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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 4/5)  
  
1. อุปกรณไฟฟาเครื่องหนึ่งมีความตานทาน 50.0 Ω เมื่อใชกับไฟบานเปน

เวลานาน 1 ชั่วโมง จะใชพลังงานไปกี่ยูนิต 
 1) 9.68 × 10-1 ยูนิต  2) 8.8 × 10-2 ยูนิต 
 3) 4.4 × 10-3 ยูนิต  4) 11 ยูนิต  
2. วัตถุมวล 10 กิโลกรัม ถูกปลอยจากที่สูง 10 เมตร ใหตกในแนวดิ่ง ขณะที่วัตถุ

กําลังจะกระทบพื้น วัตถุมีความเร็วเทาใด (กําหนดให คา g = 10 m/s2) 
 1) 10 m/s 2) 14 m/s 3) 16 m/s 4) 18 m/s  
3. ปฏิกิริยาของสารละลายในขอใดตอไปนี้เกิดตะกอน 
 1) CaCl2 + Na2SO4  2) NaNO3 + LiCl 
 3) K2SO4 + Li2CO3  4) MgCl2 + KNO3  
4. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. NGV หรือแกสธรรมชาติอัด คือ แกสมีเทน 
  ข. แกสหุงตมหรือ LPG คือ แกสโพรเพนผสมกับเพนเทน 
  ค. แกสธรรมชาติจัดเปนพลังงานสะอาดเพราะเกิดการเผาไหมไดสมบรูณ 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
5. สิ่งมีชีวิตกลุมใดทําหนาที่เปลี่ยนสารอินทรีย (ซากของสิ่งมีชีวิต) ใหเปนสาร   

อนินทรียกลับคืนสูสิ่งแวดลอม 
 1) ผูผลิต   2) ผูบริโภคพืช 
 3) ผูบริโภคสัตว   4) ผูยอยสลายอินทรียสาร  
6. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะของโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม

โดยยีนดอยที่อยูบนโครโมโซม X 
 1) ถาพอมียีนดอย แมมียีนปกติ ลูกชายจะเปนโรคทางพันธุกรรม 
 2) ถาพอมียีนดอย แมมียีนปกติ จะมีลูกสาวบางคนเปนโรคทางพันธุกรรม 
 3) ถาพอมียีนปกติ แมเปนพาหะ ลูกชายบางคนจะเปนพาหะเหมือนแม 
 4) ถาพอมียีนดอย แมเปนพาหะ ลูกสาวบางคนจะมีโอกาสเปนพาหะเหมือนแม  
7. กลุมอาการดาวน (Down’s Syndrome) เกิดจากโครโมโซมคูที่ 21 เกินมา 1 

แทง (Trisomy 21) โครโมโซมจึงเปนแบบ 47, XY หรือ 45 + XY หรือ 45 + 
XX ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคนี้ 

 1) เกิดจากการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของดีเอ็นเอระหวาง Non-sister Chromatid 
(Crossing Over) 

 2) เกิดจากความผิดปกติในการแบงเซลลแบบไมโอซิส (Non-disjunction) 
 3) เกิดจากในระหวางการตั้งครรภมารดาไดรับเชื้อไวรัสบางชนิดที่ มีสาร

พันธุกรรมคลายสารพันธุกรรมของทารกในครรภทําใหโครโมโซมของทารก
เกินมา 1 แทง 

 4) เกิดจากการแปลรหัสของโปรตีนภายในครรภมารดาที่ผิดปกติ  
8. เศษซากที่เหลือจากการระเบิดของดาวฤกษขนาดใหญจะแปรสภาพไปเปนอะไร 
 1) เนบิวลาดาวฤกษ  2) ดาวฤกษ 
 3) ซูเปอรโนวา   4) ดาวเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ขอใดเปนดาวเคราะหชั้นในของระบบสุริยะทั้งหมด 
 1) โลก  ดาวอังคาร  ดาวพฤหัสบดี 
 2) ดาวพุธ  ดาวศุกร  โลก  ดาวอังคาร 
 3) ดวงอาทิตย  ดาวพุธ  ดาวศุกร 
 4) ดวงอาทิตย  ดาวพุธ  ดาวศุกร  โลก   
10. ความเร็วหลุดพนของจรวดจะมีคาเปนอยางไรถาจรวดยิ่งอยูหางจากพื้นโลก 
 1) ลดลง   
 2) เทาเดิม 
 3) เพิ่มขึ้น   
 4) เปนครึ่งหนึ่งของระยะหางจากพื้นโลก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) 9.68 × 10-1 ยูนิต 
    จํานวนยูนิต = 1,000

Pt  (kW - h) 

     = 1,000
t  R

V2
×

 

     = 1,000  50
1  220  220

×
××   =  0.968 ยูนิต 

     = 9.68 × 10-1 ยูนิต  
2. เฉลย 2) 14 m/s 
   ณ จุดปลอยมี   Ep = mgh 
     = 10 × 10 × 10 
     = 1,000 J 
   จากกฎอนุรักษพลังงาน Ep = Ek 
    1,000 = 2

1  × 10 × v2 
    v2 = 200 
    ∴  v = 10 2   =  14.14 m/s  
3. เฉลย 1) CaCl2 + Na2SO4 
   เมื่อสารละลายแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) ทําปฏิกิริยากับ

สารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) จะไดโซเดียมคลอไรด (NaCl) 2 โมเลกุล 
และตะกอนของแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) ดังสมการ 

   CaCl2 + Na2SO4    CaSO4 + 2NaCl (CaSO4 เปน
ตะกอน)   

4. เฉลย 2) ก. และ ค.  
   ข. ผิด เนื่องจากแกสหุงตมหรือ LPG ประกอบดวยแกสโพรเพน 

(C3H8) ผสมกับแกสบิวเทน (C4H10) 

5. เฉลย 4) ผูยอยสลายอินทรียสาร 
   ผูยอยสลายอินทรียสาร (Decomposer) ทําหนาที่ยอยสลายทาง

ชีวภาพโดยเปลี่ยนสารอินทรียใหเปนสารอนินทรีย ตัวอยางเชน แบคทีเรีย เห็ด รา  
6. เฉลย 4) ถาพอมียีนดอย แมเปนพาหะ ลูกสาวบางคนจะมีโอกาสเปนพาหะ

เหมือนแม 
   การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนดอยที่อยู

บนโครโมโซม X เชน โรคตาบอดสี โรคฮีโมฟเลีย เปนตน จะพบลักษณะ
ผิดปกติในเพศชายมากกวาเพศหญิง กลาวคือ ถาแมเปนพาหะแสดงวาแมมี   
จีโนไทปเปน XAXa ลูกชายจะแสดงลักษณะผิดปกติ รอยละ 50 เพราะลูกชาย
ไดรับ Xa จากแม และกรณีที่แมมีลักษณะผิดปกติ มีจีโนไทปเปน XaXa     
ลูกชายจะแสดงลักษณะผิดปกติทั้งหมด  

   สําหรับในกรณีของลูกสาว ถาพอมียีนดอยแสดงวาพอเปนโรคทาง
พันธุกรรม มีจีโนไทปเปน XaY แมเปนพาหะ แสดงวาแมมีจีโนไทปเปน XAXa  
ทําใหลูกสาวบางคนมีโอกาสเปนพาหะเหมือนแม เพราะลูกสาวไดรับยีน Xa จาก
พอ และยีน XA จากแม ดังนั้น ลูกสาวคนที่เปนพาหะ มีจีโนไทปเปน XAXa  

7. เฉลย 2) เกิดจากความผิดปกติในการแบงเซลลแบบไมโอซิส (Non-
disjunction) 

   Non-disjunction เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหวางการแบง
เซลลแบบไมโอซิส เพื่อสรางเซลลสืบพันธุที่ Homologous Chromosome     
ไมแยกออกจากกันใน Meiosis I หรือ Sister Chromatid ไมแยกออกจาก
กันใน Meiosis II ทําใหเซลลสืบพันธุที่ได มีโครโมโซมขาดไปหรือเกินไป และ
หากเซลลสืบพันธุที่ผิดปกติเหลานี้ไดรับการผสมกับเซลลสืบพันธุที่ปกติก็จะทําให
เกิดความผิดปกติของโครโมโซมของเซลลลูกทั้งแบบเพิ่ม-ลดเปนแทงๆ ได  
ดังภาพ 

  
ภาพแสดงการเกิด Non-disjunction ของโครโมโซมในระหวางกระบวนการ

แบงเซลลแบบ Meiosis  
8. เฉลย 1) เนบิวลาดาวฤกษ 
   เนบิวลาไมใชดาวฤกษ แตเปนกลุมฝุนและแกสขนาดใหญที่ไดรับ

แสงสวางจากดาวฤกษเกิดใหม ซึ่งตนกําเนิดของเนบิวลาไดจากเศษซากที่เหลือ
จากการระเบิดของดาวฤกษขนาดใหญที่อยูบริเวณนั้น  

9. เฉลย 2) ดาวพุธ  ดาวศุกร  โลก  ดาวอังคาร 
   ดาวเคราะหชั้นในของระบบสุริยะ เปนดาวเคราะหที่มีลักษณะ

พื้นผิวแข็ง เรียกวา “ดาวเคราะหหิน” มีวงโคจรอยูถัดเขามาจากแถบดาวเคราะหนอย 
ประกอบดวยดาวเคราะห 4 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร โลก และดาวอังคาร  

10. เฉลย 1) ลดลง 
   ความเร็วหลุดพนของจรวดจะมีคาลดลงเมื่อจรวดอยูหางจากโลก

มากขึ้น เชน ที่บริเวณผิวโลกจรวดจะตองมีความเร็ว 11.2 กิโลเมตรตอวินาที 
จึงจะหลุดพนแรงดึงดูดของโลกหรือหลุดจากวงโคจรของโลกได และที่ความสูง
จากผิวโลก 322 กิโลเมตร จรวดจะตองมีความเร็ว 10.9 กิโลเมตรตอวินาที จึง
จะหลุดพนจากวงโคจรของโลกได 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


