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1. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการยอยอาหารของมนุษย 
 1) การยอยอาหารเกิดขึ้นมากที่ สุดที่ลําไสเล็กสวนตน เรียกวา ดูโอดินัม 

(Duodenum) 
 2) เมื่ออาหารเขาสูลําไสเล็ก ตับออนจะสรางโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตซึ่งมี

ฤทธิ์เปนเบส เพื่อลดความเปนกรดของอาหาร 
 3) การยอยแปงเริ่มขึ้นที่ชองปากและสิ้นสุดที่ลําไสใหญ 
 4) เกลือน้ําดี (Bile Salt) ชวยใหไขมันแตกตัวเปนหยดไขมันเล็กๆ และ

แขวนลอยอยูในน้ํา  
2. เอนไซมใดที่ใชในการเชื่อมดีเอ็นเอ 2 สาย 
 1) DNA ligase   2) DNA polymerase 
 3) DNA nuclease  4) DNA peptidase  
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
 1) 20Ca  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2 

 2) 24Cr3+  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s1  3d2 
 3) 25Mn  1s2  2s2  2p6  3s2  3p2  4s2  3d5 

 4) 27Co3+  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d7  
4. พิจารณากราฟแสดงระดับพลังงานของปฏิกิริยา ก และ ข ขอใดถูกตอง  

พลงังาน

การดําเนินไปของปฏิกิริยา

ก
ข

  
 1) ปฏิกิริยาทั้งสองใหผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 
 2) ปฏิกิริยา ข คือ ปฏิกิริยา ก ที่มีการใชตัวเรงปฏิกิริยา 
 3) ปฏิกิริยา ก เกิดไดงายกวาปฏิกิริยา ข เพราะดูดพลังงานนอยกวา 
 4) ที่ภาวะเดียวกัน ปฏิกิริยา ก ตองใชอุณหภูมิสูงกวาปฏิกิริยา ข  
5. วัตถุมวล m วางอยูบนวัตถุทรงสามเหลี่ยมมวล M บนพื้นราบลื่น วัตถุมวล m 

เริ่มไถลลงจากหยุดนิ่ง ณ ขณะหนึ่ง พบวาวัตถุมวล m มีความเร็วในแกนราบ
เปน vx และมีความเร็วในแกนดิ่งเปน vy แลว ณ ขณะนั้น วัตถุมวล M มี
ขนาดและทิศทางของความเร็วเทียบกับพื้นราบลื่นเปนอยางไร  

M
m

  
 1) vx มีทิศไปทางขวา   
 2) vx มีทิศไปทางซาย 
 3) M

m vx มีทิศไปทางซาย   

 4) M
m 2

y
2
x  v v +  มีทิศขึ้นไปตามพื้นเอียง 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ชายหนัก 700 นิวตัน กระโดดออกจากหนาตางลงมายังตาขายที่อยูต่ําลงมา    

10 เมตร ตาขายยืดออก 2 เมตร กอนจะหยุดนิ่ง พลังงานศักยยืดหยุนที่กระทํา
โดยตาขายมีคากี่จูล 

 1) 710 จูล 2) 850 จูล 3) 7000 จูล 4) 8400 จูล  
7. เปรียบเทียบการทอดลูกเตากับการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี เมื่อเขียน

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนหนาที่แตมสี (แกนตั้ง) กับคาคงตัว 
การสลาย (แกนนอน) เปนดังขอใด 

 1) เปนกราฟเสนตรงความชันเปนบวก  
 2) เปนกราฟเสนตรงความชันเปนลบ 
 3) เปนกราฟเอกซโพเนนเชียลความชันเปนบวก 
 4) เปนกราฟเอกซโพเนนเชียลความชันเปนลบ  
8. กระเปาะแมกมา (Magma Chamber) ที่เปนจุดกําเนิดของภูเขาไฟ อยูชั้นใด

ของโครงสรางโลก 
 1) Lithosphere   2) Asthenosphere 
 3) Mesosphere   4) Outer Core 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) การยอยแปงเริ่มขึ้นที่ชองปากและสิ้นสุดที่ลําไสใหญ 
   ในระบบยอยอาหารของมนุษยนั้น พบวาปากเปนอวัยวะแรกที่มี

การยอยอาหารเกิดขึ้น โดยในปากจะมีเอนไซมอะไมเลสชวยยอยแปงใหเปน
น้ําตาลมอลโทส การยอยอาหารเกิดขึ้นมากที่สุดที่ลําไสเล็กสวนตน เรียกวา   
ดูโอดินัม (Duodenum) โดยมีเอนไซมที่ยอยอาหารทั้งสามประเภท คือ 
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน โดยเมื่ออาหารเขาสูลําไสเล็ก ตับออนจะสราง
โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตซึ่งมีฤทธิ์เปนเบส เพื่อลดความเปนกรดของ
อาหาร และมีเกลือน้ําดี (Bile Salt) ชวยใหไขมันแตกตัวเปนหยดไขมันเล็กๆ 
และแขวนลอยอยูในน้ํา และการยอยอาหารจะเสร็จสิ้นสมบูรณที่ลําไสเล็ก  
สวนที่ลําไสใหญจะไมมีการยอยอาหารแลว แตมีการดูดน้ํากลับเขาสูรางกาย  

2. เฉลย 1) DNA ligase 
   DNA ligase เปนเอนไซมที่ใชสําหรับเชื่อม DNA 2 สาย โดยการ

สังเคราะห DNA เพียงเล็กนอย  
3. เฉลย 4) 27Co3+  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d7 
   การจัดเรียงอิเล็กตรอนที่ถูกตองของ 27Co3+ ซึ่งมีอิเล็กตรอนเพียง 

24 ตัว คือ 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d4  
4. เฉลย 4) ที่ภาวะเดียวกัน ปฏิกิริยา ก ตองใชอุณหภูมิสูงกวาปฏิกิริยา ข 
   ปฏิกิริยา ก และ ข ใหผลิตภัณฑตางกัน ดังนั้นตัวเลือก 1) และ

ตัวเลือก 2) ผิด ปฏิกิริยา ก มีพลังงานกอกัมมันตสูงกวาปฏิกิริยา ข จึงเกิดได
ยากกวาและตองใชพลังงานกระตุนซึ่งอาจอยูในรูปของความรอนที่ใหแก
ปฏิกิริยา 

5. เฉลย 3) M
m vx มีทิศไปทางซาย 
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   หาความเร็วในแนวระดับ 
   พิจารณาทั้งระบบ แรงลัพธที่กระทํากับทั้งระบบในแนวระดับเปนศูนย 
   โมเมนตัมรวมในแนวระดับจึงอนุรักษ 
    กอน PvΣ  = หลัง PvΣ  
   ระบบเริ่มจากหยุดนิ่ง จึงไดวา 0 = Mv + mvx 
    -Mv = mvx 
    v = - M

m vx 
   เครื่องหมาย - แสดงวาความเร็วของมวล M มีทิศตรงขามกับ vx 

(ไปทางซาย) 
   หาความเร็วในแนวดิ่ง 
   เนื่องจากวัตถุมวล M วางตัวบนพื้นตลอดเวลา ความเร็วในแนวดิ่ง

เทียบกับพื้นจึงเปนศูนย 
    vy = 0 
   หาความเร็วลัพธ 
   เนื่องจากความเร็วในแนวดิ่งเปนศูนย ความเร็วลัพธจึงเทากับความเร็ว

ในแนวระดับ 
   ∴  วัตถุมวล M มีความเร็วเทียบกับพื้น M

m vx ทิศไปทางซาย 
 
6. เฉลย 4) 8400 จูล 
   จากกฎการอนุรักษพลังงาน 
   พลังงานศักยโนมถวง = พลังงานศักยยืดหยุน 
    mgh = Ep 
    h = 12 m (รวมระยะที่ยืดออก 2 เมตร) 
    mg = 700 นิวตัน 
    ∴ Ep = 8400 จูล  
7. เฉลย 1) เปนกราฟเสนตรงความชันเปนบวก 
   ในการสลายตัวของนิวเคลียส จะไดวา λ = คาคงตัวการสลาย 
   แตในการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบการทอดลูกเตา 
    λ = จํานวนหนาที่แตมสี 

จํานวนหนาทั้งหมด 
 

 จํานวนหนาที่แตมสี = จํานวนหนาทั้งหมด × คาคงตัวการสลาย 
     
 สมการเสนตรง : y (แกนตั้ง) m x (แกนนอน) 
   ∴ เมื่อนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนหนาที่แตมสี 

(แกนตั้ง) กับคาคงตัวการสลาย (แกนนอน) จะไดกราฟเสนตรงความชันเปนบวก  
8. เฉลย 2) Asthenosphere 
   กระเปาะแมกมา อยูบริเวณชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) 

ซึ่งบริเวณที่มีกระเปาะแมกมาสวนใหญจะเปนจุดรอน (Hot Spot) ซึ่งเปน   
ตนกําเนิดของภูเขาไฟหากมีรอยแตก หรือรอยเลื่อนบริเวณนั้นๆ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


