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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการทํางานของเอนไซม 
 1) สามารถเรงปฏิกิริยาโดยการลดคา activation energy 
 2) เอนไซมไมเปลี่ยนแปลงรูปรางหลังจากทําปฏิกิริยาแลว 
 3) ทําปฏิกิริยาไดเร็วขึ้นเสมอเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ 
 4) เอนไซมสามารถทําปฏิกิริยาไดอยางจําเพาะ 
 5) เอนไซมจับกับสารตั้งตนที่ active site  
2. ชายและหญิงที่มีหมูเลือดหมูใดที่แตงงานกันแลวมีโอกาสมีลูกไดครบทุกหมูเลือด 
 1) A × B 2) AB × AB 
 3) AB × O 4) O × O 
 5) O × B  
3. การทดลองเรื่องใดสามารถสรุปไดวาอิเล็กตรอนจะมีการเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส

เปนชั้นๆ 
 1) การทดลองเรื่องหลอดรังสีแคโทด 
 2) การทดลองหยดน้ํามัน 
 3) การทดลองยิงอนุภาคแอลฟาใสแผนทองคํา 
 4) การสังเกตสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน 
 5) การพิสูจนสมการคลื่น  
4. ในการตรวจสอบบานพักที่เพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรม นักนิติวิทยาศาสตรคนหนึ่งได

พบสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเปนของแข็งสีขาว ละลายน้ําไดดี เมื่อ
นําไปละลายจะไดกลิ่นคลายถั่วแอลมอนด มีความเปนพิษสูงมาก เมื่อนําไป
ตรวจสอบทางเคมี พบวาสารประกอบนี้มีจุดหลอมเหลวสูง เมื่อเปนของแข็งไม
สามารถนําไฟฟาได แตสามารถนําไฟฟาไดเมื่อหลอมเหลวแลว โดยรอยละ 18 
โดยมวลของสารประกอบดังกลาวยังประกอบดวยธาตุคารบอน สารประกอบ
ดังกลาวจัดเปนสารประกอบประเภทใด 

 1) สารประกอบโคเวเลนต 
 2) สารประกอบโคเวเลนตรางตาขาย 
 3) สารประกอบโลหะ 
 4) สารประกอบไอออนิก 
 5) ขอมูลไมเพียงพอตอการสรุปผล  
5. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการตกแบบอิสระโดยไมคิดแรงตานอากาศ 
 1) ความเรงเปนศูนย 
 2) ความเร็วเพิ่มขึ้นแลวก็คงที่ 
 3) การกระจัดเพิ่มขึ้น 
 4) ผลรวมของแรงที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย 
 5) ความเรงเพิ่มขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ขอความเกี่ยวกับเสียงตอไปนี้ขอใดผิด 
 1) เสียงเปนคลื่นตามยาว และเปนคลื่นกล เสียงเคลื่อนที่ผานสุญญากาศไมได 
 2) เสียงเมื่อเคลื่อนที่ผานตัวกลางไป จะทําใหอนุภาคของตัวกลางสั่นในแนวขนาน

กับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง 
 3) ความถี่เสียงที่มนุษยสามารถรับรูได คือ 20-20000 Hz 
 4) เมื่อเสียงเคลื่อนที่ผานตัวกลาง จะเกิดสวนอัดและสวนขยาย ซึ่งเปนบริเวณ

ที่มีความดันสูงกวาและต่ํากวาความดันปกติ ตามลําดับ 
 5) อัตราเร็วเสียงในอากาศจะแปรผกผันกับอุณหภูมิของอากาศขณะนั้น  
7. ขอใดเปนทฤษฎีการกําเนิดดาวเคราะหที่นาเชื่อถือมากที่สุด 
 1) ดาวเคราะหเกิดจากการระเบิดของดวงอาทิตยหลังการจุดระเบิดนิวเคลียร

ฟวชันบนผิว 
 2) ดาวเคราะหเดินทางมาจากอวกาศและถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตยดูดให

โคจรรอบตัวเอง 
 3) ดาวเคราะหเกิดจากฝุนละอองและอุกกาบาตชนกันและขยายขนาดขึ้น 
 4) ดาวเคราะหมีอยูแลว ดวงอาทิตยซึ่งเกิดขึ้นภายหลังดึงดูดดาวเคราะหให

โคจรรอบตัวเอง 
 5) ดาวเคราะหเกิดจากการชนกันของอุกกาบาตขนาดใหญจนเกิดการแตก และ

โคจรรอบดวงอาทิตย  
8. สิ่งที่ภูเขาไฟพนออกมาหลังการระเบิด ที่สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน

ของมนุษยมากที่สุดคือขอใด 
 1) Bomb 2) Block 
 3) Cloud 4) Lava 
 5) Lahar 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ทําปฏิกิริยาไดเร็วขึ้นเสมอเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ 
   เอนไซม นั้นเร งปฏิกิริยาโดยการลดคาพลังงานกระตุนหรือ 

activation energy โดยทําหนาที่อยางจําเพาะ และเมื่อทําปฏิกิริยาแลวยังมี
รูปรางคงเดิมและสามารถนํามาใชใหมได โดยทั่วไปเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแลว
เอนไซมจะทําปฏิกิริยาไดเร็วขึ้น แตหากอุณหภูมิสูงเกินไปจะทําใหโปรตีนเสีย
สภาพ และไมสามารถทํางานได  

2. เฉลย 1) A × B 
   ให IA เปนอัลลีลสรางแอนติเจน A บนผิวเม็ดเลือดแดง  
    IB เปนอัลลีลสรางแอนติเจน B บนผิวเม็ดเลือดแดง 
    I เปนอัลลีลที่ไมสรางแอนติเจน  
   โดยอัลลีล IA และ IB เปนการขมรวม สวนทั้งสองอัลลีลสามารถ

ขมอัลลีล i ไดสมบูรณ 

   จีโนไทปที่เปนไปไดของเลือดแตละหมู คือ หมู A เปน IAIA หรือ IAi 
    หมู B คือ IBIB หรือ IBi 
    หมู AB คือ IAIB 
    สวนหมู O คือ ii 
   ดังนั้น หากตองการมีลูกครบทุกหมู จะตองเปนการแตงงาน

ระหวางชายและหญิงหมูเลือด A และหมูเลือด B ที่เปนจีโนไทปแบบ IAi และ 
IBi 

3. เฉลย 4) การสังเกตสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน 
   การสังเกตสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนของนีลส บอร ทําใหทราบ

วาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเปนชั้นๆ เนื่องจากเมื่อธาตุไฮโดรเจนไดรับ
พลังงาน จะคายพลังงานออกมาในรูปของแสงที่สามารถมองเห็นไดถึง 4 เสน 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานที่แตกตางกันของอิเล็กตรอน  

4. เฉลย 4) สารประกอบไอออนิก 
   สารประกอบดังกลาว คือ โพแทสเซียมไซยาไนด (KCN) ซึ่งหาก

พิจารณาจากสมบัติทั่วไป จะพบวา สารนี้มีจุดหลอมเหลวสูง เปนของแข็ง     
ไมสามารถนําไฟฟาได แตสามารถนําไฟฟาไดเมื่อหลอมเหลว ซึ่งจากสมบัติ
ดังกลาวจะทําใหเราสามารถจัดเปนสารประกอบไอออนิกไดทันที  

5. เฉลย 3) การกระจัดเพิ่มขึ้น 
   วัตถุตกแบบอิสระโดยไมคิดแรงตานอากาศ ความเร็วเพิ่มขึ้น

สม่ําเสมอ เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นระยะทางตอเวลาก็เพิ่มขึ้น ดังนั้น การกระจัด
เพิ่มขึ้น 

  1) ผิด เพราะความเรงมีคาคงที่ประมาณ 9.8 m/s2 มีทิศลงสูพื้นโลก
เสมอ ความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ 

  2) ผิด เพราะความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ 
  4) ผิด เนื่องจาก ∑ Fv  = m gv  
  5) ผิด เพราะความเรงคงที่  
6. เฉลย 5) อัตราเร็วเสียงในอากาศจะแปรผกผันกับอุณหภูมิของอากาศขณะนั้น 
   ผิด เพราะอัตราเร็วเสียงในอากาศ v ∝ T   
7. เฉลย 3) ดาวเคราะหเกิดจากฝุนละอองและอุกกาบาตชนกันและขยายขนาดขึ้น 
   จากหลักฐานการคนพบธาตุหนักบนโลก ทําใหทราบไดวาวัตถุ   

ตนกําเนิดดาวเคราะหและระบบสุริยะนาจะเกิดมาจากการระเบิดของดาวฤกษ
มวลมาก ทําใหเกิดฝุนละออง แกส และกอนอุกกาบาตมากมาย และเริ่มรวม 
ตัวกันจากการยุบตัวลงของเนบิวลาสุริยะ (Solar Nebula) ทําใหฝุนแกสเหลานี้
เริ่มรวมตัวกันและกลายเปนดาวเคราะหในที่สุด  

8. เฉลย 3) Cloud 
   สิ่งที่ภูเขาไฟพนออกมาหลังการระเบิดที่สรางความเสียหายแกชีวิต

และทรัพยสินของมนุษยเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบมูลคาความเสียหาย คือ 
ควันพิษ (Cloud) ซึ่งควันพิษเหลานี้เปนแกสที่ประกอบดวยแกสคารบอน-  
มอนอกไซดและซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งทําใหเกิดฝนกรด และเปนพิษตอปอด
และระบบทางเดินหายใจโดยตรง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


