การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับ ตรง
ประจาปีการศึกษา 2555

05

ชื่อ....................................................................................

รหัสวิชา

เลขที่นั่งสอบ.....................................................................

ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบ.........................................................................

วันที่ 30 ตุลาคม

ห้องสอบ...........................................................................

2554
เวลา 12.00 - 14.00 น.

คาอธิบาย
1. ข๎อสอบนี้มี 19 หน๎า (100 ข๎อ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. กํอนตอบคาถาม ต๎องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห๎องสอบ ลงในกระดาษแผํนนี้ และใน
กระดาษคาตอบ พร๎อมทั้งระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข๎อสอบให๎ตรงกับชุดข๎อสอบที่รับ
3. ในการตอบ ให๎ใช๎ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ คาตอบ
ให๎เต็มวง (ห๎ามระบายนอกวง) ในแตํละข๎อมีคาตอบที่ถู กต๎ องหรือเหมาะสมที่ สุดเพียงคาตอบเดีย ว
ตัวอย่าง ถ๎าเลือก

เป็นคาตอบที่ถูกต๎อง ให๎ทาดังนี้

ถ๎าต๎องการเปลี่ยนตัวเลือกใหมํ ต๎องลบรอยระบายในวงกลมตั วเลือ กเดิ มให๎สะอาดหมดรอยดา
เสียกํอน แล๎วจึงระบายวงกลมตั วเลือ กใหมํ
4. ห้าม นาข๎อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห๎องสอบ
5. ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าสอบออกจากห๎องสอบกํอนเวลาสอบผํานไป 1 ชั่วโมง 30 นาที
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ

ห้าม เผยแพรํ อ๎างอิง หรือเฉลย กํอนวันที่ 17 มกราคม 2555
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สํวนใต๎ใบเลี้ยงของถั่วลันเตาในอาหาร 2 สูตร พบวําอาหารสูตรที่ 1
เนื้อเยื่อสํวนใต๎ใบเลี้ยงของถั่วลันเตาเกิดรากจานวนมาก สํวนในอาหารสูตรที่ 2 เนื้อเยื่อสํวนใต๎ใบเลี้ยง
ของถั่วลันเตา เจริญเป็นแคลลัส (callus) หรือกลุํมเซลล์ สมมติฐานที่นําจะเป็นได๎คื อข๎ อใด
(1) อาหารสูตรที่ 1 สามารถชักนาให๎ถั่วลันเตาเจริญเป็นต๎นได๎
(2) อาหารสูตรที่ 1 เหมาะสมสาหรับการชักนาให๎เนื้อเยื่อของพืชทุกชนิดเกิดรากได๎
(3) อาหารสูตรที่ 2 เหมาะสมสาหรับการชักนาให๎เนื้อเยื่อสํวนยอดของถั่ วลันเตาเจริญเป็น
แคลลัสได๎
(4) ถ๎าจะชักนาให๎ต๎นถั่วลันเตาเกิดราก ควรเลี้ยงในอาหารสูตรที่ 1
2. ออร์แกเนลล์ที่พบในออโททรอป (autotroph) แตํไมํพบในเฮเทอโรทรอป (heterotroph)
(1) ไมโทคอนเดรีย
(2) คลอโรพลาสต์
(3) เยื่อหุ๎มเซลล์
(4) กอลจิคอมเพลกซ์
3. ในขณะที่ใบพืชรํวงปริมาณฮอร์โมนพืชตัวใดที่เพิ่มขึ้นและฮอร์ โ มนพืชตัวใดที่ล ดลง
(1) จิบเบอเรลลิน กรดแอบไซซิค
(2) ไซโทไคนิน กรดแอบไซซิค
(3) เอทิลีน ออกซิน
(4) ออกซิน เอทิลีน
4. โมโนเมอร์ (monomer) ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไลพิด ได๎แกํข๎อใด
(1) กรดอะมิโน กลีเซอรอล กรดไขมันไมํอิ่มตั ว
(2) กลีเซอรอล มอนอแซคคาไรด์ กรดอะมิโน
(3) กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน
(4) กรดอะมิโน มอนอแซคคาไรด์ กลีเซอรอล และกรดไขมัน
5. ถ๎าทาเซลล์เม็ดเลือดแดงแชํในสารละลายไฮโปโทนิค (hypotonic solution) เป็นเวลานาน ทํานคิดวํา
จะเกิดอะไรขึ้น
(1) เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว
(2) เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก
(3) เซลล์เม็ดเลือดแดงเตํง
(4) เซลล์เม็ดเลือดแดงยังคงสภาพเดิม
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. สารที่ผํานเมมเบรนได๎ดีที่สุ ด คือสารใดตํอไปนี้
(1) สารที่มีขนาดใหญํ
(2) สารที่มีขั้ว
(3) สารที่ละลายในไขมัน
(4) ไอออนที่มีประจุ
7. ในหมูํบ๎านแหํงหนึ่ง เกษตรกรที่ปลูกข๎าวพันธุ์ กข 6 ประสบปัญหาผลผลิตข๎า วลดลงมาก เนื่องจาก
มีการตัดถนน และ ติดไฟทางริมถนน ซึ่งปิด-เปิดอัตโนมัติ ปรากฏวํา หลังจากศึกษาปัญหาตํางๆ
กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูก ข๎าวได๎ ดับไฟทางในเวลากลางคืน ปรากฏวํา ผลผลิตของข๎าวสูงเหมือนเดิ ม
สมมติฐานที่นําเป็นไปได๎ คือ
(1) ข๎าวพันธุ์ กข 6 เป็นข๎าวที่ไวแสง ต๎องการความมืดที่ติดตํ อกัน
(2) ข๎าวพันธุ์ กข 6 เป็นข๎าวที่ไมํไวตํอแสง
(3) ข๎าวพันธุ์ กข 6 เป็นข๎าวที่ต๎องการแสงตลอดวัน
(4) ข๎าวพันธุ์ กข 6 ต๎องการน้า แสง และอุณหภูมิสูง
8. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนข๎ าวสุก จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเชํนไร
(1) ข๎าวสุกไมํเปลี่ยนสี
(2) ข๎าวสุกเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลอํอน
(3) ข๎าวสุกเปลี่ยนเป็นสีส๎ม
(4) ข๎าวสุกเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินดา
9. ผลการแบํงเซลล์ทาให๎เซลล์มีขนาดเล็ กลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอเซลล์ของสิ่งมีชีวิต คือ
(1) อัตราสํวนพื้นที่ผิวตํอปริ มาตรของเซลล์ล ดลง ทาให๎การแลกเปลี่ยนสารของเซลล์กั บ
สิ่งแวดล๎อมดีขึ้น
(2) อัตราสํวนพื้นที่ผิวตํอปริ มาตรของเซลล์สูง ขึ้น ทาให๎การแลกเปลี่ยนสารของเซลล์กั บ
สิ่งแวดล๎อมดีขึ้น
(3) อัตราสํวนระหวํางปริมาตรของเซลล์ กับพื้นที่เซลล์ แตํละด๎านลดลงทาให๎การแลกเปลี่ยน
สารของเซลล์กับสิ่งแวดล๎อ มดีขึ้น
(4) อัตราสํวนระหวํางปริมาตรของเซลล์ กับพื้นที่เซลล์แ ตํละด๎านสูงขึ้น ทาให๎การแลกเปลี่ยน
สารของเซลล์กับสิ่งแวดล๎อ มดีขึ้น
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. การเคลื่อนย๎ายสารผํานเมมเบรนแบบ Active Transport คือข๎อใด
(1) การเคลื่อนย๎ายกลูโคสและน้า
(2) สามารถเคลื่อนย๎ายสารจากบริเวณที่ มีความเข๎ มข๎นน๎อยไปยังสารที่ มีความเข๎ มข๎นของสารสูงได๎
(3) เป็นการเคลื่อนย๎ายที่ไมํต๎องให๎สารตั วพา
(4) เป็นการเคลื่อนย๎ายสารที่ใช๎สารตัวพาแตํไ มํ ต๎องใช๎พลังงาน
11. ทาการเก็บน้าจากแหลํงน้า 2 บริเวณ พบวํา แหลํงน้าที่หนึ่ง มีคํา DO 5 มิลลิกรัมตํอลิ ตร ปริมาณตะกั่ว
0.01 มิลลิกรัมตํอลิ ตร และแหลํงน้าที่สองมีคํา DO 2 มิลลิกรัมตํอลิ ตร ปริมาณตะกั่ว 15 มิลลิกรัมตํอลิ ตร
ทานายวําแหลํงน้าที่หนึ่งและแหลํงน้าที่สอง คือข๎อใด
ก. แหลํงน้าที่หนึ่ง คือคลองในพื้นที่หํางไกลชุมชน
ข. แหลํงน้าที่สอง คือน้าทิ้งจากโรงงานทาขนมจีน
ค. แหลํงน้าที่สอง คือคลองในพื้นที่หํางไกลชุมชน
ง. แหลํงน้าที่หนึ่ง คือ น้าทิ้งจากโรงงานทาขนมจีน
จ. แหลํงน้าที่หนึ่ง คือ คลองใกล๎โรงงานอุตสาหกรรม
ฉ. แหลํงน้าที่สอง คือ คลองใกล๎โรงงานอุตสาหกรรม
(1) ก และ ข
(2) ง และ ค
(3) จ และ ข
(4) ง และ ฉ
12. การที่รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิ ตย์ สามารถสํงผํานมายังโลกได๎ มากขึ้น เกิดเนื่องจากอะไร
และรังสีอัลตราไวโอเล็ตชนิดใดที่เ ป็นอันตรายตํ อสิ่ง มีชีวิตมากที่สุ ด
ก. การลดลงของโอโซนในบรรยากาศ
ข. การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์
ค. UV-B
ง. UV-C
(1) ก และ ค
(2) ก และ ง
(3) ข และ ค
(4) ข และ ง
13. การหายใจแบบไมํใช๎ออกซิเจนของแบคทีเรียแลกโตบาซิ ลลั ส ข๎อใดถูก
ก. เป็นการหายใจที่ไมํให๎ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข. เป็นการหายใจที่ให๎ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. ได๎กรดแลกติค
ง. ได๎เอทานอล
(1) ก และ ค
(2) ก และ ง
(3) ข และ ค
(4) ข และ ง
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. ข๎อใดคือการโคลนนิ่ง (Cloning)
(1) การเพิ่มปริมาณต๎นพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(2) การเกิดการผําเหลําของข๎าวโดยใช๎รังสีแกมมา
(3) การผสมพันธุ์พืชตํางสปีชีส์
(4) การสร๎างพืชต๎านทานไวรัสโดยการถํา ยยีน
15. นักวิ่งมาราธอนวิ่งด๎วยความเร็วสูง ตํอมากล๎ามเนื้อขามี อาการล๎า แสดงวํา เซลล์กล๎ามเนื้อขามีการ
หายใจแบบใดและได๎สารตัวใด
ก. ใช๎ออกซิเจน
ข. ไมํใช๎ออกซิเจน
ค. กรดแลกติค
ง. คาร์บอนไดออกไซด์
(1) ก และ ค
(2) ก และ ง
(3) ข และ ค
(4) ข และ ง
16. พืชที่มีความสูงมาก แตํก็สามารถลาเลียงน้าจากดิน ผํานรากพืชไปยังต๎นพืชได๎ แรงในข๎อใดที่ทาให๎พืช
ลาเลียงน้าได๎สูงสุด
(1) เกิดจากเซลล์พาเรนไคมาชํวยปั๊ มน้าเข๎าไปในทํอล าเลียงน้า
(2) เกิดจากแรงดันราก (root pressure)
(3) เกิดจากแรงดึงเนื่องจากการคายน้า (transpiration pull)
(4) เกิดจากกระบวนการออสโมซิ ส
17. เด็กหญิงสุนีมีหมูํเลือด O พํอมีหมูํเลือด A และแมํมีหมูํเลือด B ข๎อใดเป็นจีโนไทป์ของพํอและแมํ
ตามลาดับ ถ๎ากาหนดให๎หมูํเลือด ABO มี 3 แอลลีล IA , IB และ i
(1) IA IA และ IB IB
(2) IA i และ IB IB
(3) IA i และ IB i
(4) IA IB และ IB i
18. ไซยาไนด์เป็นสารพิษที่สารถยั บยั้งการหายใจระดับเซลล์ไ ด๎อ ยํางไร
(1) ยับยั้งการทางานของ ATP
(2) ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ในการขนสํงอิเล็ก ตรอน
(3) ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ในการขนสํงโปรตอน
(4) ยับยั้งการทางานของไฮโดรเจน
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. ในการสลายอาหารในระดับเซลล์กระบวนการใดที่เกิ ดขึ้นในเซลล์ ของสิ่ง มีชีวิตทุ กชนิด
ทั้งเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต
(1) ไกลโคลิซิส
(2) การสร๎างเอซิติลโคเอนไซม์เอ
(3) วัฏจักรเครปส์
(4) ระบบการถํายทอดอิเล็ คตอน
20. เอนไซม์ที่พบในเมล็ดข๎าวโพดที่ กาลังงอกคือเอนไซม์ตัวใด
(1) ลิเพส
(2) เพปทิเดส
(3) โพรทีเอส
(4) อะไมเลส
21. ป่าชายเลนและแนวปะการังมีความสาคัญเชํนไร
(1) เป็นแหลํงต๎นน้า
(2) ทาให๎เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
(3) ทาให๎สัตว์น้ามีจานวนมาก
(4) เป็นแหลํงอภิบาลตัวอํอนของสัตว์น้า
22. เมื่อตั้งกระถางต๎นไม๎ไว๎ริมหน๎า ตําง ต๎นไม๎จะเบนเข๎าหาแสง ทํานคิดวํา เพราะเหตุใด
(1) ด๎านที่อยูํตรงข๎ามกับด๎านที่ รับแสงมี ปริ มาณฮอร์ โ มน IAA น๎อย
(2) ด๎านที่อยูํตรงข๎ามกับด๎านที่ รับแสงมี ปริ มาณฮอร์ โ มน IAA มาก
(3) ด๎านที่ได๎รับแสงมีปริ มาณไซโทไคนิน มาก
(4) ด๎านที่ได๎รับแสงมีปริ มาณไซโทไคนินน๎อย
23. สมมติให๎แสงแดดมีเฉพาะแสงสีเขียวที่สํ องผํานมายังพื้นโลก จะมีผลอยํางไรตํอการดารงชีวิตของพืช
และสิ่งแวดล๎อม
ก. ข๎าว ข๎าวโพด และมะมํวงไมํสามารถสังเคราะห์ด๎วยแสงได๎
ข. ผลผลิตของข๎าว และข๎าวโพดลดลง แตํผลผลิตของมะมํ วงเพิ่มขึ้น
ค. ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่ มขึ้น
ง. ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลง
(1) ก และ ง
(2) ก และ ค
(3) ข และ ง
(4) ข และ ค
24. โครงสร๎างใดในเซลล์ที่พบทั้งในเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโ อต
(1) คลอโรพลาสต์
(2) รํางแหเอนโดพลาซึม
(3) ไลโซโซม
(4) ไรโบโซม
25. การแยกสลายของน้าตาลกลูโ คส ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง กระบวนการที่ทาให๎เกิดพลังงานมากที่ สุด
เกิดที่บริเวณใด
(1) ไรโบโซม
(2) ผนังชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย
(3) ผนังชั้นในของไมโทคอนเดรีย
(4) ชํองวํางภายในไมโทคอนเดรีย
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. สารใดที่ทาให๎เส๎นเลือดลดความยื ดหยุํนลง
(1) ฟอสโฟลิพิด
(2) โปรตีน
(3) แป้ง
(4) คอเลสเทอรอล
27. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมไซยาโนไฟตา (Cyanophyta) มีคุณสมบัติเชํนไร
ก. ผนังเซลล์เป็นสารพวกเซลลูโลส
ข. ผนังเซลล์เป็นสารพวกเพบทิโดไกแคน
ค. ไมํมีเยื่อหุ๎มนิวเคลียส
ง. มีเยื่อหุ๎มนิวเคลียส
(1) ก และ ค
(2) ก และ ง
(3) ข และ ค
(4) ข และ ง
28. คอนแทรคไทล์ (contractile vacuole) ของพารามีเซียมทาหน๎าที่อะไร
(1) เก็บสะสมของเสีย
(2) ใช๎ในการเคลื่อนที่
(3) ทาให๎เซลล์เพิ่มขนาด
(4) รักษาสมดุลของน้าและแรํธาตุในเซลล์
29. พืชผักพื้นบ๎านบางชนิดมีสารใดที่เป็นสาเหตุให๎เกิดโรคนิ่ วในไต มีวิธีป้องกันเชํนไรถ๎าต๎องรั บประทาน
พืชผักชนิดนั้น
ก. ออกซาเลต
ข. คาร์บอเนต
ค. รับประทานพร๎อมอาหารโปรตีน
ง. รับประทานพร๎อมแป้ง
(1) ก และ ค
(2) ข และ ค
(3) ก และ ง
(4) ข และง
30. สัตว์ในไฟลัมใดมีการยํอ ยอาหารทั้งแบบภายนอกเซลล์และภายในเซลล์
(1) Perifera
(2) Mollusca
(3) Coelenterata
(4) Arthropoda
31. เรื่องซิลิโคนนั้น ข๎อความใดผิด
(1) ซิลิโคนที่แข็งแรงจะมีธาตุคาร์ บอนเป็นองค์ประกอบอยูํในโครงสร๎าง
(2) ซิลิโคนสามารถใช๎เป็นกาวประสานท๎ องเรือ เพื่อป้องกันน้ารั่วซึมได๎
(3) ซิลิโคนมีอยูํด๎วยกันหลายชนิด ขึ้นอยูํกับขนาดของพอลิเมอร์
(4) ซิลิโคนสลายตัวได๎ยาก จึงมักนิยมนามาทาอวั ยวะเทีย ม
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. ข๎อใดผิด
(1) ผลพลอยได๎ในการกลั่นน้ามันจากหินน้ามัน ได๎แกํ ยางมะตอยและถํานโค๎ก
(2) หินน้ามันเป็นหินดินดานที่สามารถสกัดน้ามันได๎ มากกวํา 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรตํ อกิโ ลกรั ม
(3) น้ามันที่กลั่นได๎จากหินน้ามันมั ก มีสี ดา เพราะมีถํานโค๎กเจือปนอยูํ
(4) การผลิตน้ามันจากหินน้ามันโดยตรง ทาให๎เกิดมลพิษสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากมีกามะถันปนเปื้อน
33. สารประกอบของธาตุแทรนซิชันจะมี การเปลี่ยนสี ก็ตํอเมื่อ
ก. ชนิดของพันธะรอบอะตอมเปลี่ยนแปลงไป
ข. ชนิดของไอออนที่ล๎อมรอบตํางกัน
ค. จานวนอะตอมของโมเลกุล ที่ล๎ อ มรอบตํ างกัน
ง. เลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชันเปลี่ยนแปลงไป
ข๎อใดถูกต๎อง
(1) ข๎อ ก ข และ ค
(2) ข๎อ ก ข และ ง
(3) ข๎อ ก ค และ ง
(4) ข๎อ ข ค และ ง
34. ข๎อใดผิด
(1) ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวและความหนาแนํนสูงกวําโลหะหมูํ 1 และ 2
อยํางมาก
(2) ธาตุสุดท๎ายในตารางธาตุ มีเลขอะตอม 118 และเป็นโลหะแทรนซิชันด๎วย
(3) สารประกอบของธาตุแทรนซิชันชนิดหนึ่งๆ ที่มีเลขออกซิเดชันเทํากัน จะมีสีตํางกันได๎
(4) สารประกอบของธาตุแทรนซิชันบางชนิดไมํ ละลายน้า
35. ข๎อใดที่สามารถทาให๎ปรากฏการณ์เรือนกระจกลดลงได๎
(1) การนาเศษอาหารและเศษพืชไปทาปุ๋ย
(2) การใช๎น้ามันดีเซลที่มีคําออกเทนต่า
(3) การติดตั้งเครื่องกรองฝุ่นละอองและเขมํ าดาตามโรงงานอุ ตสาหกรรม
(4) การติดตั้งอุปกรณ์ดัก จับแก๏ส ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่เกิ ดขึ้น จากการใช๎ถํานหินลิก ไนต์เป็น
เชื้อเพลิง
36. ความหมายของเลขมวลข๎ อใด กลําวถูกต๎อง
(1) มวลรวมของนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลีย สของอะตอม
(2) จานวนโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม
(3) จานวนรวมของนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลีย สของอะตอม
(4) มวลรวมของนิวตรอนโปรตอน และอิเล็กตรอนในอะตอม
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37. องค์ประกอบที่สาคัญของโปรตีน ได๎แกํข๎อใด
(1) คาร์บอน และไฮโดรเจน
(2) คาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน
(3) คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
(4) คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
38. ข๎อใดถูกต๎อง
(1) โฟมสํวนมากจะอํอนนุํมและยื ดหยุํนได๎ ดี เพราะมีรูพรุนเหมือนฟองน้า
(2) โฟมใช๎เป็นฉนวนป้องกันหรือเก็บความร๎ อนและความเย็นได๎ เนื่องจากเนื้อโฟมมีความเป็น
ตัวนาต่า
(3) ฟองอากาศในโฟมเกิดจากการกวนพลาสติกขณะยังเหลวอยูํอ ยํางรวดเร็ว จนกระทั่งเริ่มแข็งตัว
จึงหยุด
(4) พลาสติกที่ใช๎ทาโฟมเป็นประเภทเทอร์โ มเซต เพราะมีความแข็งแรงกวําพลาสติก ประเภท
เทอร์โมพลาสติก
39. หากนักเรียนต๎องการใช๎แก๏สหุงต๎ม ควรปรับเปลวไฟเป็นสีอะไร เพื่อให๎ได๎ความร๎อนสูงสุด
(1) สีน้าเงิน
(2) สีเหลือง
(3) สีส๎ม
(4) สีแดง
40. สาเหตุของการนิยมใช๎น้ามันถั่วเหลืองในการบริ โภค ได๎แกํข๎อใด
(1) มีกรดไขมันโอเลอิก มาก จึงไมํทาให๎คอเลสเตอรอลในเลือ ดสูง
(2) มีกรดไขมันไลโนเลอิ ก มาก จนไมํเกิดเป็นไข
(3) มีกรดไขมันสเตียริก มาก จึงไมํเหม็นหืน
(4) ข๎อ 1 และ 2
41. สารเคมีในข๎อใดทีส่ ามารถเกิ ดการระเบิดได๎
(1) KClO3
(2) KMnO4
(3) KNO3
(4) ข๎อ 1 และ 3
42. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติของแก๏ส
(1) สามารถอัดตัวเองได๎
(2) มีความหนาแนํนต่า
(3) สามารถแทรกซึมได๎
(4) มีความอํอนโค๎งได๎ ตามภาชนะที่บรรจุ
43. สารในข๎อใดตํอไปนี้ที่มีจุดหลอมเหลวสูง ที่สุ ด
(1) พาราฟิน
(2) ยางมะตอย
(3) เกลือแกง
(4) แก๎ว
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44. ผงฟูเป็นสารที่ใสํในขนมปังและขนมฟู อยากทราบวํา ผงฟูมีสูตรเคมีอยํางไร และมีสมบัติเป็นอยํางไร
(1) NaHCO3 มีสมบัติเป็นกรด
(2) NaHCO3 มีสมบัติเป็นเบส
(3) NaOH มีสมบัติเป็นเบส
(4) Na2CO3 มีสมบัติเป็นกรด
45. ข๎อใดผิด
(1) สภาพการละลายได๎ หมายถึงปริมาณสูงสุดของตั วละลายในสารละลายอิ่ มตัว ณ อุณหภูมิห๎อง
(2) ขณะที่สารเปลี่ยนสถานะเนื่องจากความร๎อน มีผลตํอการเรียงตัวและการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคของสาร
(3) สารแตํละชนิดจะมีจุดเดือดและจุ ดหลอมเหลวเฉพาะตั ว
(4) โบรมีนมีสถานะเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิห๎อง
46. ข๎อใดที่สารทุกตัวเป็นสารเนื้อเดี ยวกันและอยูํในสถานะเดียวกัน
(1) ทองเหลือง ทองแดง
(2) น้ากลั่น น้าเชื่อม
(3) แก๏สออกซิเจน แก๏สคาร์บอนไดออกไซด์
(4) น้าตาลทราย หินปูน
47. สารในข๎อใดที่ไมํละลายน้า แตํสามารถละลายได๎ในแอลกอฮอล์
(1) โซเดียมคลอไรด์
(2) แนฟทาลีน
(3) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส
(4) กลูโคส
48. สารในข๎อใดที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมั สจากสีแ ดงเป็นสีน้าเงิน
(1) น้ามะขาม น้าขี้เถ๎า
(2) ผงฟู น้าปูนใส
(3) ปุ๋ยยูเรีย น้าโซดา
(4) ปุ๋ยยูเรีย น้าอัดลม
49. หากพิจารณาเลือกดอกไม๎ เพื่อใช๎ทดสอบกรด-เบส แทนลิตมัส ดอกไม๎ข๎อใดที่สามารถใช๎แทนกันไมํไ ด๎
(1) ดอกเข็มสีแดง
(2) ดอกยี่โถสีแดง
(3) ดอกตะแบกสีมํวง
(4) ดอกอัญชัน
50. หากผสมสารละลายของปุ๋ ยแอมโมเนีย มไนเตรตกับโพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ แล๎วนาไปอุํนให๎ร๎อน จะ
ทาให๎เกิดแก๏สอะไร
(1) NH3
(2) N2
(3) H2
(4) NO
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51. แนวทางปฏิบัติสาหรับการพัฒนาคุ ณภาพของแหลํงน้าแบบยั่งยืน ข๎อใดที่สามารถกํอให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
(1) ลดการปลํอยน้าเสียลงสูํแมํน้าลาคลอง
(2) นาน้าเสียที่ผํานการบาบัดแล๎ว ไปใช๎งานด๎านอื่นๆที่เหมาะสมตํอไป
(3) เปลี่ยนนิสัยการอุปโภค-บริโภคใหมํ โดยนิยมหันกลับมาใช๎ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ มากขึ้น
(4) ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียให๎ มีประสิทธิภาพมากขึ้น กํอนปลํอยลงสูํแมํน้าลาคลอง
52. ในการศึกษาคุณภาพของน้าในแมํน้าแหํงหนึ่งในจังหวัดขอนแกํน พบวํา คํา DO วัดที่เวลา 10.00 น.
เทํากับ 2.0 มิลลิกรัมตํอลิตร และคํา DO วัดที่เวลา 16.00 น เทํากับ 5.5 มิลลิกรัมตํอลิตร หากพิจารณา
ความแตกตํางของคํา DO ที่เกิดขึ้นนี้ สามารถกลําวสรุปได๎วํา เกิดมาจากสาเหตุใด
(1) สัตว์ที่อาศัยในแมํน้านั้นใช๎ออกซิเจนมากในตอนเช๎า
(2) สัตว์ที่อาศัยในแมํน้านั้น มีการอพยพออกไปหากิน ที่อื่น ในเวลาบํา ย
(3) แพลงก์ตอนพืช สังเคราะห์แสงได๎ดีในชํวงเวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป
(4) แพลงก์ตอนพืชสามารถสังเคราะห์แสง ทาให๎เกิดออกซิเจนสะสมมากขึ้น
53. ข๎อใดเป็นผลที่เกิดจากปฏิกิ ริยาคลอโรฟลู ออโรคาร์บอน
ก. ทาให๎รังสีอัลตราไวโอเลตที่ มีชํวงคลื่น สั้นที่สุ ดสํ องลงมาถึงผิ วโลกมากขึ้น
ข. ปริมาณของแก๏สโอโซนในบรรยากาศลดลง
ค. ปริมาณของแก๏สเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
ง. ทาให๎โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
(1) ข๎อ ก และ ข
(2) ข๎อ ก และ ค
(3) ข๎อ ข และ ค
(4) ข๎อ ค และ ง
54. หาก ดช. ณเดชน์ มีความสูงต่ากวําเกณฑ์ มาตรฐาน ควรจะรับสารอาหารกลุํ มใดมากที่สุ ด
(1) โปรตีนกับไขมัน
(2) โปรตีนกับเกลือแรํ
(3) ไขมันกับคาร์โบไฮเดรต
(4) คาร์โบไฮเดรตกับเกลือแรํ
55.ธาตุ A, B และ C มีเลขอะตอม 11, 16 และ 17 ตามลาดับ ข๎อความใดที่สอดคล๎ องกับข๎อ มู ลนี้
(1) ออกไซด์ของธาตุเหลํานี้ มีสูตร A2O, BO และ C2O
(2) สารประกอบที่เกิดจากธาตุ A และ C จะไมํนาไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว
(3) สารประกอบที่เกิดจากธาตุ A และ C จะมีจุดเดือดต่ากวําสารที่ไ ด๎จากคูํ A-B
(4) ถ๎านาออกไซด์ของธาตุ B ไปละลายน้า จะได๎สารละลายที่สามารถเปลี่ ยนสีของกระดาษลิ ตมัส
จากสีแดงเป็นสีน้าเงิน
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56. ข๎อมูลตํอไปนี้
ก. สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมั สจากสีน้าเงินเป็นสีแดง
ข. ได๎สารละลายไมํมีสื เมื่อหยดด๎วยฟินอล์ฟทาลีน
ค. ให๎สารละลายสีเขียวเมื่อทดสอบกั บเจนเชียลไวโอเล็ ต
ง. ทาปฏิกิริยากับผงฟู แล๎วเกิดฟองแก๏สขึ้น
จากข๎อมูลข๎างต๎น ควรเป็นสมบัติของสารใด
(1) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
(2) สารละลายแอมโมเนีย
(3) สารละลายกรดไนตริก
(4) สารละลายกรดซัลฟูริค
57. ข๎อใดถูกต๎อง
(1) สารละลายที่มีความเป็น กรดเพิ่มขึ้น จะมีคํา pH ลดลงมาก
(2) กรดแกํเป็นกรดที่มีความเข๎ มข๎น ของเนื้อกรด
(3) อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการวัดคํา pH
(4) ถูกทุกข๎อ
58. สาร X หนัก 2.5 กรัม ละลายในน้า หนัก 250 กรัม จนเกิดสารละลายอิ่มตัว ถ๎าต๎องการให๎สาร X ตกผลึก
หนัก 0.5 กรัม ต๎องระเหยน้าออก หนักเทําไหรํ
(1) 25 กรัม
(2) 50 กรัม
(3) 100 กรัม
(4) 150 กรัม
59. สารเมื่อได๎รับหรือคายความร๎อน จะทาให๎สารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ข๎อใดกลําวสรุปผิด
(1) เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
(2) มักเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น
(3) มีการขยายตัวหรือหดตัวขึ้น
(4) เกิดการเปลี่ยนสถานะได๎
60. เด็กหญิงญาญําได๎ทดลองโดยการจุํ มแผํน โลหะทองแดงและแมกนีเซีย มลงในสารละลายคอปเปอร์ (II)
ซัลเฟต แล๎วตํอวงจรเข๎ากับเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้า เด็กหญิงญาญําได๎สังเกตเห็นเข็มบนเครื่องเบนไปทาง
ขั้วแมกนีเซียม แล๎วเกิดฟองแก๏สขึ้น และมีสารสีดามาเกาะด๎วย จากการทดลองนี้ เด็กหญิงญาญําสรุปข๎อ
ใดผิด
(1) ฟองแก๏สที่เกิดขึ้น คือแก๏สไฮโดรเจนที่เกิดจากทองแดงทาปฏิกิริ ยากั บสารละลายอิเล็ กโทรไลต์
(2) การทดลองนี้ แสดงวําพลังงานเคมีสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได๎
(3) เข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปนั้น แสดงวํามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น
(4) เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น เพราะเกิดสารสีดามาเกาะที่โลหะแมกนีเซีย ม
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61. นักเรียนเดินทางจากจังหวัดขอนแกํนไปยังมหาสารคาม ซึ่งมีระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยใช๎เวลา 60 นาที
จงคานวณหาความเร็วเฉลี่ยของการเดิน ทางของนักเรียน
(1) 72 กิโลเมตรตํอชั่วโมง
(2) 1.2 กิโลเมตรตํอนาที
(3) 72 กิโลเมตรตํอนาที
(4) ข๎อมูลไมํเพียงพอ
62. ปลํอยวัตถุหนึ่งจากหยุดนิ่งลงจากหอคอยสูง จากนั้นอีก 1 วินาทีจึงปลํอยวัตถุที่ส องจากหยุดนิ่ง
เชํนกัน หากไมํพิจารณาแรงต๎านจากอากาศตลอดการเคลื่ อนที่ในอากาศ จะพบวํา
(1) วัตถุทั้งสองจะหํางกันเทําเดิมตลอดจนกระทั่งวั ตถุ อันหนึ่งกระทบพื้น
(2) วัตถุทั้งสองจะหํางกันออกเรื่อยๆ จนกระทั่งวัตถุหนึ่งกระทบพื้น
(3) วัตถุทั้งสองจะเข๎าใกล๎กันเรื่อยๆ จนกระทั่งวัตถุหนึ่งกระทบพื้น
(4) วัตถุที่สองจะกระทบพื้นพร๎อ มๆ กับวัตถุที่หนึ่ง
63. เมื่อเราขว๎างส๎มลูกหนึ่งให๎ออกจากมื อในแนวราบ ขณะที่ส๎มลอยในอากาศนั้น ข๎อใดถูกต๎อง
(1) ความเร็วของส๎มจะเพิ่มขึ้น อยํางเป็นเชิงเส๎น
(2) ส๎มอยูํในสภาพไร๎น้าหนัก
(3) โมเมนตัมของส๎มลดลงเรื่อ ยๆ
(4) ส๎มเคลื่อนที่เป็นเส๎นตรงกํอนที่จะโค๎งแบบพาราโบลา
64. วางหนังสือเลํมหนึ่งทิ้งไว๎บนโต๏ะ ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎อง
(1) น้าหนักของหนังสือเป็นแรงคูํกิริยากับแรงที่โต๏ะกระทากั บหนังสือ
(2) ไมํมีแรงใดๆ กระทากับหนังสือเลย
(3) ไมํมีแรงเสียดทานระหวํางหนังสือและโต๏ะ
(4) มีเฉพาะแรงเสียดทานสถิตระหวํางหนังสือและโต๏ะกระทากับหนังสือ
65. ออกแรงเข็นลูกโบวลิ่งจากพื้นขึ้นไปตามพื้นเอียงยาว 1.0 เมตร เอียงทามุม 30 องศากับแนวราบ
เพื่อนาลูกโบวลิ่งไปวางบนรางที่อ ยูํสูง 0.5 เมตร ดังภาพ

จะต๎องออกแรงคงที่ขนาดเทําใด (กาหนดให๎ g=10 m/s2)
(1) 200 N
(2) 50 N
(3) 25 N
(4) 0.5 N
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66. ลูกตุ๎มนาฬิกาอยํางงําย เมื่อแกวํงด๎วยมุมเล็กๆ ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎ อง
(1) คาบของการแกวํงแปรผันตรงกับความยาวของแขนลูก ตุ๎ ม
(2) ความตึงเชือกไมํมีผ ลตํ อคาบของการแกวํง
(3) ที่ตาแหนํงสมดุล พลังงานจลน์ของลูกตุ๎มมีคํา มากที่สุ ด
(4) ตลอดการแกวํง พลังงานกลรวมของลูกตุ๎ มมีคํา คงที่
67. รถยนต์คนหนึ่งชนประสานงากับรถบรรทุ กสิ บล๎อแล๎วติดกันไป รถคันใดที่มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตั ม
มากกวํา
(1) รถยนต์
(2) รถบรรทุก
(3) ทั้งสองคันมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตั มเทํา กัน
(4) ไมํอาจบอกได๎เนื่องจากไมํ ทราบความเร็วภายหลังการชน
68. คลื่นกลเดินทางในตัวกลางโดยอาศั ยสมบั ติใดของตั วกลาง
(1) การเคลื่อนที่ของตัวกลาง
(2) การถํายเทโมเมนตัมเชิงมุ ม
(3) ความแข็งเกร็ง
(4) ความยืดหยุํน
69. แหลํงกาเนิดเสียงสองแหลํง อยูํหํางกันไมํมากนัก แหลํงกาเนิดเสียงแรกให๎กาเนิดเสียงความถี่ 500 Hz
สํวนอีกแหลํงกาเนิดให๎กาเนิดเสียงความถี่ 700 Hz เมื่อแหลํงกาเนิดใช๎กาลังเทํากัน ผู๎ฟังจะได๎ยินเสียงเป็น
อยํางไร
(1) ได๎ยินเสียงความถี่เฉลี่ย 600 Hz
(2) ได๎ยินเสียงบีตส์ที่มีความถี่ บีตส์ 200 Hz
(3) ได๎ยินเสียงความถี่ใดความถี่หนึ่ง
(4) ได๎ยินเสียงทั้งสองความถี่
70. ขณะที่เราเปิดวิทยุฟังเพลงจากสถานีวิทยุอ ยูํในรถนั้น รถกาลังเคลื่อนที่ในทิศทางเข๎าหาสถานีวิทยุ
ข๎อใดถูกต๎อง
(1) เสียงที่ได๎ยินจะแหลมขึ้น
(2) เสียงที่ได๎ยินจะทุ๎มลง
(3) เสียงที่ได๎ยินไมํเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม
(4) เสียงดังมากขึ้น



รหัสวิชา 05

15

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71. เครื่องดนตรีโปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอิสาน ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎อง
(1) การตีแรงจะให๎เสียงที่สูงกวําการตีคํอยๆ
(2) ไมํวําจะตีด๎านบนหรือด๎านลํางก็จะได๎เสียงที่เหมือนกัน
(3) เชือกที่ขึงวางโปงลางไมํมีผลตํอเสี ยงของโปงลาง
(4) สามารถตีได๎โดยใช๎ไ ม๎ตีแ บบใดก็ไ ด๎
72. เหตุใดขณะรับชมรายการโทรทัศน์ และมีเครื่องบินโดยสารบินผํานมาใกล๎ๆ จึงทาให๎ภาพไมํชัด
ในบางขณะ
(1) คลื่นวิทยุจากเครื่องบินรบกวนการรั บคลื่นจากสถานีโทรทั ศน์
(2) สภาพอากาศที่โดนรบกวนด๎ วยไอร๎ อนจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
(3) เสียงของเครื่องยนต์ทาให๎สายอากาศ (แผงรับคลื่น) สั่นจึงทาให๎สัญญาณลดทอน
(4) สัญญาณโทรทัศน์จากสถานีโ ทรทัศน์ สะท๎อนที่ตัวเครื่ องบินแล๎ วมาซ๎ อนทั บกั บคลื่นจากสถานี
ที่มาถึงผู๎รับ
73. ความแตกตํางระหวํางคลื่นแสงและคลื่นเสียงคื อสมบัติในข๎อใด
(1) การเลี้ยวเบน
(2) การเกิดบีตส์
(3) โพลาไรเซชัน
(4) การกาทอน
74. การสื่อสารด๎วยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) นั้น การสื่อสารระหวํางตัวโทรศัพ ท์กั บ
ระบบเครือขํายใช๎อะไร
(1) คลื่นเสียง
(2) คลื่นวิทยุ
(3) คลื่นโทรศัพท์
(4) คลื่นไมโครเวฟ
75. เมื่อใสํน้าแข็งก๎อนลงในแก๎วน้า จนระดับน้าในแก๎วอยูํเสมอขอบแก๎ว โดยสํวนของน้าแข็งมีระดับสูงกวํา
ขอบแก๎วเล็กน๎อย ข๎อความตํอไปนี้ข๎อใดถู กต๎ อง
(1) เมื่อน้าแข็งละลายหมดน้าจะหกออกจากแก๎ วเล็กน๎อ ย
(2) ขณะที่น้าแข็งละลาย ความหนาแนํนรวมของน้ากับน้าแข็ง จะคํอ ยๆ ลดลง
(3) น้าแข็งไมํสามารถละลายหมดได๎ เพราะจะสมดุลความร๎อนกันเสียกํ อน
(4) ความดันรวมที่ ก๎นแก๎วมี คําคงที่ตลอด ตั้งแตํน้าแข็งเริ่มละลายจนกระทั่งละลายหมด
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76. ภูเขาน้าแข็งประกอบด๎วยสํวนที่ จมในน้าและสํวนที่ ลอยพ๎นเหนือน้า หากสมมติให๎สํวนที่ล อยพ๎นเหนือ
น้าหายไปในทันที ข๎อใดถูกต๎อง
(1) จุดศูนย์กลางมวลของก๎อนน้าแข็ง ที่เหลือ จะคํอยๆ จมลง
(2) แรงลอยตัวของก๎นน้าแข็งลดลง
(3) ความดันที่ฐานของก๎อนน้าแข็งเพิ่มขึ้น
(4) ความหนาแนํนของก๎อนน้าแข็งลดลง
77. ประจุลบอันหนึ่งถูกยิงให๎เคลื่อนที่ด๎วยความเร็ วต๎น v m/s ไปในทิศทางเดียวกับสนามแมํเหล็ก
ข๎อใดอธิบายการเคลื่อนที่ของประจุล บนี้ได๎ ถูก ต๎อง
(1) ประจุลบมีโมเมนตั มคงที่
(2) ประจุลบจะเคลื่อนที่โค๎งเป็นสํวนโค๎งวงกลม
(3) ประจุลบจะเคลื่อนที่ช๎าลงเรื่อยๆ
(4) ประจุลบจะเคลื่อนที่เป็นเส๎นโค๎งพาราโบลา
78. แหลํงกาเนิดแสงอันหนึ่งให๎กาเนิดแสงขณะที่กาลังเคลื่อนที่ ด๎วยอัตราเร็วคงที่และน๎อยกวํา อัตราเร็ว
ของแสงมาก ข๎อใดถูกต๎องที่สุด
(1) อัตราเร็วของแสงที่ไปทางเดีย วกั บการเคลื่อนที่ของแหลํงกาเนิดจะมากกวําอั ตราเร็ วของแสง
อีกด๎านหนึ่ง
(2) ความยาวคลื่นของแสงที่ ไปทางเดีย วกั บการเคลื่อนที่ของแหลํงกาเนิดจะมี คํา มากกวํา
ความยาวคลื่นแสงอีกด๎านหนึ่ง
(3) ความถี่ของแสงที่ไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ ของแหลํงกาเนิดจะมีคําน๎อยกวํา ความถี่ของ
แสงอีกด๎านหนึ่ง
(4) อัตราเร็วของแสงที่ออกจากแหลํงก าเนิดจะเทํากัน ทุก ทิศ ทาง
79. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายในใจกลางดวงอาทิ ตย์นั้ น เป็นปฏิกิริยาแบบใด
(1) ฟิชชัน
(2) ฟิวชัน
(3) รีดอกซ์
(4) เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เฉพาะแบบที่ไ มํเกิ ดในดาวฤกษ์ อื่นๆ
80. ผู๎ค๎นพบรังสีเอ็กซ์ (X-ray) คือใคร
(1) เรินต์เกน
(2) มารี คูรี
(3) รัทเทอร์ฟอร์ด
(4) เจสัน เอ็กซ์
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81. ข๎อใดไมํจัดเป็นรูปรํางของกาแล็ กซี
(1) กาแล็กซีแบบกังหัน
(2) กาแล็กซีแบบทรงรี
(3) กาแล็กซีแบบไมํสามารถระบุ รูปรํางได๎
(4) กาแล็กซีรูปเหลี่ยม
82. ข๎อความตํอไปนี้ ข๎อใดผิด
(1) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตั วในเนบิวลา
(2) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตั วในกาแล็ กซี ที่ไ มํส ามารถระบุรู ปรํางได๎
(3) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตั วในกระจุ กดาวทรงกลมสํวนใหญํ
(4) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตั วในแขนของกาแล็ กซีแ บบกังหัน
83. ดวงอาทิตย์เมื่อแรกกาเนิดนั้น มีสเปกตรั มชนิดใด
(1) O
(2) B
(3) F
(4) G
84. ทฤษฎีบิกแบง กลําวเกี่ยวกับเรื่องใด
(1) การระเบิดครั้งใหญํของดาวฤกษ์ มวลมาก
(2) การกาเนิดหลุมดา
(3) การระเบิดของดาวคูํ
(4) การกาเนิดเอกภพ
85. ข๎อใดไมํใชํเหตุผลสนับสนุนทฤษฎีการเกิดระบบสุริยะ
(1) ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรไปในทิศ ทางเดีย วกันรอบดวงอาทิ ตย์
(2) ระนาบการโคจรของดาวเคราะห์เกื อบเป็นระนาบเดี ย วกัน
(3) ดาวเคราะห์หมุนรอบตัวเองไปในทิ ศทางเดีย วกัน
(4) บริวารของดาวเคราะห์มีจานวนไมํเทํา กัน
86. การปรากฏเปลี่ยนตาแหนํงของวัตถุท๎องฟ้าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเรียกวําอะไร
(1) คําสัมบูรณ์
(2). พาราลแลกซ์
(3) สุริยวิถี
(4) ปีแสง
87. เราสามารถคะเนอายุของเอกภพได๎ด๎วยวิธีใ ด
(1) ใช๎คาร์บอน 14
(2) วัดคําพาราลแลกซ์
(3) คานวณจากอัตราเร็วของแสง
(4) คานวณจากคําคงที่ฮับเบิล
88. กล๎องโทรทรรศน์อวกาศมี ข๎อ ดีก วํากล๎องโทรทรรศน์ที่ติดตั้งบนโลก ยกเว๎นข๎อใด
(1) ไมํได๎รับการรบกวนจากความแปรปรวนในชั้นบรรยากาศ
(2) มีคํากาลังแยกเข๎าใกล๎คําทางทฤษฎี
(3) ดูแลรักษางําย
(4) สามารถสังเกตการณ์ได๎ ครอบคลุ มชํวงความยาวคลื่นที่ กว๎าง
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89. นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกจั ดกลุํ มของดาวฤกษ์โดยใช๎อะไร
(1) ขนาด
(2) อายุ
(3) อุณหภูมิ
(4) ธาตุ
90. ดาวซีริอุสเป็นดาวฤกษ์ ที่ปรากฏสวํางที่สุ ดบนท๎องฟ้า มีอันดับความสวํางเทําใด
(1) 1.4
(2) -1.4
(3) -9.8
(4) 9.8
91.หินแบํงเป็น หินอัคนี หินแปร และหินตะกอน ข๎อใดที่กลุํมหินจัดไว๎ไ มํ ถูกชนิด
(1) หินทราย หินดินดาน หินปูน
(2) หินไนส์ หินชนวน หินอํอน
(3) หินแกรนิต หินบะซอลท์ หินแอนดีไซด์
(4) หินกรวดมน หินทรายแป้ง หินตะกอนภูเขาไฟ
92. วงแหวนแหํงไฟ ตั้งอยูํบริเวณใดของโลก
(1) รอบมหาสมุทรแอตแลนติ ก
(2) รอบทวีปแอนตาร์กติ กา
(3) รอบมหาสมุทรแปซิฟิก
(4) รอบหมูํเกาะอินโดนีเซีย
93. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติทางกายภาพของแรํ
(1) สี และ ความถํวงจาเพาะ
(2) กลิ่น และ รสชาติ
(3) ความวาว และ แนวแตกเรียบ
(4) ความแข็ง และ สีผง
94. การเคลื่อนที่ของแผํนธรณีภาคเกิดจากอะไร
(1) วงจรพาความร๎อน
(2) แผํนดินไหว
(3) การระเบิดของภูเขาไฟ
(4) แรงดึงดูดที่ดวงจันทร์กระทาตํอโลก
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 12.00 – 14.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95. บริเวณภายในโลกมีหินหลอมเหลวที่ไ ด๎รั บความร๎ อนจากแหลํงใด
(1) ความร๎อนที่หลงเหลือจากการพอกพูน มวลเป็น ดาวเคราะห์โลก
(2) ความร๎อนที่สะสมจากดวงอาทิตย์
(3) ความร๎อนจากปฏิกิริย านิวเคลี ยร์ ที่แกํนโลก
(4) ความดันจากเปลือกโลก
96. เพราะเหตุใดจึงพบแผํนดินไหวเกิดเป็นชํวงๆ และเกิดเป็นคาบอุบัติซ้าได๎
(1) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแมํเหล็ก โลก
(2) เกิดจากการสะสมความเครี ยดของแผํนธรณีภาค
(3) เกิดจากพายุสุริยะ
(4) เกิดจากโลกหมุนรอบตั วเอง
97. ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได๎ตั้งสมมติฐานวํา ผืนแผํนดินทั้งหมดบนโลก แตํเดิมเป็นแผํนดินเดียวกัน
โดยมีหลักฐานสนับสนุนหลายประการ ยกเว๎นข๎อใด
(1) หลักฐานจากรอยตํอของทวีป
(2) หลักฐานจากความคล๎ายคลึงของกลุํ มหินและแนวภูเขา
(3) หลักฐานจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของหินภูเขาไฟ
(4) หลักฐานจากซากดึกดาบรรพ์
98. นักธรณีวิทยาใช๎หลักฐานอะไร เพื่อยืนยันวํา ที่ราบภาคเหนือตอนลําง (จังหวัดพิจิตร) เป็นพื้นที่ที่เคยมี
น้าทะเลทํวมถึงมากํอน
(1) การพบชั้นแรํยิปซั่มใต๎พื้นดิน
(2) การตรวจสอบด๎วยคาร์ บอน 14
(3) การตรวจหลักฐานจากสิ่งปลูก สร๎างสมัย โบราณ
(4) พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวลาน้าของแมํน้านําน
99. จังหวัดใดที่ไมํตั้งอยูํในเขตรอยเลื่อนมีพลัง
(1) มหาสารคาม
(2) กาญจนบุรี
(3) เชียงใหมํ
(4) ชุมพร
100. เขตอับคลื่นทุติยภูมิ (S-wave shadow zone) เกิดขึ้นด๎วยสาเหตุใด
(1) คลื่น S เกิดการแทรกสอดแบบหัก ล๎างในบริเวณนั้น
(2) คลื่น S เดินทางช๎า และสูญเสียพลังงานจนไมํสามารถเดินทางถึงบริเวณดังกลําวได๎
(3) บริเวณดังกลําวมีฐานธรณีภาคที่แข็งแรงไมํยืดหยุํน
(4) คลื่น S ไมํสามารถเดินทางผํานแกํนโลกชั้นนอกได๎


