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1. กําหนดให ความตางศักยตกครอมความตานทาน 12 Ω จากรูปได 48 V  
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 พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. กระแสไฟฟาไหลเขาที่ a เปน 12 A 
  ข. ความตางศักยที่ตกครอมความตานทาน 8 Ω เทากับ 64 V 
  ค. ความตางศักยที่ตกครอมความตานทาน 10 Ω เทากับ 60 V 
 ขอใดสรุปถูกตอง 
 1) ก. ถูกขอเดียว   2) ข. ถูกขอเดียว 
 3) ก. และ ข. ถูก   4) ก. และ ค. ถูก  
2. จากปฏิกิริยา A(s) + H2O(l)    AOH(aq) + B(g)  
 สาร A และสาร B ควรเปนสารในขอใด ตามลําดับ 
 1) โซเดียม และแกสออกซิเจน  
 2) แมกนีเซียม และแกสออกซิเจน 
 3) โซเดียม และแกสไฮโดรเจน  
 4) อะลูมิเนียม และแกสไฮโดรเจน  
3. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. LPG เปนแกสหุงตมและสามารถปรับใชแทนน้ํามันเบนซินได 
  ข. เลขออกเทนใชบอกคุณภาพของน้ํามันเบนซิน สวนเลขซีเทนใชบอก

คุณภาพของน้ํามันดีเซล 
  ค. แกสโซฮอลเปนเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมเอทานอลกับน้ํามันดีเซล 
  ง. MTBE เปนสารที่เติมลงในน้ํามันเบนซินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ    

เผาไหมและเรียกวา น้ํามันไรสารตะกั่ว 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ง.  
4. แมมีลักษณะปกติ พอเปนโรคฮีโมฟเลีย มีลูกสาวเปนโรคฮีโมฟเลีย จีโนไทปของ

พอแมและลูกสาวคนนี้เปนอยางไร (กําหนดให H แทนยีนปกติ, h แทนยีนที่ทํา
ใหเกิดโรคฮีโมฟเลีย)  
 พอ แม ลูกสาว 
1) XhY XHXH XHXh 
2) XHY XHXh XHXh 
3) XhY XHXh XhXh 
4) XHY XhXh XHXh 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดกลาวถึงสิ่งมีชีวิต GMOs ไดถูกตอง 
 1) สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงยีนโดยการนํายีนจากสิ่งมีชีวิตสปชีสหนึ่ง ซึ่งมี

ลักษณะที่นักวิทยาศาสตรตองการใสใหกับสิ่งมีชีวิตอีกสปชีสหนึ่ง เพื่อให
สิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่นักวิทยาศาสตรตองการ 

 2) สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเซลลในหองทดลองของนักวิทยาศาสตร 
 3) สิ่งมีชีวิตที่ผานกระบวนการผสมพันธุและคัดเลือกพันธุจนเกิดเปนสิ่งมีชีวิต 

สปชีสใหมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 
 4) สิ่งมีชีวิตที่ถูกนักวิทยาศาสตรทําใหเกิดการกลายพันธุ แลวมีคุณสมบัติ

พิเศษเฉพาะตัว  
6. พิจารณาขอความที่กําหนดให 
  ก. อุกกาบาตสวนมากไดมาจากดาวเคราะห 
  ข. ดาวตกหรือผีพุงไตไดจากดาวเคราะหที่เกิดการลุกไหมในบรรยากาศ 
  ค. ถาดาวเคราะหนอยลุกไหมในบรรยากาศไมหมดตกลงสูพื้นโลก เรียกวา 

ฝนดาวตก 
  ง. เมื่อดาวหางเคลื่อนที่จะไมทิ้งสิ่งใดไวในวงโคจร 
 ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) ก. เทานั้น 2) ก. และ ข. 3) ก., ข. และ ค. 4) ง. เทานั้น  
7. คาของแรงดึงดูดของดาวเทียมที่โคจรรอบดาวเคราะหจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ปจจัยในขอใด 
  ก. มวลของดาวเคราะห 
  ข. มวลของดาวเทียม 
  ค. ขนาดของดาวเคราะหและดาวเทียม 
  ง. ระยะทางระหวางดาวเคราะหกับดาวเทียม 
 1) ง. เทานั้น 2) ข. และ ง. 3) ก., ข. และ ค. 4) ถูกทุกขอ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ก. และ ค. ถูก 
    Vที่ 12 Ω = 48  =  I × 12 
    ∴  I1 = 4 A 
    Vที่ 6 Ω = 48  =  I2 ⋅ 6 
      I2 = 8 A 
    ∴  Iรวม = 4 + 8  =  12 A ก. ถูก 
    Vที่ 8 Ω = I ⋅ 8 
     = 12 × 8  =  96 V ข. ผิด 
    Vที่ 10 Ω = Vรวม (30 Ω, 15 Ω, 10 Ω) 
      = IรวมRรวม 
     = 12(5)  =  60 V ค. ถูก 
   * Rรวม (10 Ω, 15 Ω, 30 Ω) ตอขนานกัน ได Rรวม = 5 Ω 

 
2. เฉลย 3) โซเดียม และแกสไฮโดรเจน 
   จะไดวา Na(s) + H2O(l)    NaOH(aq) + H2(g)   
3. เฉลย 4) ก., ข. และ ง. 
   ค. ผิด เนื่องจากแกสโซฮอลเปนเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมเอทานอล

กับน้ํามันเบนซิน  
4. เฉลย 3) พอ = XhY, แม = XHXh และลูกสาว = XhXh 
   โรคฮีโมฟ เลียเปนโรคทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนดอยบน

โครโมโซม X จึงมักเปนกับเพศชายมากกวาเพศหญิง การถายทอดลักษณะโรค  
ฮีโมฟเลียถูกควบคุมโดยยีนดอยที่อยูบนโครโมโซม X มียีนที่เกี่ยวของ 2 อัลลีล 
คือ ยีนเดน H ยีนดอย h 

   จากขอมูล พอมีลักษณะของโรคฮีโมฟเลีย แมมีลักษณะปกติ     
มีลูกสาวเปนโรคฮีโมฟเลีย แสดงวาแมเปนพาหะของโรคฮีโมฟเลีย เพราะ    
ลูกสาวไดรับยีน Xh จากทั้งพอและแม 

   ดังนั้น ถาพอมีจีโนไทปเปน XhY แมมีลักษณะปกติแตเปนพาหะมี
จีโนไทปเปน XHXh และลูกสาวเปนโรคฮีโมฟเลียจะมีจีโนไทปเปน XhXh  

5. เฉลย 1) สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงยีนโดยการนํายีนจากสิ่งมีชีวิตสปชีส
หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะที่นักวิทยาศาสตรตองการใสใหกับสิ่งมีชีวิตอีกสปชีสหนึ่ง 
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่นักวิทยาศาสตรตองการ 

   Genetically Modified Organisms (GMOs) คื อ  สิ่ ง มี ชี วิ ต    
ซึ่งไมวาจะเปนพืช สัตว แบคทีเรีย หรือจุลินทรียที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจาก
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยการตัดเอายีน 
(Gene) ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาใสเขาไปในยีน (Gene) ของสิ่งมีชีวิตอีก  
ชนิดหนึ่ง ซึ่งตามปกติไมสามารถเกิดขึ้นไดในธรรมชาติ เพื่อใหสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ตองการ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกนํายีน (Gene) มาใส
เขาไปแลว ก็คือ จีเอ็มโอ (GMOs) ตัวอยางเชน การนํายีน (Gene) ทนความ
หนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศ เพื่อใหมะเขือเทศปลูกในที่ที่มี
อากาศหนาวเย็นได การนํายีน (Gene) จากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใสในยีน 
(Gene) ของถั่วเหลืองเพื่อใหถั่วเหลืองทนทานตอยาปราบวัชพืช เปนตน  

6. เฉลย 3) ก., ข. และ ค. 
   ก. ผิด เพราะอุกกาบาตสวนมากเกิดมาจากดาวเคราะหนอย เมื่อ

เขาใกลโลกจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงใหตกลงสูพื้นโลก 
   ข. ผิด เพราะดาวตกหรือผีพุงไตไดจากดาวเคราะหนอยที่ตกลง

มาสูพื้นโลก เกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลก จึงลุกไหมเห็นเปนแสง
สวางพุงเปนทางลงมา 

   ค. ผิด เพราะถาดาวเคราะหนอยลุกไหมในบรรยากาศไมหมด  
ตกลงสูพื้นโลก เรียกวา อุกกาบาต  

7. เฉลย 2) ข. และ ง. 
   การที่ดาวเทียมโคจรรอบดาวเคราะหไดนั้น เพราะแรงโนมถวงของ

ดาวเคราะหดึงดาวเทียมดวยความเรงเขาสูศูนยกลาง ทําใหแรงดึงดูดของ   
ดาวเคราะหเทากับแรงสูศูนยกลาง ดาวเทียมจึงโคจรอยูไดโดยไมตกลงสู    
ดาวเคราะห โดยคาของแรงดึงดูดนี้ จะมากนอยขึ้นอยูกับมวลของดาวเทียม 
และระยะทางระหวางดาวเคราะหกับดาวเทียม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


