แต่ละจุดบนหนา้คล่ืนเดียวกนัจะมีเฟสเท่ากนั 

9. ปรากฏการณ์ใดของเสียงท่ีบอกใหท้ราบวา่ในบางคร้ังเราเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ไดย้นิเสียงฟ้าร้อง 
ก. การสะทอ้นของเสียง    ข. การหกัเหของเสียง 
ค. การแทรกสอดของเสียง   ง. การเล้ียวเบนของเสียง 

10.สมบติัทางเสียงขอ้ใดท่ีท าใหเ้ราสามารถแยกเสียงไดว้า่เสียงนั้นเป็นเสียงขลุ่ย ไวโอลิน หรือกีตาร์ 
ก. ระดบัเสียง                                  ข. ระดบัความเขม้เสียง 
ค. คุณภาพเสียง                                                       ง. ความถ่ีเสียง 

11. ความเขม้เสียงท่ีเบาท่ีสุดท่ีหูของคนปกติเร่ิมไดย้นิมีค่าตามขอ้ใด 
  ก. 12-10 วตัต/์ตารางเมตร ข. 10-12 วตัต/์ตารางเมตร ค. 1 เดซิเบล ง. 120 เดซิเบล 
12. ระดบัเสียง มีผลต่อการไดย้นิอยา่งไร 

ก. ดงั – ค่อย     ข. ทุม้ – แหลม   
ค. ไพเราะ – น่าร าคาญ    ง. ไดย้นิ – ไม่ไดย้นิ 

13. การก าหนดมาตรฐานระดบัความเขม้เสียงในปัจจุบนัส าหรับยานพาหนะ ณ ระยะ 7.5 เมตร 
จะตอ้งไม่เกินก่ีเดซิเบล 

ก.              ข.  80           ค.               ง. 90        
14. ขอ้ใดไม่ใช่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
  ก. คล่ืนวทิย ุ  ข. คล่ืนไมโครเวฟ   ค. คล่ืนแสง   ง. คล่ืนเสียง 
15. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

  ก. อาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี    ข. เคล่ือนท่ีในสุญญากาศ 
  ค. เป็นคล่ืนตามยาว     ง. มีความเร็วเท่ากบัความเร็วแสง 
 

16. คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าใดท่ีท าใหเ้กิดประจุอิสระในชั้นไอโอโนสเฟียร์ 
  ก. คล่ืนไมโครเวฟ      ข. รังสิอินฟาเรด   
  ค. แสง                    ง. รังสีอลัตราไวโอเลต 
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17. ถา้เราถ่ายภาพฝ่ามือดว้ยรังสีเอกซ์ ภาพฝ่ามือท่ีปรากฏบนฟิลม์จะเป็นอยา่งไร 
  ก. กระดูกจะเห็นเป็นสีด า    ข. กลา้มเน้ือจะเห็นเป็นสีขาว 
  ค. กระดูกจะเห็นเป็นสีขาว    ง. เล็บจะเห็นเป็นสีขาว 

18. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าใดท่ีไม่สามารถใชใ้นการส่ือสาร 
  ก. คล่ืนวทิย ุและไมโครเวฟ   ข. คล่ืนไมโครเวฟและเลเซอร์ 
  ค. เลเซอร์ และรังสีอตัราไวโอเลต   ง. รังสีอลัตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์ 

19. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดใชใ้นชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด 
  ก.  คล่ืนแสง  ข.  คล่ืนวทิย ุ  ค.  คล่ืนโทรทศัน์  ง.  รังสีเอกซ์ 

20. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
ก. คล่ืนวทิย ุ  ข. คล่ืนไมโครเวฟ  ค. เลเซอร์ ง. รังสีอินฟาเรด 

21. การตรวจหาต าแหน่งวตัถุดว้ยเรดาห์ อาศยัการส่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใด  
  ก. รังสีอินฟาเรด      ข. คล่ืนไมโครเวฟ 
  ค. รังสีอลัตราไวโอเลต     ง. รังสีเอกซ์ 

22. ในทางอุตสาหกรรมใชค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใดตรวจรอยเช่ือม 
  ก. รังสีแกมมา   ข. รังสีเอกซ์   ค. คล่ืนแสง  ง. คล่ืนไมโครเวฟ 

23. การท่ีเราอยูก่ลางแดดนานๆ แลว้ผวิหนงัไหม ้เน่ืองมาจากผลของรังสีใด 
  ก. รังสีอินฟาเรด  ข. รังสีอลัตราไวโอเลต  ค. รังสีเอกซ์  ง. รังสีแกมมา 

24. “ กมัมนัตภาพรังสี” คืออะไร 
    ก. เป็นช่ือเรียกธาตุท่ีสามารถท าใหแ้ผรั่งสีได ้ ข. ปรากฏการณ์ท่ีธาตุแผรั่งสีไดเ้อง 
    ค. เป็นช่ือเรียกธาตุท่ีมีสมบติัในการแผรั่งสีไดเ้อง ง. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการท าใหธ้าตุแผรั่งสี 
25. รังสีท่ีมีอ านาจทะลุผา่นจากต ่าสุดไปยงัสูงท่ีสุด สามารถจดัเรียงไดต้ามขอ้ใด 
 ก. แอลฟา  แกมมา  บีตา    ข. แกมมา  บีตา  แอลฟา 
 ค. บีตา  แอลฟา  แกมมา    ง. แอลฟา  บีตา  แกมมา 
26. ไอโซโทป เป็นช่ือเรียกนิวเคลียสของธาตุท่ีมีลกัษณะดงัขอ้ใด 
  ก. มีจ  านวนนิวคลีออนเท่ากนั   ข. มีจ  านวนโปรตอนเท่ากบันิวตรอน 
  ค. มีจ  านวนโปรตอนต่างกนั แต่มีจ านวนนิวตรอนเท่ากนั 
  ง. มีจ  านวนโปรตอนเท่ากนั แต่มีจ านวนนิวตรอนต่างกนั 
27. ในเคร่ืองแมสสเปกโทรมิเตอร์ มีอนุภาคท่ีผา่นส่วนคดัเลือกความเร็วเขา้สู่ส่วนวเิคราะห์ 5 ชนิด 
คือ โปรตอน ดิวเทอรอน ทริตอน ฮีเลียม-3 และแอลฟา ในส่วนวเิคราะห์ซ่ึงมีสนามแม่เหล็กตั้งฉาก
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กบัแนวการเคล่ือนท่ีของอนุภาค ท าใหอ้นุภาคเคล่ือนท่ีตามแนวโคง้รูปวงกลม แนวการเคล่ือนท่ีใด
อยูใ่กลก้บัแนวการเคล่ือนท่ีของโปรตอนมากท่ีสุด 
  ก. ดิวเทอรอน     ข. ทริตอน   

ค. ฮีเลียม-3     ง. แอลฟา 
28. 21482Pb     A   +  0-1e จากสมการการสลายท่ีก าหนดให ้อยากทราบวา่ A คือนิวเคลียสของธาตุ
อะไร 
  ก. 21585At       ข. 21083Bi     

ค. 21484Po       ง. 21483Bi 
29. ขอ้ใดเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชนั (Fission) 
 ก. 4  11H       4

2He    +  2 0-1e   ข.   31H  + 2
1H        4

2He    +   10n 
  ค. 42He  + 2

1H        4
2He    +   11H  ง. 235

92U + 1
0n 141

56Ba+ 92
36Kr +31

0n 
30. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั(Fusion) จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือใด 
 ก. ธาตุเบาแยกตวัออกเป็นสองส่วน  ข. ธาตุเบารวมกนัเป็นธาตุหนกั 
 ค. ธาตุหนกัแยกตวัออกเป็นสองส่วน  ง. ธาตุหนกัรวมตวักบัธาตุเบา 
 

******************************************* 
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แบบทดสอบปลายภาค ตอนที ่2 :: ข้อสอบอตันัย 

ช่ือ-สกุล ………………………………………….เลขท่ี…….…….ชั้น ม…..…/……. 
***************************************************************************** 
1) จงบอกความหมายของค าต่อไปน้ี 
      (1) แอมพลิจูด...................................................................................................................... 
 (2) ความยาวคล่ืน................................................................................................................ 
 (3) สันคล่ืน......................................................................................................................... 
 (4) ทอ้งคล่ืน........................................................................................................................ 
 (5) อตัราเร็วคล่ืน.................................................................................................................. 
2) สมมติวา่ ดวงจนัทร์เกิดระเบิดข้ึน นกัเรียนคิดวา่คนบนโลกจะไดย้นิเสียงระเบิดหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
3) ถา้นกัเรียนเปิดวทิยไุวก้ลางสนาม แลว้เดินห่างออกไปจากวทิยเุร่ือยๆ เสียงท่ีไดย้นิจากวทิยเุคร่ือง
นั้นจะเป็นอยา่งไร 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4) รถจกัรยานยนตท่ี์ดดัแปลงท่อไอเสียเพื่อท าใหเ้กิดเสียงดงัมาก นกัเรียนคิดวา่เหมาะสมหรือไม่ท่ี
จะน ามาใชใ้นเขตชุมชน และรถดงักล่าวเพิ่มมลภาวะของเสียงอยา่งไร 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
5) ปัจจุบนัเราน าความรู้เร่ืองเสียงมาใชป้ระโยชน์เร่ืองใดบา้ง 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
6) สถานีวทิยกุระจายเสียงแต่ละแห่งในประเทศไทยส่งคล่ืนวทิยดุว้ยความถ่ีเดียวกนัหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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7) การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกจากประเทศกรีซและส่งสัญญาณมายงัประเทศไทยนั้น 
การส่งคล่ืนเป็นระยะทางไกลดงักล่าว นกัเรียนคิดวา่สามารถท าไดโ้ดยวธีิใดบา้ง 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
8) คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หมายถึง คล่ืนชนิดใด ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
ตอบ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
9) จงเติมสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ลงในช่องวา่งเพื่อให้เป็นสมการการสลายตวัท่ีสมบูรณ์ 
 (1)     13153I         13154Xe    + ………. 
 (2)     22688Ra      22286Rn    + ………. 
 (3)        23892U          23490Th    + ………. 

(4)   42He + 147N             178O
    + ………. 

(5)    21H + ……..          11H
    + 10n    

10) จงอธิบายถึงอนัตรายท่ีเกิดจากพลงังานนิวเคลียร์ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ตอบ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
11) นกัเรียนคิดวา่ประเทศไทยควรจะมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

**************ขอใหโ้ชคดีและประสบความส าเร็จในการสอบ************** 


