ข้ อสอบ 05 วิทยาศาสตร์
1. สิงมีชีวิตในข้อใดทีไม่ถือว่าเป็ นสิ งมีชีวิตทีสร้างอาหารเอง
ไม่ได้ดาํ รงชีวติ โดยการหลัง เอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากพืช
ซากสัตว์กลายเป็ นอินทรี ยสารโมเลกุลเล็ก ๆ แล้วดูดซึมเข้าสู่
เซลล์
1. เห็ด
2. แบคทีเรี ย 3. รา
4. มอส
2. สัตว์ในข้อใดทีน่าจะมีจาํ นวนมากที สุดในพื3นทีทีมีฝนตกชุก
เกือบตลอดปี และมีความชุ่มชื3นในดินค่อนข้างสูงสมําเสมอทั3งปี
1. กระรอก 2. งู
3. หนู
4. แมว
3. ในห่ วงโซ่อาหารนี3ทีลาํ ดับใดจะพบว่าปริ มาณยาฆ่าแมลงสะสม
อยูม่ ากทีสุดต่อหน่วย/ตัวเป็ นอันดับสอง
พืชนํ3า
แพลงตอนสัตว์
ปลาเล็ก
ปลาใหญ่
1. พืชนํ3า
2. แพลงตอนสัตว์
3. ปลาเล็ก
4. ปลาใหญ่
4. ในระบบนิเวศแห่ งหนึง มีสายโซ่ ดงั นี3
ต้นหญ้า – ตัก; แตน – นก - เหยีย ว
หากพลังงานเริ มต้นที 1,000 kcal พลังงานทีถกู ถ่ายทอดไปยัง
ผูบ้ ริ โภคลําดับที 1 จะมีคา่ กี kcal
1. 10,000
2. 100
3. 10
4. 1
5. ตามหลักของการอยูร่ ่ วมกันแบบภาวะล่าเหยือ หากจํานวนเสื อ
ในอุทยานแห่งชาติมีจาํ นวนเพิมขึ3น จํานวนกวางในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จะเกิดการเปลียนแปลงในช่วงเวลานั3นเป็ น
อย่างไรเพราะเหตุใด
1. ไม่เปลียนแปลง เพราะเสื อกินสัตว์ได้หลายชนิ ด
2. ลดลง เพราะถูกเสื อกิน
3. เปลียนแปลงจนมีจาํ นวนเท่าๆ กับเสื อ เพราะต่างอยูค่ นที
แหล่งทีอยู่
4. เพิมขึ3น เพราะกวางต้องเร่ งสืบพันธุ์
6. ข้อใดสามารถเกิดขึ3นได้จากการทีตะกัว แคดเมียม นิเกิล จากนํ3าทิง3
โรงงานอุตสาหกรรมปะปนลงสู่ แหล่งนํ3าในปริ มาณน้อย สิ งใดที
เกิดขึ3นได้
1. แพลงตอนตาย
2. นํ3าเกิดการเน่าเสี ย
3. คนทีกินปลาจากแหล่งนํ3านี3 สมําเสมออาจเป็ นโรคพิษจาก
โลหะหนัก
4. สิ งมีชีวติ ทั3งในแหล่งนํ3าและโดยรอบเป็ นโรคพิษจากโลหะหนัก
7. ก๊าชชนิดใดทีพบว่าเป็ นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลง
(Climate Change) มากทีสุด
1. คาร์บอนไดออกไซด์ 2. คาร์บอนมอนนอกไซด์
3. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
4. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

8. การใช้นาํ กระดาษทีใช้แล้วไปทําผลิตภัณฑ์ทีเป็ นโต๊ะ เก้าอี3 ตรงกับ
หลักการ 4R ในข้อใด
1. Reduce 2. Reuse 3. Recycle 4. Repair
9. ออร์ แกแนลชนิดใดต่อไปนี3ทีพบเฉพาะในเซลล์ใบดอกกุหลาบ
ไม่พบในเซลล์ของเนื3 อเยือของกระต่าย
1. นิวเคลียส
2.ไลโซโซม
3. เยือ หุม้ เซลล์
4.ผนังเซลล์
10.หนามของพืชในทะเลทรายเช่นกระบองเพชร มีประโยชน์อย่างไร
1. ทําให้พืชหายใจได้ดีข3 นึ
2. ทําให้ลดพื3นทีในการถูกแสงแดดทําลาย
3. ลดการคายนํ3าจากใบ
4. ประหยัดพลังงานในการสังเคราะห์แสง
11.หากมีการรับประทานอาหารรสเค็มจัดทําให้รู้สึกหิวนํ3ามากจึง
ดืมนํ3าเข้าไปมาก ๆ จนรู ้สึกอิม เมือกําหนดลําดับกลไกในการ
รักษาสมดุลของร่ างกาย ดังนี3
ก. เลือดใสขึ3น เพราะนํ3าออสโมซิ สเข้าสู่กระแสเลือด
ข. หน่วยไตชะลอการดูดนํ3ากลับเข้าสู่ กระแสเลือด
ค. สมองส่วนไฮโพทาลามัสยับยั3งต่อมใต้สมองส่วนท้าย
ง. ต่อมใต้สมองส่ วนท้ายถูกยับยั3งการหลัง ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก
ข้อใดเรี ยงลําดับกลไกได้ถูกต้อง
1. ก. ข. ค. ง.
2. ก. ค. ง. ข.
3. ค. ข. ก. ง.
3. ค. ก. ง. ข.
12. ข้อใดกล่าวถึงโครโมโซม (Chromosome) ไม่ถกู ต้อง
1. สร้างพลังงานให้กบั เซลล์
2. เป็ นสารทางพันธุกรรม
3. หากมีการเกินมาหรื อขาดหายไปของโครโมโซม จะมีผลให้
ร่ างกายเกิดความผิดปกติ
4. เป็ นตัวกําหนดลักษณะต่างๆเช่น สี ตา สี ผม ความสูง และ
ควบคุม การทํางาน ของร่ างกาย
13. เมืออุณหภูมิของสิ งแวดล้อม 25 องศาเซลเซี ยส หากอุณหภูมิ
สิ งแวดล้อมสูงขึ3นเป็ น 30 องศาเซลเซี ยส สิงมีชีวติ ชนิดใดที
อุณหภูมิร่างกายเปลียนแปลงไปตามอุณหภูมิทีสูงขึ3น
1. หนูนา 2. วาฬ
3. แมวนํ3า 4. จิง3 จก
14. โรคไข้หวัด 2009 ทีกาํ ลังเป็ นปั ญหาในปั จจุบนั ได้เกิดจากสาเหตุใด
1. ยีสต์
2. ไวรัส 3. แบคทีเรี ย 4. รา
15. ปั สสาวะของคนสุ ขภาพปกติไม่พบสารในข้อใด
1. ยูเรี ย
2. ไอออนต่างๆ
3. กรดอะมิโน
4. กรดยูริก
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16. จากข้อความดังกล่าว
ก. คนทีมีหมูเ่ ลือด A รับเลือดจากคนทีมีหมูเ่ ลือด AB ได้
เพราะมีแอนติเจนเหมือนกัน
ข. คนทีมีหมูเ่ ลือด B รับเลือดจากคนทีมีหมูเ่ ลือด AB ได้
เพราะมีแอนติเจนเหมือนกัน
ค. คนทีมีหมูเ่ ลือด AB ให้เลือกแก่คนทีมีหมูเ่ ลือดใดก็ได้
เพราะไม่มีแอนติบอดี A และ B
ง. คนทีมีหมูเ่ ลือด O ให้เลือดแก่คนทีมีหมูเ่ ลือดใดก็ได้
เพราะไม่มีแอนติเจน A และ B
มีขอ้ ผิดกีขอ้
1. 1 ข้อ 2. 2 ข้อ 3. 3 ข้อ 4. 4 ข้อ
17.ถ้าลําดับนิวคลีโอไทล์บนสายหนึงของดีเอ็นเอเป็ น
‘3 CCAATAT 5’ นิวคลีโอไทล์ทีเป็ นคูส่ ายของดีเอ็นเอ
ส่วนนี3จะมีลาํ ดับเบสเป็ นอย่างไร
1. ‘3CAAGTTA5’
2. ‘5GTTCAAT3’
3. ‘5GGTTATA3’
4. ‘3CTTGAAT5’
18. ลูกทีเกิดจากพ่อและแม่ทีมีลกั ษณะอย่างไร ทีจะมีโอกาสเป็ น
โรคทางพันธุกรรมกับมีลกั ษณะทีเป็ นปกติในอัตราส่วนที
เท่าๆกัน
1. เป็ นโรค x พาหะ
2. เป็ นโรค x ปกติ
3. พาหะ x พาหะ
4. เป็ นโรค x เป็ นโรค
19. จากข้อความต่อไปนี3
ก. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์
แต่การแบ่งแบบไมโทซิ สจะได้เซลล์ใหม่สอง เซลล์
ข. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สจะได้เซลล์ใหม่ทีมีโครโมโซม
เท่าเดิม แต่การแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิ สจะได้เซลล์ใหม่ที
มีโครโมโซมเพิมขึ3น 2 เท่า
ค. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สเป็ นการแบ่งเซลล์เพือเพิม
จํานวนเซลล์ในร่ างกาย แต่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิ ส
เป็ นการแบ่งเพือสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ง. การแบ่งแบบไมโอซิ สทําให้ได้เซลล์ใหม่ทีมีพนั ธุกรรม
เหมือนเซลล์ต3 งั ต้น แต่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิ สทําให้
ได้เซลล์ใหม่ทีมีพนั ธุ กรรมต่างไปจากเดิม
ข้อใดผิด
1. เฉพาะ ก.
2. ก. ข.
3. ค. ง.
4. ข. ค. และ ง.
20. ข้อใดคือศักยภาพในการอยูร่ อดในกระบวนการคัดเลือกทาง
ธรรมชาติมากของสิ งมีชีวิต
1. กินอาหารได้หลายอย่าง
2. ทนอุณหภูมิได้เป็ นช่วงกว้าง
3. มีลกู เยอะ
4. กินจุ

21. เมือนํานํ3ามันสําหรับประกอบอาหาร X และ Y ปริ มาตร
เท่ากัน มาอุน่ ให้ร้อนแล้วหยดสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที
ละหยดและคนรอจนสี ทิงเจอร์ไอโอดีนหายไป แล้วเติมหยด
ต่อไป นับจํานวนหยดทีเติมจนกระทัง หยดสุ ดท้ายทีไม่หายไป
ได้ผลการทดลองดังตาราง
นํา มัน
จํานวนหยด
x
35
Y
15
นํ3ามันชนิดใดเหมาะแก่การบริ โภคมากทีสุด เพราะเหตุใด
1. นํ3ามัน X เพราะมีกรดไขมันอิมตัวมากทีสุด
2. นํ3ามัน Y เพราะมีกรดไขมันอิมตัวมากทีสุด
3. นํ3ามัน X เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมากทีสุด
4. นํ3ามัน Y เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมากทีสุด
22.ข้อใดกล่าวถึงสารอินซูลินไม่ถูกต้อง
1. เป็ นโปรตีน
2. เป็ นฮอร์โมนทีตบั อ่อนสร้างขึ3น
3. ใช้ฉีดให้ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานบางชนิด
4. กระตุน้ ให้ไกลโคเจนเปลียนเป็ นกลูโคส
23.ไคตินและเซลลูโลสเหมือนกันอย่างไร
1. เป็ นแหล่งพลังงานให้ร่างกาย
2. ช่วยกระตุน้ ให้ลาํ ไส้ใหญ่เคลือนไหว
3. จัดอยูใ่ นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทโครงสร้างทีเป็ นเส้นใย
4. โครงสร้างระหว่างมอนอแซ็กคาไรด์ทีเป็ นองค์ประกอบ
24.ข้อใดแตกต่างจากข้ออืน
1. โปรตีน : กรดอะมิโน 2. แป้ ง : กลูโคส
3. ไขมัน : กรดไขมัน
4. ไกลโคเจน : กลูโคส
25.ปฏิกริ ิ ยาการเผาไหม้ทีสมบูรณ์ จะมีลกั ษณะสําคัญยกเว้นข้อใด
1. ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ3า
2. มีเถ้าถ่านหรื อฝุ่ นละอองเกิดขึ3น
3. ใช้ปริ มาณแก๊สออกซิ เจนจํานวนมาก
4. เป็ นปฏิกิริยาทีเกิดขึ3นแล้วจะคายพลังงานออกมา
26. ข้อผิดถูกเกียวกับแก๊สหุงต้ม
1. ได้จากการเผา
2. ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ
3. มีกลิน
4. เป็ นของผสมระหว่างโพรเพนและมีเทน
39
27. จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุโพแทสเซี ยม 19 K ข้อใดไม่
ถูกต้อง
1. มีเลขมวลเท่ากับ 19
2. มีจาํ นวนโปรตอนเท่ากับ 19
3. มีจาํ นวนนิวตรอนรวมกับโปรตรอนเท่ากับ 39
4. มีจาํ นวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 39
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37.อาหารในข้
นข้อใดทีทาํ ปฏิกิริ ยากับคอปเปอร์ซลั เฟต ในสภาวะเบส
ให้สีของสารละลายทีคอปเปอร์ซัลเฟต ในสภาวะเบส แตกต่าง
จากสีอืนๆ
1. นํ3าเต้าหู ้
2. นํ3าเชือม
3. ขนมปั งปิ3 ง
4. ปาท่องโก๋
38.พิพิจารณาข้อความ เกียวกับการกลัน นํ3ามันปิ โตรเลียม

28.ธาตุใดมีจาํ นวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากทีสุด
19
23
32
40
1. 9 F
2. 11 Na 3. 16 S
4. 20 Ca
29.ธาตุ
ธาตุทีกาํ หนดให้ ธาตุใดไม่ใช่โลหะชนิดทีสารประกอบของ
ธาตุเหล่านี3จะมีสี
2. Mo (molybdenum)
1. Mn (manganese)
3. Mg (magnesium)
4. Md (mendelevium)
30.ธาตุ
ธาตุทีมีจาํ นวนโปรตรอนต่อไปนี3 มีสมบัติแตกต่างจากพวกมาก
ทีสุด
1. 12
2. 20
3. 36
4. 56
31.ข้อใดเป็ นสารประกอบทีเกิ
เกิดพันธะทีมีการให้และรับอิเล็กตรอน
1. O3
2. NaC1 3. CH4
4. NO2
11
32.ธาตุชนิดหนึง ทีมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 5 B จะ มีการจัด
อิเล็กตรอนตามระดับพลังงานจะมีจาํ นวนอิเล็กตรอนวงนอก
สุดจํานวนเท่าใด
1. 3
2. 4
3. 5
4. 11
33. X มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 และมีเลขอะตอมเท่ากับ 38 เมือ
มีการจัดอิเล็กตรอนแล้ว เวเลนซ์อิเล็กตรอนนี3 จะอยูใ่ นระดับ
พลังงานทีเท่าใด
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

ก. เป็ นกระบวนการแยกทางกายภาพด้วยการกลัน แบบลําดับ
ส่วน
ข. จํานวนอะตอมคาร์บอนของ A มากกว่า B
ค. จุดเดือดและความหนืดของ A มากกว่า C
ข้อใดถูก
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ค. เท่านั3น
4. ก. ข. และ คค.
39. ทดลองผสมสารตั3งต้น 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ได้ผลการทดลองดังนี3
ชุด
การทดลอง
ก.

จงใช้ ผลการทดลองต่อไปนีต อบข้ อ 34-35
นํ3ามัน
พืช

ปริ มาณเป็ นร้อยละ

A

กรด
โอลิอิก
25

กรด
ไลโนเลอิก
50

กรด
สเตียริ ก
5

กรด
ปาล์มิติก
10

B

10

5

55

25

C

5

30

15

45

สาร
ตั3งต้น 1
กรดเข้มข้น
ใสไม่มีสี
กรดเข้มข้น
ใสไม่มีสี

สาร
ตั3งต้น 2
ของแข็งสีขาว

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์
เกิดฟองแก๊ส

นํ3า

ค.

ของแข็งสี
ขาว

นํ3า

ง.

กรดเจือจาง
สารละลาย
ใสไม่มีสี

เบสเจือจาง
สารละลายใส
ไม่มีสี

สารละลาย
ใสไม่มีสี
ร้อนขึ3น
สารละลาย
ใสไม่มีสี
เย็นลง
สารละลาย
ใสไม่มีสี

ข.

34.นํ3ามันชนิดใด ทีพบมากในพวกนํ3ามันพืช
1. A
2. B
3. C
4. B และ C
35.ข้อใดถูก
1. นํ3ามันพืช A แข็งตัวได้เร็ วทีสุดในตูเ้ ย็น
2. นํ3ามันพืช C มีปริ มาณกรดไขมันอิมตัวมากกว่ากรดไขมัน
ไม่อิมตัว
3. นํ3ามันพืช B เป็ นวัตถุดิบทีดีสาํ หรับปฏิกิริยาเติมไฮโดรเจน
ทําเนยเทียม
4. นํ3ามันพืช A มีจดุ เดือดสูงทีสุด เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมาก
36.ผ้ผ้าฝ้ าย มีองค์ประกอบทางชีวโมเลกุลต่างจากข้อใด
1. ข้าวเหนียว
2. กระดาษสา
3. ผ้าไหมมัดหมี
4. กระดองปู

ชุดการทดลองใดไม่ถือว่าเป็ นปฏิกิริยาเคมี
1. ก. ข. และ ค. เท่านั3น
2. ข. และ ค. เท่านั3น
3. ก. และ ง. เท่านั3น
4. ก. ข. ค. และ ง.
40.หากปล่อยสาร X จํานวน 1 กรัม ไว้ เมือเวลาผ่านไป 15.9 ปี จะเหลือ
อยูก่ กี รัม หากสาร X 10 กรัมสลายตัวเหลือ 5 กรัม ใช้เวลา 5.3 ปี
1. 0.5
2. 0.25
3. 0.33
4. 0.125

(48)

41.คลองทีตดั ตรงจากหมูบ่ า้ น ก ไปหมูบ่ า้ น ข มีความยาว 70
กิโลเมตร ขณะทีถนนจากหมูบ่ า้ น ก ไปหมูบ่ า้ น ข มีระยะทาง
79 กิโลเมตร ถ้าหากผู
าหากผูใ้ หญ่บา้ นต้องการขนข้าวสาร จาก
่
หมูบา้ น ก ไปหมูบ่ า้ น ข โดยรถยนต์ระยะทางรวมทั
ระยะทางรวมทั3งหมด
ต่างจากระยะกระจัดเท่าใด
1. 9 กิโลเมตร
2. 70 กิโลเมตร
3. 79 กิโลเมตร
4. 149 กิโลเมตร
42.นายสุ ระศักดิv ขีร ถจักรยานออกจากหมูบ่ า้ นด้วยอั
วยอัตราเร็ วคงตัว
20 กิโลเมตรต่อชัว โมง จะนานเท่าใดจึ
าใดจึงจะเคลือนทีได้ระยะทาง
500 เมตร
1. 1.0 นาที
2. 1.5 นาที
3. 2.0 นาที
4. 2.5 นาที
42.หากฉันออกกําลังกายด้วยการวิ
วยการวิง จากบ้านไปโรงเรี ยนด้วย
อัตราเร็ ว 12 เมตรต่อนาที เป็ นเวลา 2 นาที วิง จากโรงเรี ยนไป
สนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 15 เมตร ต่อนาที อีก 3 นาที แล้ว
เดินจากสนามเด็กเล่นไปร้านขายของด้วยอั
วยอัตราเร็ ว 20 เมตรต่อ
นาทีอีก 20 นาที จงหาอัตราเร็ วเฉลีย
อวินาที
1. 13.53 เมตรต่อวินาที 2. 14.76 เมตรต่อวิ
3. 17.58เมตรต่อวินาที
4. 18.76 เมตรต่อวิ
อวินาที
จากข้อรู ปตอบคําถามข้อ 44 – 45

1
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48.จากข้
จากข้อความทีกาํ หนดให้ขอ้ ใดถือว่าการเคลือนทีแบบโปรเจคไตล์
ก. โยนลูกบาสเก็ตบอลลงห่วง
ข. ขว้างก้อนหิ นขึ3นตึก
ค. ยิงลูกธนูเข้าเป้ าตาวัว
ง. ขับรถยนต์เข้าถนนโค้ง
1. ก. และ ข.เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ก. ข. และ คค.
49.รถไต่ถงั เคลือนทีดววยอั
้ ยอัตราเร็วสมําเสมอและวิง ครบรอบได้
9 รอบในเวลา 4 วินาที หากคิดในแง่ความถี
ความถี ของการเคลือนที
ความถีจะเป็ นเท่าใด
1. 2.25 Hz
2. 1.25 Hz
3. 0.25 Hz
4. 0.15 Hz
50.ถ้ามีคลืนเคลือนทีผา่ นจุด X จํานวน 80 ลูกคลืนในเวลา 0.40
วินาที ค่าความถีของคลืนนี3เป็ นกีเฮิ รตซ์
1. 250 เฮิรตซ์
2. 200 เฮิรตซ์
3. 25เฮิรตซ์
4. 20 เฮิรตซ์
51.คลืนทีไม่ตอองอาศั
้ งอาศัยตัวกลางในการเคลือนที เป็ นคลืนใดต่อไปนี3
ก. คลืนแสง ข. คลืนผิวนํ3า
ค.. คลืนเสี ยง
คําตอบที ถูกต้องคือ
1. ทั3ง ก. ข. และ ค.
2. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
3. ข้อ ก. เท่านั3น
4. ผิดทุกข้อ
52.เรื อหาปลาได้ส่งคลืนโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าคลืนเวลาที
คลืนออกไปจากเครื องส่งจนกลั
กลับมาถึงเครื องเป็ น 1.0 วินาที
พอดีปลาทีอยูห่ ่างจากเรื อเท่าใด (กํกําหนดให้ความเร็ วของคลืน
ในนํ3าเป็ น x เมตร ต่อวินาที )
1. x เมตร
2. x เมตร
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44.ความเร็ วในช่วงเวลาใดมีการเปลียนแปลง
1. ช่วงที 1
2. ช่วงที 2
3. ช่วงที 3
4. ช่วงที 1 และ 3
45.ความเร่ งในช่วง 25 – 50 วินาทีมีคา่ กีเมตร/วิวินาที2
1. 0 เมตร/วินาที2
2. 1เมตร/วินาที2
3. 25เมตร/วินาที2
4. 45เมตร/วินาที2
46.เมือปล่อยลูกหิ นจากตึกสูง หากเวลาผ่านไป 10 วินาที ลูกเหล็ก
จะมีความเร็ วกีเมตร/วินาที
(กําหนดค่าความเร่ งโน้มถ่วง = 10 เมตร/วิวินาที2)
1. 5 เมตร/วินาที
2. 10 เมตร/วินาที
3. 20 เมตร/วินาที
4. 100 เมตร/วิวินาที
47.ข้อใดไม่ถูกต้อง ถ้าปล่อยให้กอ้ นหิ นหล่นยอดตึกสู่พ3ืน
การเคลือนทีของก้อนหิ นก่อนจะกระทบพื
อนจะกระทบพื3นจะเป็ นตาม โดย
ไม่คิดแรงต้านของอากาศ
1. ความเร่ งเพิมขึ3น
2. ความเร็วเพิม ขึ3นอย่างสมําเสมอ
3. ความเร่ งลดลงอย่างสมําเสมอ
4. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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3. 2x เมตร
4. X2 เมตร
หล็กไฟฟ้ าจากความถีนอ้ ยไป
53.ข้อใดเป็ นการเรี ยงลําดับคลืนแม่เเหล็
มากทีถกู ต้อง
1. รังสี เอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ
2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสี เอกซ์
3. รังสี เอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
54.ข้อใดเป็ นเหตุผลทีเราไม่ได้ยนิ เสี ยง
ก. ความถีคลืนเสี ยงตําเกินไป
ข. ความถีคลืนเสี ยงสูงเกินไป
ค. ความดังของเสี ยงน้อยเกินไป
คําตอบที ถูกต้องคือ
1. ทั3ง ก. ข. และ ค.
2. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
3. ข้อ ก. เท่านั3น
4. ผิดทุกข้อ

(49)

55.ข้อใดถูกเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. เป็ นคลืนตามยาว
2. เคลือนทีได้โดยอาศัยตัวกลาง
3. คลืนวิทยุ เอ เอ็ม มีความถีคงที
4. คลืนวิทยุสะท้อนในชั3นเรดิ โอสเฟี ยร์
56.คลืนชนิดใดทีนาํ มาใช้ระบบ Radio Detection and Ranging
1. คลืนวิทยุ
2. ไมโครเวฟ
3. อินฟราเรด
4. อัลตราไวโอเลต
57.คลืนในข้อใดต่อไปนี3 จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน
1. คลืนเสี ยง, คลืนนํ3า, คลืนในเส้นเชือก
2. คลืนเสี ยง, คลืนนํ3า, คลืนแสง
3. คลืนในเส้นเชือก, คลืนนํ3า, คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
4. คลืนเสี ยง, คลืนในเส้นเชือก, คลืนแสง
58.เมือคลืนเคลือนทีจากบริ เวณหนึงไปยังอีกบริ เวณหนึ ง ปริ มาณ
ทีมีการเปลียนแปลงได้แก่ปริ มาณใด
ก. แอมพลิจูด (Amplitude)
ข. ความยาวคลืน (Wave length)
ค. ความถี (Frequency)
ง. อัตราเร็ ว (Velocity)
1. ก. และ ข. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ก. ข. และ ง.
59.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของรังสี แกมมา
ก. สามารถเลี3ยวเบนได้ในสนามไฟฟ้ า
ข. มีอาํ นาจทะลุทะลวงน้อยกว่ารังสี บีตา
ค. มีความถีบางช่วงเท่ากับรังสี เอกซ์
ง. มีอาํ นาจทะลุทะลวงมากกว่ารังสี แอลฟา
1. ก. และ ข. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ก. ข. และ ง.
60.เพราะเหตุใดสเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าของแถบรังสี ต่างๆ
มีชว่ งความถีทีซ้อนทับกันอยูแ่ ต่เรี ยกชือต่างกัน
1. มีอาํ นาจทะลุทะลวงต่างกัน
2. มาจากแหล่งกําเนิดต่างกัน
3. มีความเร็ วต่างกัน
4. มีสีตา่ งกัน
61.ข้อใดถูก
ก. เสียงแหลม คือ เสี ยงทีมีความถีสูง
ข.เสียงทีมีความถีนอ้ ยกว่า 20 เฮิร์ตซ์ เรี ยกว่า อินฟราซาวด์
ค. ระดับความเข้มเสี ยงมีหน่วยเป็ นวัตต์ตอ่ ตารางเมตร
ง. คนทีมีระดับความเข้มเสี ยงสู งกว่าจะมีเสี ยงพูดทีดงั กว่า
1. ก. และ ข. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ก. ข. และ ค.

62.การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ AM
คลืนวิทยุทีได้จะมีลกั ษณะตามข้อใด
ก. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของ
คลืนเสี ยง
ข. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสี ยง
ค. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสี ยง
ง. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสี ยง
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ก. ข. และ ค.
63.ข้อใดกล่าวถึงปฏิกิริยาฟิ ชชันถูกต้อง
ก. เป็ นปฏิกิริยาแบบเดียวกับปฏิกิริยาในดวงอาทิตย์
ข. นิวเคลียสเดิมแตกออกเป็ นสองนิวเคลียสใหม่
ค. มวลทีหายไปกลายเป็ นพลังงาน
ง. ก่อให้เกิดปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่
1. ก. และ ข. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ข. ค. และ ง.
64.เมือยิงนิวตรอนเข้าไปในธาตุ โคบอลต์ –59 จะกลายเป็ นธาตุ
ชนิดใด
1. โคบอลต์ - 58
2. โคบอลต์ – 60
3. นิเกิล – 58
4. นิเกิล – 60
65.องค์ประกอบของแก่นโลกชั3นนอกเป็ นอย่างไร
ก. มีธาตุเหล็กและนิกเกิลหลอมเหลวเป็ นของเหลว
ข. มีธาตุเหล็กและนิ กเกิลทีเป็ นของแข็ง
ค. มีหินหนืดหลอมละลาย
ง. มีหินแข็งทีเย็น
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ข. และ ง. เท่านั3น
4. ข. ค. และ ง.
66.หิ นชนิดใดทีมีเนื3 อเบา มีเนื3 อสี จาง เช่น สีขาว มีรูพรุ นเล็กๆ เต็ม
ไปหมด จนบางครั3งสามารถลอยนํ3าได้ เนื3 อไม่เนียน เกิดจากหิ น
ลาวาขึ3นมาเย็นตัวบนพื3นผิวโลก
1. หิ นทัฟฟ์
2. หิ นบะซอลต์
3. หิ นพัมมิช
4. หิ นไรโอไลต์
67.เหตุใดคนในจังหวัดเชียงใหม่และพื3นทีใกล้เคียงจึงไม่สามารถ
รับรู้แรงสัน สะเทือนจากแผ่นดินไหวที จีนเมือวันที 12 พ.ค. 51
แต่คนอยูท่ ีกรุ งเทพกลับสามารถรับรู ้แรงสัน สะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้
1. กรุ งเทพอยูใ่ กล้ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมากกว่าเชียงใหม่
2. ชั3นดินของกรุ งเทพเป็ นชั3นดินอ่อนสามารถรับแรงสัน สะเทือน
ได้ดี
3. กรุ งเทพเป็ นบริ เวณชั3นดินทีทรุ ดจึงรับแรงสัน สะเทือนได้เร็ วกว่า
4. เชียงใหม่เป็ นพื3นทีหุบเขาสลับกับทีราบหุบเขา คลืนแผ่นดินไหว
จึงกระจายได้ชา้
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68.การเคลือนทีของแผ่นธรณี ภาคแบบใดทําให้เกิดร่ องลึกใต้ทะเล
ลึกและแนวภูเขาไฟชายฝัง
1. แผ่นธรณี ภาคแยกออกจากกัน
2. แผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทร
3. แผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภาคพื3นทวีป
4. แผ่นธรณี ภาคพื3นทวีปชนกับแผ่นธรณี ภาคพื3นทวีป
69.สยามโมซอรัส สุธีธรนี มีอายุประมาณ 130 ล้านปี ไดโนเสาร์
สยามโมซอรัส สุธีธรนี ตั3งชือสกุลตามชือประเทศ หมายถึง
สัตว์คลานจากสยาม และชือชนิดตาม ชือ นายวราวุธ สุ ธีธร นัก
ธรณี ฝ่ายโบราณชีววิทยาทีมีส่วนสําคัญในการพบฟอสซิ ล
ไดโนเสาร์ชนิดนี3 ทีภูประตูตีหมา อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็ น
ไดโนเสาร์ทีมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1. ฟั นคล้ายจระเข้ อาศัยอยูใ่ กล้แหล่งนํ3า กินปลาเป็ นอาหาร
2. เดิน 4 เท้า คอและหางยาว กินพืชเป็ นอาหาร
3. ปากคล้ายนกแก้ว กินพืชขนาดเล็ก
4. ขาหลังมีขนาดใหญ่ และแข็งแรง กินเนื3อเป็ นอาหาร
70.ข้อใดเรี ยงลําดับชั3นหิ นจากอายุนอ้ ยสุดไปยังอายุมากสุ ดได้
ถูกต้อง
1. หิ นทราย หิ นกรวดมน หิ นปูน หิ นดินดาน
2. หิ นดินดาน หิ นทราย หิ นกรวดมน หิ นปูน
3. หิ นดินดาน หิ นปูน หิ นกรวดมน หินทราย
4. หิ นดินดาน หิ นทราย หิ นปูน หิ นกรวดมน
71.ดาวดวงหนึงอยูห่ ่ างจากโลก 4 หมืนปี แสง คิดเป็ นระยะทาง
ได้กกี ิโลเมตร
1. 3.8 x 1015
2. 3.8 x 1016
3. 3.8 x 1017
4. 3.8 x 1018
72.ระบบสุ ริยะตั3งอยูบ่ นแขนใดของกาแล็กซี ทางช้างเผือก
1. แขนของกลุม่ ดาวนายพราน
2. แขนของดาวสุนขั ใหญ่
3. แขนของดาวลูกไก่
4. แขนของดาวหมีใหญ่
73.กลุม่ ดาวใดอยูใ่ นแนวทางช้างเผือก
ก. กลุม่ ดาววัว
ข. กลุม่ ดาวนกอินทรี
ค. กลุม่ ดาวคนยิงธนู
ง. กลุม่ ดาวลูกไก่
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ก. ข. และ ค.
4. ข. ค. และ ง.
74.ดาวฤกษ์ทุกดวงมีลกั ษณะเหมือนกันในข้อใด
ก. พลังงานและแหล่งกําเนิ ดธาตุตา่ งๆ
ข. สี และอุณหภูมิผิว
ค. ระยะห่างจากโลกและความสว่าง
ง. มวลและองค์ประกอบทางเคมี
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ก. ข. และ ค.
4. ข. ค. และ ง.

75.ข้อใดกล่าวถึงวิวฒั นาการของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง
1. ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื3อเพลิงในอัตรามากและมีชว่ งชีวิตสั3น
2. ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื3อเพลิงในอัตรามากและมีชว่ งชีวิตยาว
3. ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื3อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว
4. ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื3อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว
76.ทฤษฎีบิกแบงสามารถอธิบายใช้อธิ บายปริ มาณของอนุภาคและ
อุณหภูมิของเอกภพในเอกภพได้ตามข้อใด
ก. อุณหภูมิของเอกภพลดลง
ข. อุณหภูมิของเอกภพเพิมขึ3น
ค. ปริ มาณของอนุภาคน้อยกว่าปฏิอนุภาค
ง. ปริ มาณของอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาค
1. ก. ค.
2. ข. ค.
3. ก. ง.
4. ข. ง.
77.ดาวเคราะห์ดวงใดทีถือว่าเป็ นดาวเคราะห์หิน
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพุธ
ง. ดาวพฤหัส
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค. เท่านั3น
3. ก. ข. และ ค.
4. ข. ค. และ ง.
78.ข้อใดเป็ นดาวเคราะห์ช3 นั นอกทั3งหมด
1. ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์
2. ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต
3. ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต
4. ดาวเนปจูน ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัส
79. การทีจะทําให้ยานอวกาศหลุดจากวงโคจรรอบโลกออกไป
โคจรรอบดวงอาทิตย์ยานอวกาศต้องมีความเร็ วมากกว่า
ความเร็ วในข้อใด
1. ความเร็วโคจรรอบโลก
2. ความเร่ งโคจรรอบโลก
3. ความเร็วตามวิถีโค้งรอบโลก
4. ความเร็วของการหลุดพ้น
80. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ดาวเทียมสือสารของไทยไทยคมช่วยการสื อสารได้ทวั
ประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีนถึงเกาหลีและ
ญีปนชายฝั
ุ่
งตะวันออกของจีน
ข. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลกบอกแหล่งทีมีการตัดไม้
ทําลายป่ า แหล่งทีมีการทับถมของตะกอน แหล่งทีมีปลา
ชุกชุม
ค. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาถ่ายภาพเมฆและเก็บข้อมูลของ
บรรยากาศในระดับสูง ช่วยการพยากรณ์อากาศได้รวดเร็ ว
และถูกต้อง
1. ก. เท่านั3น
2. ก. และ ค.
3. ข. และ ค.
4. ก. ข. และ ค.
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เฉลยข้อสอบ 05 วิทยาศาสตร์
38. ตอบข้อ
39. ตอบข้อ
40. ตอบข้อ
41. ตอบข้อ
42. ตอบข้อ
43. ตอบข้อ
44. ตอบข้อ
45. ตอบข้อ
46. ตอบข้อ
47. ตอบข้อ
48. ตอบข้อ
49. ตอบข้อ
50. ตอบข้อ
51. ตอบข้อ

1. ตอบข้อ
2. ตอบข้อ
3. ตอบข้อ
4. ตอบข้อ
5. ตอบข้อ
6. ตอบข้อ

4. มอส
2. งู
3. ปลาเล็ก
2.100
2. ลดลง เพราะถูกเสื อกิน
3. คนทีกินปลาจากแหล่งนํ3านี3 สมําเสมออาจเป็ นโรค
พิษจากโลหะหนัก
7. ตอบข้อ 1. คาร์บอนไดออกไซด์
8. ตอบข้อ 3. Recycle
9. ตอบข้อ 4. ผนังเซลล์
10. ตอบข้อ 3. ลดการคายนํ3าจากใบ
11. ตอบข้อ 2. ก. ค. ง. ข.
12. ตอบข้อ 1. สร้างพลังงานให้กบั เซลล์
13. ตอบข้อ 4. จิง3 จก
14. ตอบข้อ 2.ไวรัส
15. ตอบข้อ 3. กรดอะมิโน
16. ตอบข้อ 3. 3 ข้อ
17. ตอบข้อ 3. ‘5GGTTATA3’
18. ตอบข้อ 1. เป็ นโรค x พาหะ
19. ตอบข้อ 4. ข. ค. และ ง.
20. ตอบข้อ 1. กินอาหารได้หลายอย่าง
21. ตอบข้อ 3. นํ3ามัน X เพราะมีกรดไขมันไม่อิมตัวมากทีสุด
22. ตอบข้อ 4. กระตุน้ ให้ไกลโคเจนเปลียนเป็ นกลูโคส
23. ตอบข้อ 3. จัดอยูใ่ นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทโครงสร้าง
ทีเป็ นเส้นใย
24. ตอบข้อ 3. ไขมัน : กรดไขมัน
25. ตอบข้อ 2. มีเถ้าถ่านหรื อฝุ่ นละอองเกิดขึ3น
26. ตอบข้อ 2. ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ
27. ตอบข้อ 1. มีเลขมวลเท่ากับ 19
19

52. ตอบข้อ
53. ตอบข้อ
54. ตอบข้อ
55. ตอบข้อ
56. ตอบข้อ
57. ตอบข้อ
58. ตอบข้อ
59. ตอบข้อ
60. ตอบข้อ
61. ตอบข้อ
62. ตอบข้อ
63. ตอบข้อ
64. ตอบข้อ
65. ตอบข้อ
66. ตอบข้อ
67. ตอบข้อ

F

28. ตอบข้อ 1. 9
29. ตอบข้อ 3. Mg (magnesium)
30. ตอบข้อ ไม่ทราบคําตอบ
31. ตอบข้อ ไม่ทราบคําตอบ
32. ตอบข้อ 1. 3
33. ตอบข้อ 3. 5
34. ตอบข้อ 1. A
35. ตอบข้อ 2. นํ3ามันพืช C มีปริ มาณกรดไขมันอิมตัวมากกว่า
กรดไขมันไม่อิมตัว
36. ตอบข้อ 3. ผ้าไหมมัดหมี
37. ตอบข้อ 1. นํ3าเต้าหู ้

68. ตอบข้อ
69. ตอบข้อ
70. ตอบข้อ
71. ตอบข้อ
72. ตอบข้อ
73. ตอบข้อ
74. ตอบข้อ
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1. ก. เท่านั3น
2. ข.และ ค. เท่านั3น
4. 0.125
1. 9 กิโลเมตร
2. 1.5 นาที
4. 18.76 เมตรต่อวินาที
4. ช่วงที 1 และ 3
1. 0 เมตร/วินาที2
4. 100 เมตร/วินาที
3. ความเร่ งลดลงอย่างสมําเสมอ
4. ก. ข. และ ค.
1. 2.25 Hz
2. 200 เฮิรตซ์
3. ข้อ ก. เท่านั3น
2. x เมตร
2
4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสี เอกซ์
1. ทั3ง ก. ข. และ ค.
3. คลืนวิทยุ เอ เอ็ม มีความถีคงที
2. ไมโครเวฟ
1. คลืนเสี ยง, คลืนนํ3า, คลืนในเส้นเชือก
4. ก. ข. และ ง.
1. ก. และ ข. เท่านั3น
2. มาจากแหล่งกําเนิดต่างกัน
4. ก. ข. และ ค.
1. ก. เท่านั3น
4. ข. ค. และ ง.
2. โคบอลต์ – 60
1. ก. เท่านั3น
3. หิ นพัมมิช
2. ชั3นดินของกรุ งเทพเป็ นชั3นดินอ่อนสามารถรับ
แรงสัน สะเทือนได้ดี
3. แผ่นธรณี ภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณี
ภาคพื3นทวีป
1. ฟั นคล้ายจระเข้ อาศัยอยูใ่ กล้แหล่งนํ3า กินปลา
เป็ นอาหาร
1. หิ นทราย หิ นกรวดมน หิ นปูน หิ นดินดาน
3. 3.8 x 1017
1. แขนของกลุม่ ดาวนายพราน
3. ก. ข. และ ค.
1. ก. เท่านั3น

75. ตอบข้อ 3. ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื3อเพลิงในอัตราน้อยและมี
ช่วงชีวิตยาว
76. ตอบข้อ 3. ก. ง.
77. ตอบข้อ 3. ก. ข. และ ค.
78. ตอบข้อ 4. ดาวเนปจูน ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัส
79. ตอบข้อ 4. ความเร็ วของการหลุดพ้น
80. ตอบข้อ 4. ก. ข. และ ค.
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