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1. เฉลย 3) ก. และ ง. 
   การสืบพันธุของไวรัส มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ไวรัสเกาะบนเซลลของ Host 
   2. ปลอยสารพันธุกรรมเขาสูเซลลของ Host โดยโปรตีนท่ีเปนเปลือกไมเขาสูเซลลของ Host 
   3. เชื่อมสารพันธุกรรมเขากับสารพันธุกรรมของ Host 
   4. เพ่ิมปริมาณสารตางๆ พรอมกับการเจริญเติบโตในเซลลของ Host  
   5. เกิดตัวไวรัสจํานวนมากมายจากสารที่สรางขึ้นจนเต็มเซลลของ Host 
 
2. เฉลย 2) พันธุวิศวกรรม 
   พันธุวิศวกรรมมีการตัดตอยีนจึงสามารถทําใหเกิดการแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมได สวนการ

โคลนนิ่ง และการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือรุนลูกท่ีไดจะเหมือนรุนพอหรือแมท่ีเปนตนแบบทุกประการ 
 
3. เฉลย 2) 25% 
    ผูชายเปนตาบอดสีจะมีจีโนไทปเปน XcY เสมอ ในขอนี ้ พอแมตาปกติแตมีลูกชายคนแรกตาบอดสี 

ดังนั้น จีโนไทปของลูกเปน XcY 
    จีโนไทปของพอตาปกติตองเปน XCY และจีโนไทปของแมท่ีมีตาปกติแตมีลูกตาบอดสีตองเปน XCXc 
    จีโนไทปของลูกท่ีเปนไปไดท้ังหมด คือ XCXC, XCXc, XCY และ XcY 
    ดังนั้นโอกาสท่ีลูกคนท่ีสองจะเปนผูชายและตาปกติ คือ 41  หรือ 25% 
 
4. เฉลย 2) ค. และ ง. 
   Organelle ท่ีมีสารพันธุกรรม คือ Mitochondria และ Chloroplast 
 
5. เฉลย 1) ไมโทคอนเดรีย 
   กระบวนการหายใจระดับเซลลเกิดขึ้นท่ีไมโทคอนเดรียในเซลลของส่ิงมีชีวิต 



2 บัณฑิตแนะแนว   เฉลย PRE-9 วิชาสามัญ  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ทาง INTERNET)   

 

6. เฉลย 1) IAIB × IAIB 
    พอมีหมูเลือด AB ดังนั้นจะตองมีจีโนไทป IAIB และมีลูกหมูเลือด A, B และ AB แมจะตองมีจีโนไทป 

IAIB เทานั้นจึงจะมีลูกท่ีเปนท้ังสามหมูเลือด หากมีแมจีโนไทปเปน IAIA จะมีลูกหมูเลือด A หรือ AB หากมีแม    
จีโนไทปเปน IBIB จะมีลูกหมูเลือด B หรือ AB เทานั้น และหากมีแมจีโนไทปเปน ii จะมีลูกหมูเลือด A หรือ B 
เทานั้น 

 
7. เฉลย 3) ทําใหเกิดปฏิกิริยา Reduction ของ NADP+ 

   ปฏิกิริยาแสงจะทําใหเกิดการถายทอดอิเล็กตรอน 2 แบบ คือ การถายทอดอิเล็กตรอนแบบไมเปน  
วัฏจักรและเปนวัฏจักร ผลท่ีเกิดจากการถายทอดอิเล็กตรอนแบบไมเปนวัฏจักรจะเกิดปฏิกิริยา Reduction ของ 
NADP+ ได NADPH ซ่ึงเก่ียวของกับระบบแสง I และ II 

 
8. เฉลย 5) ข., ค. และ ง. 
   การใสปุยใหแกพืชในปริมาณมากเกินไป จะทําใหความเขมขนของสารละลายภายนอกสูงกวา 

สารละลายภายในเซลลพืช แรงดันออสโมซิสภายนอกจึงสูงกวาทําใหน้ําเกิดการออสโมซิสออกมาจากตนพืช 
 
9. เฉลย 3) เซลลสืบพันธุเพศผูจะถูกสรางในอับละอองเกสร และจะแบงเซลลแบบไมโอซิสหนึ่งครั้ง จะได 4 

ละอองเกสร 
    ในการสรางเซลลสืบพันธุของพืช เซลลสืบพันธุเพศผูจะถูกสรางในอับละอองเกสร และจะแบงเซลล

แบบไมโอซิสหนึ่งครั้ง และจะได 4 ละอองเกสรที่สามารถผสมพันธุได สวนเซลลสืบพันธุเพศเมียจะถูกสรางในรังไข 
และจะมีการแบงเซลลแบบไมโอซิสหนึ่งครั้งได 4 เซลล และจะมีการสลายไป 3 เซลล หนึ่งเซลลท่ีเหลือจะแบง
เซลลแบบไมโทซิสอีก 3 ครั้ง ได 8 นิวเคลียส และเรียงกันอยูใน 1 ออวุล ดังภาพ  

 
 
10. เฉลย 2) ปญหา 
   กระบวนการทางวิทยาศาสตร มี 4 ขั้นตอน  
   1. การต้ังปญหา 
   2. การต้ังสมมติฐาน 
   3. การทดลอง 
   4. การสรุปผล 
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11. เฉลย 1) ก. และ ข. 
   ระบบนิเวศ = กลุมของส่ิงมีชีวิต + แหลงท่ีอยูอาศัย 
   โลกของสิ่งมีชีวิตเปนระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดประกอบดวยระบบนิเวศหลายๆ ระบบมารวมกัน

และภาวะสมดุลของระบบนิเวศสามารถเกิดขึ้นไดท้ังในระบบที่มขีนาดเล็กและขนาดใหญ เชน ระบบนิเวศตูปลา   
เปนตน 

 
12. เฉลย 4) กระบวนการยอยอาหาร 
    ในระบบประสาท Sympathetic เมื่อเจอความเครียดหรือเจอสถานการณทําใหตกใจ จะมีการหลั่ง

ฮอรโมนอะดรีนาลิน ซ่ึงจะทําใหกระบวนการยอยอาหารลดลง รางกายจะเตรียมความพรอมโดยการมีระดับน้ําตาล
ในเลือดเพ่ิมขึ้น อัตราการหายใจและอัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมขึ้น 

 
13. เฉลย 2) มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด 
   แบคทีเรียมี 2 ชนิด  
   1. Aerobic Bacteria ใช O2 ในการดํารงชีวิต  
   2. Anaerobic Bacteria ไมใช O2 ในการดํารงชีวิต และจะได CH4, NH3, H2S 
 
14. เฉลย 4) เกิดกลิ่นเหม็นหืน = B และเปนไขเมื่อนําไปแชเย็น = A  
   น้ํามันท่ีเกิดจากกรดไขมันไมอิ่มตัว สามารถทําปฏิกิริยากับน้ําหรือออกซิเจนในอากาศเกิดสารท่ีมี  

กล่ินเหม็นหืนไดงาย โดยน้ํามันดังกลาวจะมีจุดหลอมเหลวที่ตํ่า ตรงกันขามกับน้ํามันท่ีเกิดจากกรดไขมันอิ่มตัว   
ไมเกิดกล่ินเหม็นหืนไดงาย และมีจุดหลอมเหลวที่สูง แข็งตัวงาย จากสมบัติท่ีกําหนดให จะไดวาลําดับความ     
ไมอิ่มตัวของกรดไขมันเปนดังนี้ B > D > C > A 

 
15. เฉลย 3) CH3(C16H26)CO2H  
   ไขมัน B เกิดจากกรดไขมันไมอิ่มตัว เพราะพันธะคูในโมเลกุลสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําหรือออกซิเจน

ในอากาศเกิดสารท่ีมีกล่ินเหม็นหืนไดงาย และทําใหไขมันมีจุดหลอมเหลวต่ํา เมื่อพิจารณาตัวเลือกท้ังหมด       
จะพบวากรดไขมันในขอ 1), 2) และ 4) เปนกรดไขมันอิ่มตัว ในขณะที่กรดไขมันในขอ 3) มีจํานวนพันธะคู 3 พันธะ 
ดังนั้น ไขมัน B นาจะเกิดจากกรดไขมันในขอ 3) มากท่ีสุด 

 
16.  เฉลย 5) แกสหุงตม, เบนซิน, ดีเซล 
    กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบทําไดโดยใหความรอนแกน้ํามันดิบภายในเตาเผาจนมีอุณหภูมิประมาณ 

400°C น้ํามันดิบเกือบท้ังหมดจะกลายเปนไอเขาไปในหอกลั่น สารท่ีมีจุดเดือดสูงจะควบแนนเปนของเหลวกอนอยูท่ี
สวนลางของหอกลั่น สวนสารท่ีมีจุดเดือดตํ่าจะเปนไอลอยขึ้นไปสวนบนของหอกลั่นแลวคอยๆ ควบแนน
ตามลําดับ สารท่ีจุดเดือดตํ่าสุดจะลอยไปอยูท่ีสวนบนสุดของหอกลั่นซ่ึงก็คือแกสหุงตมนั่นเอง ลําดับจุดเดือดของ
สารคือ ดีเซล > เบนซิน > แกสหุงตม 
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17. เฉลย 2) กรดสเตียริก (C18H36O2) 
    กรดไขมันอิ่มตัว คือ กรดไขมันท่ีหมู R ประกอบดวยพันธะเดี่ยวเทานั้น ซ่ึงมีวิธีการตรวจสอบโดยการ

ดูสูตรโมเลกุล CnH2nO2 ถาจํานวนไฮโดรเจนมีคาเปนสองเทาของจํานวนคารบอนพอดี จัดวากรดไขมันดังกลาว
เปนกรดไขมันอิ่มตัว 

 
18. เฉลย 2)  สมมติฐาน 
   สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบของปญหาที่อาจเปนไปได 
 
19. เฉลย 3) BC 
    จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนทําใหเราทราบวาธาตุ A อยูในหมู IA สวนธาตุ B อยูในหมู IIA ธาตุ C 

อยูในหมู VIA และธาตุ D อยูในหมู VIIA ดังนั้นสูตรของสารประกอบในแตละตัวเลือกท่ีถูกตองควรไดเปน 
   1) A2C 
   2) AD 
   3) BC 
   4) BD2 
   5) BC 
 
20. เฉลย 2) ธาตุ A และธาตุ C 
    สารประกอบที่สภาวะของแข็งไมนําไฟฟา แตสามารถนําไฟฟาไดเมื่อหลอมเหลว คือ สารประกอบ   

ไอออนิก ซ่ึงจะตองเกิดจากธาตุสองชนิดท่ีมีคา EN ตางกันมากๆ ซ่ึงโดยทั่วไปเรามักจะบอกวาเกิดจากธาตุโลหะ
รวมตัวกับธาตุอโลหะ ดังนั้นคําตอบที่ถูกตองควรจะเปนธาตุ A (โลหะหมู IA) และธาตุ C (อโลหะหมู VIA) 

 
21. เฉลย 4) ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจของมนุษย 
   โอโซนที่อยูในชั้นบรรยากาศที่มนุษยอาศัยอยูกอใหเกิดผลเสียตอส่ิงมีชีวิต โดยทําใหเกิดอาการผิดปกติ

ของระบบทางเดินหายใจและการทํางานของปอด และหากมนุษยรับโอโซนเขาไปในปริมาณมาก รางกายจะมี   
ความตานทานตอเชื้อแบคทีเรียลดลง นอกจากนี้ ปริมาณโอโซนที่มากเกินไปยังสงผลใหวัสดุและส่ิงกอสรางเกิด
ความเสียหายเร็วกวาปกติอีกดวย 

 
22. เฉลย 3) แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 ใหรับประทานอาหารปกติ กลุมท่ี 2 ใหรับประทานอาหารปกติ

ผสมโปรตีนสังเคราะห แลววัดอัตราการเจริญเติบโตของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 
   การออกแบบการทดลองที่เหมาะสมควรมีการเปรียบเทียบผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กําหนดตัวแปรตน คือ การไดรับ/ไมไดรับโปรตีนสังเคราะห ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของเด็กในชวงวัยรุน 
และตองมีการควบคุมตัวแปรอื่นท่ีอาจสงผลตอการทดลอง ดังนั้นการออกแบบการทดลองที่ควรจะเปนคือ 
แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม  กลุมท่ี 1 ใหรับประทานอาหารปกติ กลุมท่ี 2 ใหรับประทานอาหารปกติท่ีผสม
โปรตีนสังเคราะห แลววัดอัตราการเจริญเติบโตของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 
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23. เฉลย 2) การทํางานของถุงลมนิรภัย 
   ถุงลมนิรภัยเกิดการพองตัวออกโดยอาศัยการกระตุนจากเซ็นเซอรทําให NaN3 ท่ีบรรจุในถุงลมนิรภัย

เกิดปฏิกิริยาอยางรวดเร็ว ไดเปนแกสไนโตรเจน 
   การเก็บไอศกรีมในถังน้ําแข็งแหงเปนการอาศัยความเย็นท่ีไดจากการระเหิดของน้ําแข็งแหง ทําให

ไอศกรีมแข็งตัว การเตรียมน้ําสมสายชูจากกรดอะซิติกเปนเพียงการเจือจางกรดอะซิติกในน้ํา การเกิดฝนตกเปนการ
ควบแนนของไอน้ําเมื่อกระทบกับความเย็นของบรรยากาศรอบๆ 

 
24.  เฉลย 1) แกสโซฮอลเปนน้ํามันเบนซินท่ีมีสวนผสมของเอทานอลอยูรอยละ 10 
  2) น้ํามันเบนซินท่ีมีเลขออกเทน 95 มีการเผาไหมเหมือนมีไอโซออกเทนอยูรอยละ 95 
  3) พลาสติกรีไซเคิลสวนใหญแปรรูปมาจากพลาสติกเทอรมอพลาสติก 
  4) เลขซีเทนเปนตัวเลขท่ีใชบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซล 
  5) เลขออกเทนเปนตัวเลขท่ีใชบอกคุณภาพของน้ํามันเบนซิน 
 
25. เฉลย 1) ก. และ ข. 
    พิจารณาขอมูลในแตละขอ ไดดังนี้ 
    ก. ถูก เพราะเกิดปฏิกิริยากับไบยูเร็ตและการถูกับกระดาษได แสดงวาจะตองมีโปรตีนและไขมัน 

ตามลําดับ แสดงวา สาร A นาจะเปนไกทอดได 
    ข. ถูก เพราะไมเกิดปฏิกิริยากับการทดสอบใดเลย แสดงวา สาร B นาจะเปนฟางขาว ซ่ึงเปนเซลลูโลส 
    ค. ผิด เพราะโรตีใสไขประกอบดวยโปรตีน แปง น้ําตาลและไขมัน ซ่ึงควรจะเกิดปฏิกิริยาเม่ือถูกับ

กระดาษได ทําใหสามารถสรุปไดวา สาร C ไมนาจะเปนโรตีใสไข 
 
26. เฉลย 1) บีกเกอรท่ีใสสารผสมมีฝามาเกาะ 
   กระบวนการดูดความรอนจะมีการดึงความรอนจากสิ่งแวดลอมเขาไปในระบบ สงผลใหภาชนะที่ใส 

เย็นตัวลง เมื่อไอน้ําในบรรยากาศไดรับความเย็นนั้นจะเกิดการควบแนนเปนหยดน้ํา เกิดเปนฝาเกาะอยูรอบๆ ภาชนะ
ดังกลาว 
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27. เฉลย 4) I และ IV 
   การเคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วคงที่ ความเรงจะเปนศูนย, ความเร็วคงที่, การขจัดเพ่ิมอยางสม่ําเสมอ ดังนี้ 

   

x

t  

v

t  

a

ta = 0  
 
   กราฟ I เปนการเคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วคงท่ี (ถูก) 
   กราฟ II เปนการเคล่ือนท่ีดวยอัตราเรงคงท่ี (ความเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอกับเวลา) (ผิด) 
   กราฟ III เปนการเคล่ือนท่ีดวยอัตราเรงไมคงท่ี (สังเกตแกนของกราฟ) (ผิด) 
   กราฟ IV เปนการเคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วคงท่ี (สังเกตเสนกราฟคงที่ไมเปล่ียนแปลง) (ถูก) 
   กราฟ V เปนการเคล่ือนท่ีดวยอัตราเรงคงท่ี (สังเกตเสนกราฟและคา a ท่ีคงท่ี) (ผิด) 
   ∴ คําตอบที่ถูกตองคือขอ 4) กราฟ I และ IV 
 
28. เฉลย 1)  เหมือนกัน เกิดจากการรวมคลื่น 2 ขบวนท่ีมีความถ่ีใกลเคียงกัน 
    การแทรกสอด เกิดจากการรวมคลื่นต้ังแต 2 ขบวนขึ้นไปในตัวกลางเดียวกัน โดยมีความยาวคลื่นหรือ

ความถ่ีท่ีเทากัน 
    บีตส เกิดจากการรวมคลื่นต้ังแต 2 ขบวนขึ้นไปในตัวกลางเดียวกัน โดยมีความถ่ีตางกันเล็กนอย   

ทําใหเกิดการแทรกสอดคลื่นเกิดเสียงดังคอยเปนชวงๆ และจังหวะที่เกิดเสียงดังจะเปนจังหวะที่ไดยอดคล่ืนหรือ
ทองคล่ืนตรงกัน 

 
29. เฉลย 1) ก. และ ค. 
 
30. เฉลย 2) คล่ืนเสียง 
   คล่ืนเสียงเปนคล่ืนกลที่อาศัยตัวกลางจึงไมสามารถเดินทางในสุญญากาศ คล่ืนท่ีเดินทางไดในสุญญากาศ 

ไดแก คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 
31. เฉลย 1) 1.23 × 10-5 nm กับ 1.23 × 10-20 Mm 
    1.23 × 10-5 nm = 1.23 × 10-5 × 10-9 m 
     = 1.23 × 10-14 m 
     = 1.23 × 10-14 × 10-6 × 106 m 
     = 1.23 × 10-20 Mm 
 
32. เฉลย 3) ระดับความเขมเสียงท่ีพ่ีมารคไดรับนอยกวาแมนาค 
    ผิด เพราะระดับความเขมเสียงท่ีพ่ีมารคไดรับมากกวาแมนาค เพราะพ่ีมารคอยูใกลกับลําโพงมากกวา

แมนาค 
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33. เฉลย 2) มีความถ่ีตางกันเล็กนอย 
   ปรากฏการณบีตส คือ การแทรกสอดกันของคล่ืนเสียงสองขบวนที่มีความถ่ีตางกันเล็กนอย โดยผูสังเกต

จะไดยินเสียงดังคอยสลับกันดวยความถี่ท่ีเทากับผลตางของความถ่ีท้ังสองเรียกความถ่ีบีตส (Beats Frequency) 
 

34. เฉลย 3)  

    การสะทอนปลายอิสระ เฟสของคล่ืนสะทอนเทากับเฟสของคลื่นตกกระทบ 
    การสะทอนปลายตรึง เฟสของคล่ืนสะทอนจะตรงกันขามกับเฟสของคลื่นตกกระทบ 
 
35. เฉลย 4) 36 m 
   เมื่อพิจารณาชวงวินาทีท่ี 2 ถึง วินาทีท่ี 5 รถยนตมีอัตราเร็วคงที่ 12 เมตร/วินาที ดังนั้น รถยนต

เคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วคงที่เปนเวลา t = 5 - 2 = 3 วินาที 
   สําหรับการเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วคงที่ 
    ระยะทางที่เคล่ือนท่ี = (อัตราเร็วท่ีวิ่ง) × (เวลาท่ีใช) 
    S = vt 
     = (12 m/s) × (5 - 2 sec) 
     = (12 m/s) × (3 sec)  
     =   36 เมตร 
 
36. เฉลย 5)  700 เมตร 
    S = vt 
    2x = 350 × 4 
    x = 700 เมตร 
 
37. เฉลย 3) คารบอน-14 
 
38. เฉลย 3) เหล็กบางอะตอมมีนิวตรอน 54 ตัว 
   เลขอะตอม (Z) บอกวาในธาตุนั้นมีโปรตอนอยูเทาใดขณะที่เลขมวล (A) บอกวานิวเคลียสของธาตุนั้น

มีโปรตอนกับนิวตรอนอยูเทาใด ดังนั้นเหล็กจึงมีโปรตอน 26 ตัว ขอ 1) ถูก 
   ∴  จํานวนนิวตรอนจะเทากับ A - Z 
   เหล็กมีเลขอะตอม 26 แตมีเลขมวลตางๆ กัน คือ 54, 56, 57 และ 58 หมายความวาเหล็กมีจํานวน

นิวตรอนตางๆ กันได คือ 28, 30, 31, 32 ตัว  ขอ 3) ผิด 
   เนื่องจากเหล็กแมจะมีมวลไมเทากัน แตมีโปรตอนเทากันจึงแสดงสมบัติทางเคมีเหมือนกัน ขอ 4) ถูก 
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39. เฉลย 1)  0.34 วินาที 
    จากจุดท่ี 1 ถึงจุดท่ี 18 มีท้ังหมด 17 ชวงจุด แตละชวงจุดกินเวลา 50

1  วินาที 
     ∴  Σt = 17 × 50

1  
      = 0.34 วินาที 
 
40. เฉลย 3) การกระจัดในแนวราบ 
    การเคล่ือนท่ีของลูกเทนนิสท้ังสองจนกระทบพื้นมีการกระจัดในแนวราบไมเทากัน เนื่องจากลูกเทนนิส

ลูกแรกไมมีการเคล่ือนท่ีในแนวราบ 
 
41. เฉลย 4) การเล้ียวเบน  

  
   ปรากฏการณดังกลาวเมื่อคล่ืนน้ําเคล่ือนผานผนังก้ัน พบวามีคล่ืนสวนหนึ่งท่ีผานผนังไปในทิศทางที่

เปล่ียนไป (เห็นเปนหนาคล่ืนรูปโคงหลังแผนก้ัน) เสมือนวาทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเล้ียวออกมาทางดานขางของ
แผนก้ันได ปรากฏการณนี้คือ การเล้ียวเบนของคลื่น (Diffraction) 

 
42. เฉลย 1) โลก  
   เรียงลําดับวัตถุในระบบสุริยะตามระยะหางเฉล่ียจากดวงอาทิตยออกไปในหนวยดาราศาสตรหรือ 

Astronomical Unit (A.U.) ไดดังนี้ 
 

วัตถุ ระยะทาง (A.U.)  วัตถุ ระยะทาง (A.U.) 
ดาวพุธ 0.39  ดาวเสาร 9.54 
ดาวศุกร 0.72  ดาวยูเรนัส 19.22 
โลก 1.00  ดาวเนปจูน 30.06 
ดาวอังคาร 1.52  แถบไคเปอร ∼100-1,000 
แถบดาวเคราะหนอย ∼2.7  กลุมเมฆออรด ∼2,000-100,000 
ดาวพฤหัสบดี 5.20    

 
43. เฉลย 1)  การขยายตัวของเอกภพ 
   ขอสังเกตหรือประจักษพยานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ไดแก การขยายตัวของเอกภพและอุณหภูมิ  

พ้ืนหลังของอวกาศที่ลดลง 
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44. เฉลย 1) การคนพบทองคําในโลก 
    นักวิทยาศาสตรเชื่อวา ธาตุท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการฟวชันของดาวฤกษนั้น สามารถเกิดไดถึง      

ธาตุเหล็ก (Fe) เทานั้นท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการเทอรโมนิวเคลียร ซ่ึงการคนพบทองคําในโลกนั้น 
เปนไปไดเพียงอยางเดียววา เปนเศษของการระเบิดซ่ึงทําใหเกิดพลังงานมหาศาลขึ้น และทําใหเกิดธาตุท่ีมีอะตอม
ขนาดใหญขึ้น เรียกวา ซูเปอรโนวา (Supernova) 

 
45. เฉลย 4) ซากดึกดําบรรพของพืชและสัตว 
   ในการศึกษาทฤษฎีเพลทเทคโทนิคใชซากดึกดําบรรพของท้ังพืชและสัตวในการเทียบเคียงระหวางแผนทวีป 
 
46. เฉลย 4)  แกนโลกชั้นในมีสภาพเปนหินแข็ง มีอุณหภูมิสูงถึง 6000°C และมีความดันสูงมาก 
   1) ชั้นเปลือกโลกเปนสวนท่ีเปนของแข็งท่ีปกคลุมโลก แบงเปนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีป และเปลือกโลก    

ใตมหาสมุทร 
  2) ชั้นท่ีประกอบดวยสารเหลวรอนของโลหะเหล็กและนิกเกิล คือ ชั้นแกนโลก 
  3) ชั้นเนื้อโลกสวนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกัน เรียกวา ชั้นธรณีภาค 
 
47. เฉลย 3) มีการเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับแนวคลื่น 
    คล่ืนเลิฟ (L) เปนคล่ืนพ้ืนผิวท่ีเกิดจากคล่ืนในตัวกลางชนิดทุติยภูมิ (S) ซ่ึงเปนคล่ืนตามขวาง ทําให

ลักษณะของการเคลื่อนท่ีของพ้ืนผิวต้ังฉากกับแนวของการเคลื่อนท่ีของคล่ืน ทําใหพ้ืนผิวเกิดการแยกตัว จึงสราง
ความเสียหายมากกวาคล่ืนพ้ืนผิวชนิดอื่น 

 
48. เฉลย 2) ดวงอาทิตย 
   ดาวยักษแดง (Red Giant Star) เกิดจากดาวฤกษท่ีมีมวลราว 1-4 เทาของดวงอาทิตย เมื่อเกิด 

Supernova จะเกิดการยุบตัวลงกลายเปนดาวแคระขาว ดาวแคระขาวอาจมีมวลไดถึง 1.4 เทาของดวงอาทิตย แมท่ี
พบสวนใหญจะมีมวลนอยกวาดวงอาทิตย แตบางดวงก็มีมวลมากกวาดวงอาทิตย สวนดาวยักษแดงขนาดใหญมากๆ 
ท่ีเรียกวา Red Super Giant Star เกิดจากดาวฤกษท่ีมีมวลราว 4-8 เทาของดวงอาทิตยนั้น เมื่อยุบตัวลงจะเกิด
เปนหลุมดําขนาดเล็กขึ้น หลุมดําขนาดใหญมากๆ เรียกวา Super Massive Black Hole ท่ีอยูใจกลางกาแล็กซี
ตางๆ จะมีมวลเปนหลายลานเทาของดวงอาทิตย เชน หลุมดํากลางทางชางเผือก มีมวลราว 3.7 ลานเทาของ      
ดวงอาทิตย เปนตน สวนดาวยักษดํา จะมีมวลเปนหลายหมื่นเทาของดวงอาทิตย 

 
49. เฉลย 5)  ถูกทุกขอ 
   ทุกขอเปนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศท้ังส้ิน 
 
50. เฉลย 3) การพาความรอน 
    กระบวนการที่ทําใหเปลือกโลกเกิดการเคล่ือนท่ี (Plate Tectonic) คือ กระบวนการพาความรอน 

(Convection) ของแมกมาภายใตโลก 
 

 


