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แบบทดสอบบทที 4 ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์
1. (O-NET 49) คาร์ บอนเป็ นธาตุทีเป็ นส่ วนสําคั ญของสิ งมีชีวิตสัญลั กษณ์นิวเคลียส แสดงว่า
นิวเคลียสของคาร์ บอนนี มีอนุภาคตามข้ อใด
1. โปรตอน 12 ตั ว นิวตรอน 6 ตั ว
2. โปรตอน 6 ตั ว นิวตรอน 12 ตั ว
3. โปรตอน 6 ตั ว อิเล็กตรอน 6 ตั ว
4. โปรตอน 6 ตั ว นิวตรอน 6 ตั ว
2. (O-NET 49) ข้ อใดถูกต้ องสําหรับไอโซโทปของธาตุหนึ ง ๆ
1. มีเลขมวลเท่ากั น แต่เลขอะตอมต่างกั น
2. มีจ ํ านวนโปรตอนเท่ากั นแต่จ ํ านวนนิวตรอนต่างกั น
3. มีจ ํ านวนนิวตรอนเท่ากั น แต่จ ํ านวนโปรตอนต่างกั น
4. มีผลรวมของจํ านวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากั น
3. (O-NET 50) อนุภาคใดในนิวเคลียส 236
และ 23490Th ทีมีจ ํ านวนเท่ากั น
92 U
1. โปรตอน
2. อิเล็กตรอน
3. นิวตรอน
4. นิวคลีออน
4. (O-NET 50) ในธรรมชาติธาตุคาร์ บอนมี 3 ไอโซโทป คือ 126 C 136C และ 146 C ข้ อใดต่อไปนี ถูก
1. แต่ละไอโซโทปมีจ ํ านวนอิเล็กตรอนต่างกัน
2. แต่ละไอโซโทปมีจ ํ านวนโปรตอนต่างกั น
3. แต่ละไอโซโทปมีจ ํ านวนนิวตรอนต่างกั น
4. แต่ละไอโซโทปมีจ ํ านวนโปรตอนเท่ากั บจํ านวนนิวตรอน
5. (O-NET 52) ข้ อใดถูกต้ องเกียวกั บไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกั น
1. มีจ ํ านวนนิวคลีออนเท่ากั น
2. มีเลขมวลเท่ากั น
3. มีเลขอะตอมเท่ากั น
4. มีจ ํ านวนนิวตรอนเท่ากั น
6. (O-NET 54) ธาตุทีมีสัญลั กษณ์นิวเคลียร์ 4019 K มั กถูกเรี ยกชือย่อว่าอะไร

1. โปแตสเซียม-19
3. โปแตสเซียม-40

2. โปแตสเซียม-21
4. โปแตสเซียม-59

7. (มช.) อะตอมของ 210
84 Po ข้ อใดถูกต้ อง
1. มีจ ํ านวนนิวคลีออน = 210 จํ านวนนิวตรอน = 84
2. มีจ ํ านวนอิเล็กตรอน = 84 จํ านวนนิวตรอน = 126
3. มีจ ํ านวนอิเล็กตรอน = 126 จํ านวนโปรตอน = 84
4. มีจ ํ านวนนิวคลีออน = 210 จํ านวนอิเล็ กตรอน = 126
8. (Ent) จํ านวนนิวตรอนในนิวเคลียส 2713 Al คือ
1. 13
2. 14
3. 27
4. 40
9. (มช.) ดีบุกมีเลขอะตอม = 50 และเลขมวล 120 จะมีจ ํ านวนนิวคลีออนเท่าไร
1. 20
2. 70
3. 120
4. 170
196
197
10. (มช.) อะตอมของธาตุ 78 Pt กั บ 79 Au จะมีจ ํ านวนอะไรเท่ากั น
1. นิวคลีออน
2. นิวตรอน
3. โปรตอน
4. อิเล็กตรอน
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11. (มช.) ไอโซโทป เป็ นชือเรี ยกนิวเคลียสของธาตุทีมีล ั กษณะดั งนี
1. มีจ ํ านวนนิวคลีออนเท่ากั น
2. มีจ ํ านวนโปรตอนเท่ากั บนิวตรอน
3. มีจ ํ านวนโปรตอนต่างกั น แต่มีจ ํ านวนนิวตรอนเท่ากั น
4. มีจ ํ านวนโปรตอนเท่ากั น แต่มีจ ํ านวนนิวตรอนต่างกั น
12. (O-NET 49) รังสี ในข้ อใดทีมีอ ํ านาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื อสารได้ น้ อยทีสุ ด
1. รังสี แอลฟา
2. รังสี บีตา
3. รังสี แกมมา
4. รังสี เอกซ์
13. (O-NET 50) อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสี แกมมา เมือเคลือนทีในสนามแม่เหล็ก ข้ อใดไม่เกิด
การเบน
1. อนุภาคแอลฟา
2. อนุภาคบีตา
3. รังสี แกมมา
4. อนุภาคแอลฟาและบีตา
14. (O-NET 51) ข้ อความใดต่อไปนี ถูกต้ องเกียวกั บรังสี แอลฟา รังสี บีตาและรังสี แกมมา
1. รังสี แอลฟามีประจุ +4
2. รังสี แอลฟามีมวลมากทีสุ ดและอํ านาจทะลุทะลวงผ่านสู งทีสุ ด
3. รังสี บีตามีมวลน้ อยทีสุ ดและอํ านาจทะลุทะลวงผ่านตํ าทีสุ ด
4. รังสี แกมมามีอ ํ านาจทะลุทะลวงสู งทีสุ ด
15. (O-NET 54) ข้อใดเป็ นสมบัติของรังสีแอลฟา
1. เป็ นอิเล็กตรอน
2. เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
3. เป็ นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม
4. เป็ นโปรตอน
16. (มช.) ธาตุก ั มมั นตรังสี หมายถึงธาตุทีมีสมบั ติในการแผ่รังสี ได้ เอง และรังสี ทีแผ่ออกมา
จะต้ องเป็ นรังสี ต่อไปนี เสมอ
1. รังสี แอลฟา
2. รังสี บีตา รังสี แกมมา
3. รังสี แอลฟา รังสี บีตา รังสี แกมมา
4. เป็ นรังสี ชนิดใดก็ได้
17. (มช.) คุณสมบั ติทีสําคั ญประการหนึ งของอนุภาคแอลฟา ก็คือ
1. มีอ ํ านาจทะลุทะลวงสู ง
2. มีพลั งงานจลน์สูงกว่ าอนุภาคตั วอืน
3. ทํ าให้สารทีผ่านแตกตั วเป็ นไอออน
4. คล้ ายกั บรังสี เอกซ์ (X-ray)
18. (Ent) รังสี แอลฟามีอ ํ านาจในการทะลุผ่านน้ อยกว่ารังสี ชนิดอืนทีออกมาจากธาตุก ั มมั นตรังสี เนืองจาก
1. รังสี แอลฟามีพลั งงานน้อยกว่ารังสี ชนิดอืน
2. รังสี แอลฟามีคุณสมบั ติในการทํ าให้สารทีรังสี ผ่าน แตกตั วเป็ นไอออนได้ ดีกว่า
3. รังสี แอลฟาไม่มีประจุไฟฟ้ า
4. ถูกทั งข้ อ1 และ 2
19. (มช.) ข้ อความต่อไปนี ข้ อใดถูก
1. รังสี บีตามีอ ํ านาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี แกมมา แต่น้อยกว่ารังสี เอกซ์
2. รังสี บีตามีอ ํ านาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี เอ็ก แต่น้อยกว่ ารังสี แอลฟา
3. รังสี บีตามีอ ํ านาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี แอลฟา แต่น้อยกว่ารังสี แกมมา
4. รังสี บีตามีอ ํ านาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี อืน ๆ ทุกชนิด
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20. (Ent) พิจารณาข้ อความต่อไปนี สําหรับรังสี แอลฟา บีตา และแกมมา
ก. มีความสามารถในการทํ าให้ก๊าซแตกตั วเป็ นไอออนได้ ดีกว่า
ข. ต้ องใช้ว ั สดุทีมีความหนามากในการกันรังสี
ค. เมือเคลือนทีผ่านบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็ก แนวการเคลือนทีเป็ นแนวโค้ ง
ง. อั ตราส่ วนประจุต่อมวลมีค่ามากทีสุ ด
ข้ อความใดเป็ นสมบั ติของรังสี บีตา
1. ข้ อ ก และ ข
2. ข้ อ ก และ ค
3. ข้ อ ข และ ง
4. ข้ อ ค และ ง
21. (มช.) ถ้ ารังสี แอลฟา บีตา และแกมมา เคลือนทีอยู่ในนํ า และรังสี ท ั งสามชนิดมีพลั งงานเท่ากั น
เราจะพบว่ารังสี บีตาเคลือนทีได้ ระยะทาง
1. สั นทีสุ ด
2. ไกลทีสุ ด
3. ไกลกว่าแกมมาแต่ใกล้ กว่าแอลฟา
4. ไกลกว่าแอลฟาแต่ใกล้ กว่าแกมมา
22. (Ent) อนุภาคแอลฟาประกอบไปด้ วย
1. 2 โปรตอน
2. 2 โปรตอน กั บ 2 อิเล็กตรอน
3. 2 โปรตอน กั บ 2 นิวตรอน
4. 4 โปรตอน
23. (O-NET 50) นิวเคลียสของเรเดียม-226 ( 22688 Ra ) มีการสลายโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 ตั ว และ
รังสี แกมมาออกมาจะทํ าให้ 22688 Ra กลายเป็ นธาตุใด
1. 218
2. 222
84 Po
86 Rn
3. 23090Th
4. 234
94 U
24. (O-NET 51) ในการสลายตั วของ 146C นิวเคลียสของ C-14 ปล่อยอิเล็ กตรอนออกหนึ งตั ว นิวเคลียส
ใหม่จะมีประจุเป็ นกีเท่าของประจุโปรตอน
1. 5
2. 7
3. 13
4. 15
25. (O-NET 51) อั ตราการสลายตั วของกลุ่มนิวเคลียสกั มมั นตรังสีA ขึ นกั บอะไร
1. อุณหภูมิ
2. ความดั น
3. ปริ มาณ
4. จํ านวนนิวเคลียสA ทีมีอยู่
26. (O-NET 51) นิวเคลียสของเรเดียม-226 มีการสลายดั งสมการข้ างล่างx คืออะไร
226
88Ra



222
86Rn

+x

1. รังสี แกมมา
2. อนุภาคบีตา
3. อนุภาคนิวตรอน
4. อนุภาคแอลฟา
27. (Ent) ธาตุ A สลายเป็ นธาตุ B โดยปล่อยรังสี บีตาออกมา ธาตุท ั งสองจะมีจ ํ านวนใดเท่ากั น
1. นิวตรอน
2. โปรตอน
3. ผลรวมของนิวตรอนและโปรตอน
4. ผลต่างของนิวตรอนและโปรตอน
28. (Ent) จากธาตุไอโซโทปของยูเรเนียม 238
92 U สลายตั วแบบอนุกรมได้ อนุภาคแอลฟารวม8 ตั ว และ
อนุภาคบีตารวม 6 ตั ว และได้ ไอโซโทปของธาตุใหม่อีก 1 ตั ว อยากทราบว่าไอโซโทปของธาตุใหม่
มีเลขมวลและเลขอะตอมตรงกั บข้ อใด
1. 91 , 324
2. 92 , 206
3. 234 , 91
4. 206 , 82
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29. (Ent) ในการสลายตั วต่อ ๆ กั นของธาตุก ั มมั นตรังสี โดยเริ มจาก 238
92 U เมือสลายให้อนุภาค
ทั งหมดเป็ น 2 , 2 , และ 2  จะทํ าให้ได้ นิวเคลียสใหม่ มีจ ํ านวนโปรตอนและนิวตรอนเท่าใด
1. จํ านวนโปรตอน 88 จํ านวนนิวตรอน 140 2. จํ านวนโปรตอน 90 จํ านวนนิวตรอน 140
3. จํ านวนโปรตอน 88 จํ านวนนิวตรอน 142 4. จํ านวนโปรตอน 90 จํ านวนนิวตรอน 142
30. (Ent) เมือบิสมั ท 214
83 Bi สลายตั วให้ รังสี บีตาลบ นิ วเคลี ยสของธาตุใหม่คือ
210
1. 82 Pb
2. 210
3. 214
4. 214
83 Bi
85 At
84 Po
31. (O-NET 49) นั กโบราณคดีตรวจพบเรื อไม้ โบราณลํ าหนึ งว่ามีอ ั ตราส่ วนของปริ มาณC-14 ต่อ C-12
เป็ น 25 % ของอั ตราส่ วนสําหรับสิ งทียั งมีชีวิตสันนิษฐานได้ ว่าซากเรื อนี มีอายุประมาณกีปี กํ าหนดให้
ครึ งชีวิตของ C-14 เป็ น 5,730 ปี
1. 2,865
2. 5,730
3. 11,460
4. 22,920
32. (O-NET 49) ไอโอดีน-128 มีค่าครึ งชีวิต 25 นาที ถ้ าเริ มต้ นมีไอโอดีน-128 อยู่ 400 มิลลิกรัม ไอโอดีน128 จะลดลงเหลือ 100 มิลลิกรัม เมือเวลาผ่านไปกีนาที
1. 50 นาที
2. 1 ชั วโมง15 นาที
3. 1 ชั วโมง40 นาที
4. 3 ชั วโมง20 นาที
33. (O-NET 51) ไอโซโทปกั มมั นตรังสี ของธาตุไอโอดีน – 128 มีครึ งชีวิต 25 นาที ถ้ ามีไอโอดีน –128
ทั งหมด256 กรัม จะใช้ เวลาเท่าไรจึงจะเหลือไอโอดีน –128 อยู่ 32 กรัม
1. 50 นาที
2. 1 ชั วโมง15 นาที
3. 1 ชั วโมง40 นาที
4. 3 ชั วโมง20 นาที
34. (O-NET 51) ธาตุก ั มมั นตรังสี ใดทีใช้ในการคํ านวณหาอายุของโบราณวั ตถุ
1. I-131
2. Co-60
3. C-14
4. P-32
35. (Ent) ธาตุไอโอดีน - 126 มีครึ งชีวิต 12 วั น นาย ข ได้ รับธาตุไอโอดีน - 126 เข้ าไปในร่ างกาย 16 กรัม
เป็ นเวลานานกีวั นไอโอดีน– 126 ในร่ างกายของนาย ข จึงลดลงเหลือ 2 กรัม
1. 12 วั น
2. 24 วั น
3. 36 วั น
4. 48 วั น
24
36. (Ent) ไอโซโทปของโซเดียม 11 Na มีครึ งชีวิต 15 ชั วโมง จงหาว่าเวลาผ่านไป 75 ชั วโมงนิวเคลียส
ของไอโซโทปนี จะสลายไปแล้ วประมาณกีเปอร์ เซ็นต์ของจํ านวนสารทีตั งต้ น ถ้ าตอนเริ มแรกมีนิวเคลียส
ของไอโซโทปนี มีค่า 5 คูรี
1. 75 %
2. 87 %
3. 94 %
4. 97 %
37. (Ent) สารกั มมั นตรังสี ชนิดหนึ งมีค่ากั มมั นตภาพ256 คูรี พบว่าเวลาผ่านไป 6 นาที กั มมั นภาพลดลง
เหลือ 32 คูรี จงหาครึ งชีวิตและค่ากั มมั นภาพทีเหลืออยู่หลั งจากเวลาผ่านไปอีก8 นาที
1. 2 นาที 2 คูรี
2. 2 นาที 30 คูรี
3. 4 นาที 8 คูรี
4. 4 นาที 24 คูรี
38. (Ent) สารกั มมั นตรังสี โคบอลต์- 60 สลายตั วให้รังสี บีตาและรังสี แกมมา โดยมีครึ งชีวิต 5.3 ปี จงหา
เปอร์ เซ็นต์ของสารกั มมั นตรังสี ทีเหลืออยู่เมือเวลาผ่านไป 15.9 ปี
1. 6.25 %
2. 12.5 %
3. 18.75 %
4. 25 %
39. (Ent) ต้ องใช้เวลานานเท่าใด ธาตุก ั มมั นตรังสี ทีมีครึ งชีวิตเท่ากั บ30 ปี จึงจะมีปริ มาณเหลือเพียง
ร้ อยละ 10 ของของเดิม
1. 80 ปี
2. 100 ปี
3. 120 ปี
4. 240 ปี
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40. (Ent) ในการหาอายุของวั ตถุโบราณชิ นหนึ งโดยการวั ดปริ มาณของคาร์ บอน - 14 ซึ งมีครึ งชีวิต5,570 ปี
พบว่ามีปริ มาณคาร์ บอน - 14 ทีเหลืออยู่ในปั จจุบ ั นเท่ากั บ 1/8 เท่าของปริ มาณทีมีอยู่ในตอนแรก วั ตถุ
โบราณชิ นนี มีอายุเท่าไร
1. 11,140 ปี
2. 16,710 ปี
3. 22,280 ปี
4. 44,560 ปี
41. (Ent) ถ้ ามี 226
88 Ra จํ านวน N นิ วเคลียส มีก ั มมั นภาพ A มิลลิ คูรี ค่าคงตั วของการสลายตั วต่อวิ นาที
คือข้ อใด (กํ าหนดให้ 1 คูรีเท่ากั บการสลาย 3.7 x 10 10 ต่อวินาที )
1. 3.7 x 10 7

A
N

2. 3.7 x 10 7

N
A

3.

A
7

3.7x10 N

4.

N
3.7x10 7 A

42. (Ent) ไอโอดีน - 131 มีค่าคงตั วของการสลายตั วเท่ากั บ 0.087 ต่อวั น ถ้ ามี ไอโอดีน - 131 อยู่ 10 กรัม
ตอนเริ มต้ นเมือเวลาผ่านไป 24 วั น จะมี ไอโอดีน- 131 เหลืออยู่เท่าใด
1. 0.63 กรัม
2. 1.25 กรัม
3. 2.50 กรัม
4. 5.00 กรัม
43. (O-NET 50) กิจกรรมการศึกษาทีเปรี ยบเทียบการสลายกั มมั นตรังสี ก ั บการทอดลูกเต๋ านั น จํ านวน
ลูกเต๋ าทีถูกคั ดออกเทียบได้ ก ั บปริ มาณใด
1. เวลาครึ งชีวิต
2. จํ านวนนิวเคลียสตั งต้ น
3. จํ านวนนิวเคลียสทีเหลืออยู่
4. จํ านวนนิวเคลียสทีสลาย
44. (Ent) ลูกเต๋ า 16 หน้า แต้ มสี ไว้ ทีหน้าหนึ งจํ านวน100 ลูก นํ ามาทอดและคั ดลูกทีหงายหน้าแต้ มสีออก
ทอดกีครั งจึงจะเหลือลูกเต๋ า 50 ลูก
1. 8 ครั ง
2. 9 ครั ง
3. 10 ครั ง
4. 11 ครั ง
45. (Ent) ถ้ ารัศมีนวิ เคลียสของธาตุไฮโดเจนเป็ น 1.4 x 10 -15 เมตร รัศมีนิวเคลียสของธาตุ 27 Al จะเป็ นกีเมตร
1. 4.2 x 10 -15 เมตร 2. 5.6 x 10 -15 เมตร
3. 12.6 x 10 -15 เมตร 4. 27 x 10 -15 เมตร
46. (Ent) รัศมีนิวเคลียสของ 238U มีค่าประมาณกีเท่าของรัศมีนิวเคลียสของ 4 He
1. 4 เท่า
2. 8 เท่า
3. 16 เท่า
4. 60 เท่า
224
28
47. (Ent) ไอโซโทปของธาตุ 88 Ra มีรัศมีเป็ นกีเท่าของธาตุไอโซโทปของ 11 Na
1. 2 เท่า
2. 3 เท่า
3. 4 เท่า
4. 5 เท่า
48. (Ent) ถ้ านิวเคลียสของธาตุ A มีมวล 4.0020 u และนิวเคลียสของธาตุ A นี ประกอบขึ นด้ วยโปรตอน
และนิวตรอนอย่างละ 2 ตั ว ( มวลของโปรตอน = 1.0073 U , มวลของนิวตรอน = 1.0087 u มวล 1 u
เทียบเท่ากั บพลั งงาน 930 MeV ) พลั งงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนของธาตุ A มีค่า
1. 2 MeV
2. 7 MeV
3. 14 MeV
4. 28 MeV
49. (O-NET 51) ข้ อใดถูกต้ องเกียวกั บปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชั น( fusion )
1. เกิดทีอุณหภูมิต ํ า
2. ไม่สามารถทํ าให้เกิดบนโลกได้
3. เกิดจากนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกั นเป็ นธาตุหนั ก
4. เกิดจากการทีนิวเคลียสของธาตุหนั กแตกตั วออกเป็ นธาตุเบา
50. (O-NET 52) ธาตุหรื อไอโซโทปในข้ อใดทีไม่มีส่วนเกียวข้ องในปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชั นทีเกิดขึ นที
ดวงอาทิตย์
1. ไฮโดรเจน
2. ดิวเทอเรี ยม
3. ทริ เทียม
4. ฮีเลียม
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51. (O-NET 53) โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยู่รวมกั นเป็ นนิวเคลียสได้ด้ วยแรงใด
1. แรงดึงดูดระหว่างมวล
2. แรงไฟฟ้ า
3. แรงแม่เหล็ก
4. แรงนิวเคลียร์
52. (O-NET 54) เหตุใดโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ในปั จจุบ ั นจึงต้ องสร้ างใกล้ แหล่งนํ าธรรมชาติ
1. เพือให้มีน ํ าเพียงพอต่อการดั บไฟ กรณีไฟไหม้ เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
2. ใช้น ํ าปริ มาณมากในการถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ไปยั งกั งหั นไอนํ า
3. ใช้น ํ าปริ มาณมากในการทํ าให้ เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
4. ต้ องใช้นิวตรอนจํ านวนมากจากนํ าในการเริ มปฏิกิริยานิวเคลียร์
4
53. (Ent)จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 21 H + X
2 He + n X ควรเป็ นอนุภาคใด
1. อิเล็กตรอน
2. โปรตอน
3. ดิวเทอรอน
4. ทริ ทอน
15
54. (Ent)จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 147 N + 11 H
X คืออนุภาคใด
7N + X
1. อิเล็กตรอน
2. โปรตอน
3. นิวตรอน
4. โพซิ ตรอน
55. (Ent)จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 19880 Hg (n , y) 19779 Au ถามว่า y คืออนุภาคใด
1. อนุภาคแอลฟา 2. โปรตอน
3. ดิวเทอรอน
4. ทริ ทอน
56. (O-NET 49) ข้ อใดต่อไปนี เป็ นการกํ าจั ดกากกั มมั นตรังสี ทีดีทีสุ ด
1. เร่ งให้เกิดการสลายตั วเร็ วขึ นโดยใช้ความดั นสู งมากๆ
2. เผาให้สลายตั วทีอุณหภูมิสูง
3. ใช้ปฏิกิริยาเคมีเปลียนให้เป็ นสารประกอบอืน
4. ใช้คอนกรี ตตรึ งให้แน่นแล้ วฝังกลบใต้ ภูเขา
57. (O-NET 50) เครื องหมายดั งรู ปแทนอะไร
1. เครื องกํ าหนดไฟฟ้ าโดยกั งหั นลม
2. การเตือนว่ามีอ ั นตรายจากกั มมั นตภาพรังสี
3. การเตือนว่ามีอ ั นตรายจากสารเคมี
4. เครื องกํ าหนดไฟฟ้ าโดยเซลล์แสงอาทิตย์
58. (O-NET 50) รังสี ใดทีนิยมใช้ในการอาบรังสี ผลไม้
1. รังสี เอกซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี บีตา
4. รังสี แอลฟา
59. (O-NET 52) รังสี ในข้ อใดใช้สําหรับฉายฆ่าเชื อโรคในเครื องมือทางการแพทย์
1. รังสี แกมมา
2. รังสี บีตา
3. รังสี อินฟราเรด
4. รังสี แอลฟา
60. (O-NET 53) ในทางการแพทย์ ไอโอดีน-131 นํ ามาใช้ เพือวั ตถุประสงค์ตามข้ อใด
1. ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในร่ างกาย
2. ตรวจการทํ างานของต่อมไทรอยด์
3. รักษาโรคมะเร็ ง
4. รักษาเนื องอกในสมอง
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61. (O-NET 54) ข้ อใดเป็ นสมบั ติของรังสี แอลฟา
1. เป็ นอิเล็ กตรอน
2. เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
3. เป็ นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม
4. เป็ นโปรตอน
62. (O-NET 54) ธาตุทีมีสัญลั กษณ์นิวเคลียร์ 4019 K มั กถูกเรี ยกชือย่อว่าอะไร
1. โปแตสเซี ยม-19
2. โปแตสเซี ยม-21
3. โปแตสเซี ยม-40
4. โปแตสเซี ยม-59
63. (O-NET 54) เหตุใดโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ในปั จจุบ ั นจึงต้ องสร้ างใกล้ แหล่งนํ าธรรมชาติ
1. เพือให้มีน ํ าเพียงพอต่อการดั บไฟ กรณี ไฟไหม้ เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
2. ใช้น ํ าปริ มาณมากในการถ่ายเทความร้ อนจากเตาปฏิกรณ์ไปยั งกั งหั นไอนํ า
3. ใช้น ํ าปริ มาณมากในการทํ าให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
4. ต้ องใช้นิวตรอนจํ านวนมากจากนํ าในการเริ มปฏิกิริยานิวเคลียร์
64. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแรงนิวเคลียร์ (O-Net 57)

1. เกิดขึ นภายในนิวเคลียสเท่านั น
2. เป็ นแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคภายในนิวเคลียส
3. เป็ นแรงดึงดูดทีทํ าให้อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียส
4. เป็ นแรงดึงดูดระหว่างคู่นิวตรอน
5. เป็ นแรงดึงดูดระหว่างนิวคลีออน
65. ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ เกิดขึ นจากอนุภาคใดเป็ นหลั ก(O-Net 57)
1. นิวตรอน
2. โปรตอน
3. แอลฟา
4. อิเล็กตรอน
5. ไฮโดรเจน
66. เมือธาตุก ัมมั นตรังสีลายตัวให้อิเล็กตรอน 1 ตัวธาตุนั นจะมีการเปลียนแปลงอย่างไร(O-Net 57)
1. มีเลขมวลเพิ มขึ น
2. มีเลขมวลลดลง
3. มีเลขอะตอมเพิ มขึ น
4. มีเลขอะตอมลดลง
5. มีจ ํ านวนนิวตรอนเพิ มขึ น
67. ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากกัมมั นตภาพรังสี (O-Net 57)
1. การใช้ไอโอดีน -131 ในการถ่ายภาพต่อมไทรอยด์
2. การฉายรังสีแกมมาทีได้ จากโคบอลต์ -60 เพือรักษาโรคมะเร็ ง
3. การตรวจหารังสีจากวั ตถุระเบิดทีฝั งตัวอยู่ใต้ดิน
4. การหาอายุว ั ตถุโบราณด้วยคาร์บอน-14
5. การฉายรังสีแกมมาเพือทํ าให้แมลงวั นผลไม้ เป็ นหมั น
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68. O-Net 58 สัญลั กษณ์สากลใดทีแสดงว่าบริ เวณนันมีรังสี

69. O-Net 58 ความพยายามทีจะหลอมรวมนิวเคลียสของดิวเทอเรี ยมและทริ เทียมเพือให้
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเป็ นไปได้ยากเพราะเหตุใด
1. มีแรงนิวเคลียร์ทีผลั กนิวเคลียสทังสองไว้ ให้ห่างออกจากกั น
2. มีแรงนิวเคลียร์ทีดูดนิวเคลียสทังสองเข้าหากันแต่ไม่เพียงพอ
3. แรงผลั กทางไฟฟ้ ามีค่าสูง
4. แรงผลั กทางไฟฟ้ าและแรงนิวเคลียร์หักล้ างกันทํ าให้ไม่เกิดแรงดูดระหว่างนิวเคลียส
5. แรงผลั กทางไฟฟ้ าและแรงนิวเคลียร์ต่างก็ผลั กอนุภาคทังสองออกจากกัน
70. O-Net 58 ข้อใดคือความหมายของปฏิกิริยาลูกโซ่ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน
1. ยูเรเนียม – 235 มีการจัดเรี ยงตั วแบบลูกโซ่
2. ยูเรเนียม – 235 สลายตัวแล้ วให้ยูเรเนียม– 235 ตัวใหม่
3. อนุภาคนิวตรอนจากฟิ ชชั นอั นหนึงสามารถทํ าให้เกิดฟิ ชชันอั นใหม่ได้
4. อนุภาคนิวตรอนจากฟิ ชชั นอั นหนึงไปกระตุ ้ นอนุภาคนิวตรอนจากฟิ ชชันอีกอั นหนึ งได้
5. อนุภาคนิวตรอนและยูเรเนียม – 235 มีการจัดเรี ยงเป็ นสายยาวคล้ ายโซ่และถูกตัดขาด
เป็ นท่อนๆ ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน
71. O-Net 58 ในกิจกรรมการทอดลูกเต๋ าเพือจํ าลองสถานการณ์การสลายตัวของธาตุก ัมมั นตรังสี
นักเรี ยนทํ าการแต้มสีเพียงหนึงหน้าทอดลูกเต๋ าคั ดลูกทีหงายหน้าทีแต้มสีออกทํ าซํ เช่า นนีไป
เรื อยๆ ข้อใดต่อไปนีไม่ถูกต้อง
1. ทุกลูกมีโอกาสถูกคัดออกด้วยความน่าจะเป็ นเท่าๆกัน
2. ทุกลูกเป็ นอิสระต่อกั น
3. จํ านวนครังทีทอดจนกระทังเหลือจํ านวนลูกเต๋ าเป็ นครึ งหนึ งของจํ านวนเริมต้นเทียบได้
กับค่าครึ งชีวิต
4. ทุกลูกจะต้องถูกแต้มสีหน้าทีมีต ัวเลขเดียวกัน
5. การทอดแต่ละครังจะเหลือจํ านวนลูกเต๋ าประมาณ 5 ใน 6 ของจํ านวนลูกเต๋ าก่อนทอด
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72. ถ้ าในธรรมชาติไม่มีแรงนิวเคลียร์ เหตุการณ์ใดต่อไปนี น่าจะเป็ นไปได้มากทีสุด(O-Net 59)
1. เกิดเฉพาะธาตุไฮโดรเจน ( 11 H )
2. เกิดเฉพาะธาตุไฮโดรเจน ( 11 H ) และฮีเลียม ( 42 H )
3. ธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุด
4. ธาตุทุกตัวจะปล่อยกัมมั นตรังสี
5. นิวเคลียสจะมีเฉพาะโปรตอน ไม่มีนิวตรอน
73. เหตุใดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจึงเกิดขึ นทีอุณหภูมิสูงมากว่าล้ านองศาเซลเซียส(O-Net 59)
1. เพือเอาชนะแรงผลั กระหว่างนิวเคลียส
2. เพือให้เชื อเพลิงนิวเคลียร์เผาไหม้ ก ับออกซิเจนอย่างสมบูรณ์
3. เพือให้ได้พลั งงานความร้อนทีมาก ซึ งนํามาผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มาก
4. เพือให้นิวเคลียสของดิวเทอเรี ยมสลายตัวได้
5. เพือให้ยูเรเนียมสามารถหลอมรวมกันได้ง่ายขึ น
74. เมือสารกัมมั นตรังสีสลายตัวให้อนุภาคบีตา 2 ตัวนิวเคลียสของสารดังกล่าวจะมีเลขมวลและ
เลขอะตอมเปลียนไปอย่างไร (O-Net 59)
1. เลขมวลเพิ มขึ น2 เลขอะตอมเท่าเดิม
2. เลขมวลเท่าเดิม เลขอะตอมลดลง 2
3. เลขมวลเท่าเดิม เลขอะตอมเพิ มขึ น2
4. เลขมวลลดลง 2 เลขอะตอมเท่าเดิม
5. เลขมวลลดลง 2 เลขอะตอมลดลง 2
75. ข้อใดจับคู่ความสัมพั นธ์ระหว่างสารกัมมั นตรังสีและประโยชน์ไม่ถูกต้อง (O-Net 59)
1. โคบอลต์ -60 ทํ าลายเซลล์มะเร็ ง
2. ไอโอดีน -123 ตรวจสอบความผิดปกติของต่อมนํ าเหลือง
3. ฟอสฟอรัส -32 หาอั ตราการดุดซึมปุ ๋ ยของต้ นไม้
4. คาร์บอน -14 หาอายุว ั ตถุโบราณ
5. โพแทสเซียม -40 หาอายุของหิน

