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 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. ผลที่เกิดจากการยอยสลายของแบคทีเรียชนิด Anaerobic คือขอใด  
 1) มีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด คารบอนไดออกไซด 
 2) มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด 
 3) แอมโมเนีย น้ํา คารบอนไดออกไซด 
 4) คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด  
2. กําหนดให 
  ก. = การแพร 
  ข. = การออสโมซิส 
  ค. = แอกทีฟทรานสปอรต 
 การดูดซึมกลูโคสภายในลําไสเล็กเขาสูหลอดเลือดฝอยในวิลลัสเกิดขึ้นจาก

กระบวนการใดบาง 
 1) ก. และ ข.   2) ข. และ ค. 
 3) ก. และ ค.   4) ก., ข. และ ค.  
3. ในดอกถั่วสีมวงควบคุมดวยยีนเดนบน Autosome ซึ่งขมสีขาวไดสมบูรณ หาก

มีการสํารวจตนถั่วจํานวน 200 ตน พบวาเปนสีขาว จํานวน 32 ตน ถาตัวอยางนี้
อยูในสมดุล Hardy-Weinberg ตนถั่วที่มีดอกสีมวงและเปน Heterozygous 
จะมีจํานวนเทาใด 

 1) 32 ตน   2) 48 ตน 
 3) 72 ตน   4) 96 ตน  
4. ผลการสังเกตในขอใดสามารถบอกไดวาการผสมสาร A และสาร B เปน

กระบวนการดูดความรอน  
 1) บีกเกอรที่ใสสารผสมมีฝามาเกาะ 2) เกิดตะกอนสีขาว 
 3) สารผสมเดือด   4) สารผสมเกิดการแยกเปนสองชั้น  
5. จากภาพแบบจําลองอะตอมนี้เปนแบบจําลองอะตอมของใครและไดมาจากการ

ทดลองโดยวิธีใด 

  
 1) ทอมสัน, ศึกษาจากหลอดรังสีแคโทด 
 2) มิลลิแกน, ศึกษาจากการทดลองหยดน้ํามัน 
 3) โบร, ศึกษาจากสเปกตรัมของธาตุ 
 4) รัทเทอรฟอรด, ศึกษาจากการยิงอนุภาคแอลฟาผานแผนทองคําบางๆ  
6. แบบจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตรคนใดไมมีการพิสูจนขอเท็จจริงโดยการ

ทดลอง 
 1) แบบจําลองอะตอมของดอลตัน (Dalton) 
 2) แบบจําลองอะตอมของทอมสัน (Thomson) 
 3) แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด (Rutherford) 
 4) แบบจําลองอะตอมของโบร (Bohr) 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ธาตุที่มีสัญลักษณนิวเคลียร C14

6  ถูกเรียกชื่อยอวาอะไร 
 1) คารบอน-6   2) คารบอน-8 
 3) คารบอน-14   4) คารบอน-20  
8. เหล็กมีเลขอะตอม (Z) 26 แตในธรรมชาติพบวาเหล็กมีเลขมวล (A) ตางๆ กัน 

คือ 54, 56, 57 และ 58   ขอความตอไปนี้ขอใดผิด 
 1) เหล็กทุกๆ อะตอมมีโปรตอน 26 ตัว 
 2) เหล็กบางอะตอมมีนิวตรอน 30 ตัว 
 3) เหล็กบางอะตอมมีนิวตรอน 54 ตัว 
 4) มีอะตอมของเหล็กในธรรมชาติ 4 ชนิด ที่มีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน  
9. จากการทดลองดึงแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลา นับจุดบนแถบ

กระดาษได 18 จุด แสดงวาเวลาตั้งแตจุดแรกถึงจุดที่ 18 เปนเทาใด 
 1) 0.34 วินาที   2) 0.35 วินาที 
 3) 0.36 วินาที   4) ขอมูลไมเพียงพอ  
10. วัตถุใดตอไปนี้ที่มีมวลนอยที่สุด 
 1) ดาวยักษดํา 2) ดวงอาทิตย 3)  ดาวยักษแดง 4) หลุมดํา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด 
   แบคทีเรียมี 2 ชนิด  
   1. Aerobic Bacteria ใช O2 ในการดํารงชีวิต  
   2. Anaerobic Bacteria ไมใช O2 ในการดํารงชีวิต และจะได 

CH4, NH3, H2S  
2. เฉลย 3) ก. และ ค. 
   การดูดซึมกลูโคสภายในลําไสเล็กเขาสูหลอดเลือดฝอยในวิลลัสโดย

ปกติใชการแพรแตเมื่อปริมาณกลูโคสในลําไสเล็กนอยกวาในหลอดเลือดแลว
ยังตองดูดซึมสารอาหารจากลําไสเล็กเขาสูหลอดเลือดตอไป จะตองใชกระบวนการ
แอกทีฟทรานสปอรต สวนการออสโมซิสเปนการแพรของน้ําจึงไมเกี่ยวของ  

3. เฉลย 4) 96 ตน 
   หากให p เปนความถี่ของแอลลีลดอกสีมวง (P) และ q เปน

ความถี่ของแอลลีลดอกสีขาว (w) 
    p2 + 2pq + q2 = 1 
   โดย p2 คือ ความถี่ของตนถั่วที่มีจีโนไทป PP 
    2pq คือ ความถี่ของตนถั่วที่มีจีโนไทป Pw 
    q2 คือ ความถี่ของตนถั่วที่มีจีโนไทป ww 
   จากขอมูล q2(200) = 32 
   ดังนั้น q = 0.4 
   ∴  จํานวนตนถั่วที่ มีดอกสีมวงและเปน Heterozygous คือ 

2pq(200) = 2 × 0.6 × 0.4 × 200 = 96 

4. เฉลย 1) บีกเกอรที่ใสสารผสมมีฝามาเกาะ 
   กระบวนการดูดความรอนจะมีการดึงความรอนจากสิ่งแวดลอมเขา

ไปในระบบ สงผลใหภาชนะที่ใส เย็นตัวลง เมื่อไอน้ําในบรรยากาศไดรับความเย็น
นั้นจะเกิดการควบแนนเปนหยดน้ํา เกิดเปนฝาเกาะอยูรอบๆ ภาชนะดังกลาว  

5. เฉลย 3) โบร, ศึกษาจากสเปกตรัมของธาตุ 
   แบบจําลองอะตอมของโบรไดจากการศึกษาสเปกตรัมของธาตุ ซึ่ง

ทําใหทราบวาอิเล็กตรอนจัดเรียงตัวอยูรอบๆ อะตอมเปนระดับพลังงาน  
6. เฉลย 1) แบบจําลองอะตอมของดอลตัน (Dalton) 
   แบบจําลองอะตอมของดอลตันมีเพียงหลักคิดเทานั้น ไมมีผลการ

ทดลองใดๆ ที่ระบุวาอะตอมมีลักษณะเปนไปตามที่ดอลตันบอกจริงๆ 
  2) แบบจําลองอะตอมของทอมสันมีการทดลองหลอดรังสีแคโทด 
  3) แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดมีการทดลองยิงอนุภาค

แอลฟาเขาไปในแผนทองคําบาง 
  4) แบบจําลองอะตอมของโบรมีการทดลองดูเสนสเปกตรัมของ

ไฮโดรเจน  
7. เฉลย 3) คารบอน-14  
8. เฉลย 3) เหล็กบางอะตอมมีนิวตรอน 54 ตัว 
   เลขอะตอม (Z) บอกวาในธาตุนั้นมีโปรตอนอยูเทาใดขณะที่เลขมวล 

(A) บอกวานิวเคลียสของธาตุนั้นมีโปรตอนกับนิวตรอนอยูเทาใด ดังนั้นเหล็ก
จึงมีโปรตอน 26 ตัว ตัวเลือก 1) ถูก 

   ∴  จํานวนนิวตรอนจะเทากับ A - Z 
   เหล็กมีเลขอะตอม 26 แตมีเลขมวลตางๆ กัน คือ 54, 56, 57 และ 

58 หมายความวาเหล็กมีจํานวนนิวตรอนตางๆ กันได คือ 28, 30, 31, 32 ตัว  
ตัวเลือก 3) ผิด 

   เนื่องจากเหล็กแมจะมีมวลไมเทากัน แตมีโปรตอนเทากันจึงแสดง
สมบัติทางเคมีเหมือนกัน ตัวเลือก 4) ถูก  

9. เฉลย 1)  0.34 วินาที 
   จากจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 18 มีทั้งหมด 17 ชวงจุด แตละชวงจุดกินเวลา 

50
1  วินาที 

    ∴  Σt = 17 × 50
1    

     = 0.34 วินาที  
10. เฉลย 2) ดวงอาทิตย 
   ดาวยักษแดง (Red Giant Star) เกิดจากดาวฤกษที่มีมวลราว 1-4 

เทาของดวงอาทิตย เมื่อเกิด Supernova จะเกิดการยุบตัวลงกลายเปนดาวแคระขาว 
ดาวแคระขาวอาจมีมวลไดถึง 1.4 เทาของดวงอาทิตย แมที่พบสวนใหญจะมีมวล
นอยกวาดวงอาทิตย แตบางดวงก็มีมวลมากกวาดวงอาทิตย สวนดาวยักษแดง
ขนาดใหญมากๆ ที่เรียกวา Red Super Giant Star เกิดจากดาวฤกษที่มีมวล
ราว 4-8 เทาของดวงอาทิตยนั้น เมื่อยุบตัวลงจะเกิดเปนหลุมดําขนาดเล็กขึ้น 
หลุมดําขนาดใหญมากๆ เรียกวา Super Massive Black Hole ที่อยูใจกลาง
กาแล็กซีตางๆ จะมีมวลเปนหลายลานเทาของดวงอาทิตย เชน หลุมดํากลาง
ทางชางเผือก มีมวลราว 3.7 ลานเทาของดวงอาทิตย เปนตน สวนดาวยักษดํา 
จะมีมวลเปนหลายหมื่นเทาของดวงอาทิตย 
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