
 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

ชื่อ....................................................................................   รหัสวิชา   05 

เลขท่ีนั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สนามสอบ.........................................................................  วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2553 

ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  12.00 - 14.00 น. 
ค าอธิบาย 
 1.  ข๎อสอบนี้มี   21   หน๎า   100   ข๎อ   คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

2.  กํอนตอบค าถาม ต๎องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห๎องสอบ ลงในกระดาษแผํนนี้ และใน
กระดาษค าตอบ พร๎อมทั้งระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข๎อสอบให๎ตรงกับชุดข๎อสอบที่รับ 

3.  ในการตอบ ให๎ใช๎ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ 
ค าตอบให๎เต็มวง (ห๎ามระบายนอกวง) ในแตํละข๎อมีค าตอบที่ถูกต๎องหรือเหมาะสมที่สุดเพียง
ค าตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ๎าเลือก  เป็นค าตอบที่ถูกต๎อง ให๎ท าดังนี้ 

 
 ถ๎าต๎องการเปลี่ยนตัวเลือกใหมํ ต๎องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให๎สะอาดหมดรอยด า

เสียกํอน แล๎วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหมํ 

4.  ห้าม น าข๎อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห๎องสอบ 

5.  ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าสอบออกจากห๎องสอบกํอนเวลาสอบผํานไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 
เอกสารน้ีเป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 

ห้าม เผยแพรํ อ๎างอิง หรือเฉลย กํอนวันที่  29  ธันวาคม  2553 
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ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรท์ั่วไป  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1. ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต๎องมีกลุํมควบคุม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทดลองทางด๎านใด 
 (1) ชํวยควบคุมตัวแปรอ่ืน    

(2) ป้องกันการผิดพลาดในการทดลอง 
 (3) ชํวยอ๎างอิงในการสรุปผลการทดลอง               

(4) ชํวยยืนยันผลการทดลอง 
2. จากพรีะมิดอายุของประชากรประเทศแหํงหนึ่งเป็นแบบคงที่ ดังรูป ท าให๎สามารถท านายได๎วํา 

 

(1) จะมีประชากรอยูํในวัยเด็กมากขึ้น   
(2) จะมีประชากรอยูํในวัยที่รับภาระของประเทศมากขึ้น 
(3) จะมีประชากรอยูํในวัยที่เป็นภาระของประเทศน๎อยลง       
(4) จะมีประชากรอยูํในวัยที่รับภาระของประเทศน๎อยลง 

   
3. ในธรรมชาติที่ไมํมีมนุษย์มาเกี่ยวข๎อง หลักการถํายทอดพลังงานจะเป็นในรูปแบบใด 
 (1) ผู๎ผลิต (พืช) เป็นผู๎ควบคุมปริมาณผู๎บริโภค (สัตว์กินพืช)    
 (2) ผู๎บริโภค (สัตว์กินพืช) เป็นผู๎ควบคุมปริมาณผู๎ผลิต (พืช) 
 (3) ผู๎บริโภคทั้งสัตว์และพืชเป็นผู๎ควบคุมปริมาณผู๎ผลิต (พืช) 
 (4) ผู๎ยํอยสลายอินทรียสารเป็นผู๎ควบคุมปริมาณผู๎ผลิต (พืช) 
4. ข๎อใดแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยรํวมกันแบบภาวะอิงอาศัย 
 (1) ปลาเล็กๆ กับฟองน้ า    

(2) แบคทีเรียในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
 (3) แมลงกับดอกไม๎            

(4) พยาธิในล าไส๎ของคน  
5. ปริมาณทรัพยากรป่าไม๎ของโลกลดลงทุกปี เน่ืองจากการตัดไม๎ท าลายป่าและจากไฟป่า วิธีดํวนที่จะฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม๎ที่ดีที่สุด คือวิธีใด 
 (1) งดการตัดไม๎ท าลายป่า    
 (2) รักษาต๎นน้ าเพื่อเป็นแหลํงน้ าให๎กับป่า  
 (3) ปลูกไม๎ผลทดแทนป่าธรรมชาติ          
 (4) ปลูกไม๎ยืนต๎นที่โตเร็วทดแทนป่าไม๎ธรรมชาติที่ถูกท าลาย 
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6. ในการใช๎เคร่ืองบินบินส ารวจประชากรช๎างในป่าแหํงหนึ่ง ข๎อมูลใดที่จะได๎น๎อยที่สุดจากการส ารวจใน
คร้ังนี้ 

 (1) ความหนาแนํนของประชากร    
 (2) โครงสร๎างของฝูง 
 (3) รูปแบบการรวมฝูงและการกระจายของแตํละฝูง          
 (4) การเปลี่ยนแปลงของขนาดประชากร 
7. กลุํมโรคใดที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสทั้งหมด 
 (1) อีสุกอีใส หัดเยอรมัน ไข๎เลือดออก   

(2) ไข๎หวัดใหญํ ปอดบวม โปลิโอ 
 (3) ไข๎สมองอักเสบ คอตีบ คางทูม           

(4) ตับอักเสบ เอดส์ บาดทะยัก  
8. พืชและสัตว์มีลักษณะส าคญัอะไรที่แสดงวํา มีวิวัฒนาการสูงกวําโพรติสต์ 
 (1) มีหลายเซลล ์      

(2) มีวงชีวิตแบบสลับ 
 (3) มีระยะเอมบริโอ     

(4) มีขนาดใหญํโครงสร๎างซับซ๎อน 
9. เพราะเหตุผลใดที่เซลล์ของพวกยูคาริโอตจึงมีขนาดใหญํกวําพวกโพรคาริโอต 
 (1) เซลล์ของพวกยูคาริโอตมี cytoskeleton  ชนิดไมโครทูบูลและไมโครฟิลาเมนต์   
 (2) เซลล์ของพวกยูคาริโอตมีปริมาณของโครโมโซมมาก 
 (3) เซลล์ของพวกยูคาริโอตมี DNA อยูํภายในนิวเคลียสแยกสํวนจากไซโตพลาสซึมที่เป็นบริเวณ 
 สร๎างโปรตีน          
 (4) ระบบเยื่อห๎ุมเซลล์ของพวกยูคาริโอตมีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนสารให๎ท างานได๎มาก 
10. ในขณะที่เราอํอนเพลียมาก ควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อท าให๎รํางกายกลับมาเป็นปกติในเวลาอัน

สั้น 
 (1) น้ าเกลือ เพื่อทดแทนเกลือแรํที่สูญเสียไป    
 (2) น้ าตาลกลูโคส เพราะสามารถถูกน าไปใช๎เปลี่ยนเป็นพลังงานได๎เร็วที่สุด 
 (3) กรดไขมัน เพราะให๎พลังงานสูง        
 (4) กรดอะมิโน เพราะดูดซึมได๎เร็ว 
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11. สํวนใดของทางเดินอาหารถ๎าถูกตัดอออกไปจะมีผลตํอระบบทางเดินอาหารมากที่สุด 
 (1) ดูโอดีนัม     (2) อีเลียม 
 (3)  กระเพาะอาหาร          (4) โคลอน 
12. ข๎อใดถูกต๎องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรํางกาย 
 (1) ระดับแคลเซียมในเลือดของหนูทดลองมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อตัดตํอมไทรอยด์ออก   
 (2) ระดับกลูโคสในเลือดหลังรับประทานอาหารใหมํๆจะสูงท าให๎กระตุ๎นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน 
 (3) ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองขณะพักผํอนสูงกวําขณะออกก าลังกาย          
 (4) เวลาเครียดสมองจะหลั่งสารให๎อยากอาหาร 
13. ฮอร์โมนใดที่เกี่ยวข๎องกับการขับถํายของไต 
 (1) testosterone, epinephrine   (2) ADH, aldosterone  
 (3) vasopressin, adrenocorticoid         (4) prolactin, oxytocin 
14. สารใดที่เป็นตัวรับ electron ในกระบวนการหมัก (fermentation) 
 (1) O2      (2) CO2 
 (3) NADP+            (4) NAD+ 
15. ในการสิ้นสุดกระบวนการเกิดปฏิกิริยา สารใดที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
 (1) เอนไซม์     (2) สับเสตท 
 (3) พลังงาน             (4) O2 
16. ข๎อตํอไปนี้สามารถอธิบาย ทั้งคลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรียได๎ถูกต๎อง แตยํกเว๎นข๎อใด 
 (1) สังเคราะห์ ATP จากวัฏจักรเครบส์  (2) เพิ่มจ านวนได๎ 
 (3) มีเยื่อหุ๎ม 2 ชั้น            (4) มี DNA  
17. epididymis ในเพศชายท าหน๎าที่อะไร 
 (1) เก็บสเปิร์มที่สร๎างจาก  seminiferous tubule   
 (2) สร๎างสเปิร์มแล๎วสํงไปเก็บที่ seminal vesicle 
 (3) ทํอล าเลียงสเปิร์ม         
 (4) ผลิตสารอาหารให๎กับสเปิร์ม 
18. การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตกลุํมใด ที่มีแผนการเจริญเติบโตคล๎ายกัน 
 (1) หอย ปลา กบ     (2) แมลงวัน จระเข๎ กิ้งกือ 
 (3) กบ ผีเสื้อ ยุง           (4) เขียด เป็ด ปู 
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19. การที่เราร๎ูสึกอรํอยขณะที่รับประทานอาหาร เป็นผลจากการท างานของอะไร 
 (1) ตํอมรับรสที่ลิ้น    
 (2) ตํอมรับรสที่ลิ้นและอวัยวะรับกลิ่นที่โพรงจมูก 
 (3) ตํอมรับรสที่ลิ้นและประสาทรับความรูสึกที่ริมฝีปาก         
 (4) ตํอมรับรสที่ลิ้นเฉพาะสํวนที่เป็นปลายลิ้น 
20. หลักฐานทางวิวัฒนาการในข๎อใดสนับสนุนวํา สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีก าเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน 
 (1) หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์    

(2) หลักฐานจากข๎อมูลด๎านชีวโมเลกุล 
 (3)  หลักฐานจากการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ        

(4) หลักฐานจากการเปรียบเทียบโครงสร๎าง 
21. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรใดมีวิธีการน าพลังงานมาใช๎เพื่อการด ารงชีวิตได๎หลากหลายมากที่สุด 
 (1) Monera      (2) Protista 
 (3) Fungi             (4) Plantae 
22. โครงสร๎างใดที่ไมํพบในรังไขํของผู๎หญิงตั้งครรภ์ 
 (1) คอร์พัสลูเทียม     

(2) ฟอลลิเคิลที่เจริญเต็มที่ 
 (3) ฟอลลิเคิลที่ก าลังเจริญ    

(4) โอโอไซต์ระยะแรก 
23. สิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์เป็น AABb จะให๎ gamete ที่เป็นแบบใด 
 (1) AB, Ab     (2) Aa, Bb, AB, ab  
 (3) AB, Ab, aB, ab            (4) AA, Bb 
24. พํอแมํต๎องมีหมูํเลือดกลุํมใด ที่ท าให๎ลูกมีหมูํเลือดทั้ง 4 กลุํม คือ A, B, AB และ O 
 (1) A × O     (2) A × AB 
 (3) A × B             (4) O × AB  
25. ล าดับเบสของ DNA เส๎นหนึ่งเป็นดังนี้ 3' TTCGATGGAATAGAACCG 5' เมื่อมีการสังเคราะห์โปรตีน 

กรดอะมิโนที่ได๎จากการแปลงรหัสของ DNA เส๎นนี้มีกี่ตัว 
 (1) 6      (2) 9  
 (3) 18          (4) 27 
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26. ในแงํของการจัดหมวดหมูํระดับไฟลัม สัตว์ในข๎อใดมีความหลากหลายมากที่สุด 
 (1) ฟองน้ า ซีแอนนีโมนี แมงกะพรุน ยุง พยาธิตัวตืด แมงมุม    
 (2) กุ๎ง กัลปังหา ปะการัง แมงดา ไส๎เดือน เมํนทะเล 
 (3) ตะขาบ ปลิงทะเล พยาธใิบไม๎ ฟองน้ า แมงมุม พยาธิแส๎ม๎า    
 (4) ฟองน้ า กัลปังหา พลานาเรีย ไส๎เดือน ปู อีแปะทะเล 
27. ออร์แกเนลที่ไมํพบในเซลล์สัตว์ คือข๎อใด 
 (1) ผนังเซลล์ นิวเคลียส     

(2) ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ 
 (3) ผนังเซลล์ เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม   

(4) นิวเคลียส เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม  
28. ไอออนชนิดใดที่มีความส าคัญตํอกระบวนการหดตัวของกล๎ามเนื้อ 
 (1) แคลเซียม     (2) โซเดียม 
 (3) โพแทสเซียม       (4) คลอไรด์ 
29. หนํวยยํอยอาหารที่ได๎จากการยํอยของอาหารประเภทแป้ง โปรตีน และไขมัน ได๎แกํข๎อใด  
  (1) กรดอะมิโน – กลูโคส – เกลือแรํ 
   (2) กลูโคส – กรดไขมัน – กลีเซอรอลและกรดอะมิโน 
   (3) กลูโคส – กรดไขมันอ่ิมตัว – กลีเซอรอลและกรดไขมันไมํอ่ิมตัว 
  (4) กลูโคส – กรดอะมิโน - กลีเซอรอลและกรดไขมัน   
30. ระบบหายใจของสัตว์ชนิดใด สามารถน าออกซิเจนไปให๎เซลล์ได๎โดยตรง 
    (1) จิ้งหรีด  ตั๊กแตน  แมลงปอ    

(2) จิ้งเหลน  ปลาดุก  กะทิง 
      (3) ควาย  ตุ๏กแก  ลิง     

(4) ม๎าลาย  คน  ไก ํ
31. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหน่ึงมีครึ่งชีวิต 5 วัน ณ วันนี้ด าเนินการตรวจวัดแล๎ว พบวํามีมวล 40 กรัม ดังนั้น

กํอนหน๎านีเ้ป็นเวลา 10 วัน จะมีมวลกี่กรัม 
  (1) 200 กรัม (2) 160 กรัม 
  (3) 120 กรัม (4) 80 กรัม 
32. ข๎อใดไมํใชํสารประกอบของโลหะแทรนซิชัน 
  (1) ดํางทับทิมที่มีสีชมพูอมมํวง  (2) สารส๎มที่เป็นผลึกใส 
  (3) คอปเปอร์ซัลเฟตที่มีสีฟ้า  (4) คอปเปอร์คลอไรด์ที่มีสีเขียวอํอน 
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33. หากเด็กชายสมศักดิ์ขาดกรดไลโนเลอิก จะมีอาการอยํางไร 
  (1) เบื่ออาหาร ผอมซีด   
  (2) มีอาการเกร็ง และชัก 
  (3) เส๎นเลือดฝอยแตกงําย เห็นเป็นเส๎น   
  (4) แผลหายช๎า หรือติดเชื้อไดง๎ําย 
34. การน าถํานหินลิกไนต์มาใช๎เป็นเชื้อเพลิง ท าให๎เกิดแก๏สชนิดหน่ึงเกิดขึ้น ที่กํอให๎เกิดมลพิษทางอากาศ

และเกิดสภาวะฝนกรดตามมา แก๏สนั้นคือแก๏สอะไร 
  (1) ซัลเฟอร์มอนอกไซด ์  (2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
  (3) คาร์บอนมอนอกไซด์  (4) คาร์บอนไดออกไซด์ 
35. สารชนิดหนึ่งเมื่อต๎มด๎วยกรดไฮโดรคลอริก และทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ จะได๎สารละลายสีฟ้า

เกิดขึ้น แตหํากเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และคอปเปอร์ซัลเฟตลงไป จะไดส๎ารละลายสีมํวง 
ดังนั้นสารชนิดน้ีสามารถถูกยํอยได๎โดยใช๎เอนไซม์ชนิดใด 

  (1) ซูเครส  (2) ไลเพส 
  (3) ทริปซิน  (4) อะไมเลส 
36. ข๎อใดไมํนับวํา เป็นหน๎าที่ของไขมัน 
  (1) ท าให๎ผิวหนังชุํมชื่น   
  (2) ชํวยในการสร๎างวิตามินเค 
  (3) เป็นสํวนประกอบของเยื่อหุ๎มเซลล์   
  (4) เป็นฉนวนป้องกันการสูญเสียความร๎อน 
37. การก าหนดคุณภาพของน้ ามันเบนซินมักใช๎อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
  ก. คําของออกเทนนัมเบอร์ในน้ ามัน  ข. ประสิทธิภาพการท างานของน้ ามัน 
  ค. ชนิดของสารปรุงแตํงในน้ ามัน  ง. จ านวนคาร์บอนใน 1 โมเลกุลของน้ ามัน 
  ข๎อใดถูกต๎อง 
  (1) ก และ ข  (2) ค และ ง 
  (3) ข และ ค   (4) ก และ ง 
38. ข๎อใดตํอไปนี้กลําวถึงเอนไซม์ไมํถูกต๎อง 
  (1) เอนไซม์บางชนิดไมํใชํโปรตีน   
  (2) ท างานได๎ดีที่อุณหภูมิของรํางกาย 
  (3) เป็นสารชํวยเรํงปฏิกิริยา   
  (4) ท างานได๎ดีในสภาวะที่เป็นกรด-เบสเหมาะสม 
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39. เพราะเหตุใดแก๏สหุงต๎มจึงจัดวํา เป็นเชื้อเพลิงสะอาด และสามารถใช๎แทนน้ ามันเบนซินได๎ 
  ก. เพราะไมํจ าเป็นต๎องเติมสารตะกั่ว และสามารถเผาไหม๎ได๎อยํางสมบูรณ์ 
  ข. เพราะมีคําออกเทนนัมเบอร์อยูํในชํวงเดียวกับน้ ามันเบนซิน 
  ค. เพราะมีสถานะเป็นแก๏ส จึงเผาไหม๎ได๎อยํางรวดเร็ว มากกวําน้ ามันเบนซิน 
  ข๎อใดถูกต๎อง  
  (1) ก และ ข   (2) ข และ ค  
  (3) ก และ ค   (4) ถูกทั้งข๎อ ก ข และค  
40. สมบัติของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในข๎อใด กลําวไมํถูกต๎อง 
  (1) สามารถท าให๎แก๏สเกิดการแตกตัวและน าไฟฟ้าได๎ 
  (2) รังสีบางชนิดมีอ านาจทะลุทะลวงสูงมาก 
  (3) รังสีทุกชนิดเกิดการเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได๎ 
  (4) สามารถท าให๎เกิดสารกัมมันตรังสีชนิดใหมํได๎เสมอ 
41. ในการกลั่นล าดับสํวนของน้ ามันดิบ ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎อง 
  (1) ผลิตภัณฑ์ที่ได๎สามารถแยกออกเป็นชํวงๆ ตามจุดเดือดของแตํละสาร 
  (2) ผลิตภัณฑ์ที่ได๎ในแตํละชํวงจะมีน้ าหนักโมเลกุลตํางกัน 
  (3) จ านวนสารที่แยกได๎ มักขึ้นอยูํกับชนิดของน้ ามันดิบ 
  (4) พวกที่มีโมเลกุลใหญํจะถูกแยกออกมากํอนพวกที่มีโมเลกุลเล็ก 
42. ผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมที่กลั่นได๎ในข๎อใด ที่จ าเป็นต๎องผํานกระบวนการทางเคมีกํอนน าไปใช๎ 
  (1) พาราฟิน  (2) น้ ามันก๏าด 
  (4) น้ ามันหลํอลื่น  (3) น้ ามันเตาใส   
43. ข๎อใดตํอไปนี้ ไมํใชํเป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร 
  (1) โรคเหน็บชา  (2) โรคเบาหวาน   
  (3) โรคโลหิตจาง  (4) โรคกระดูกอํอน 
 44. ข๎อใดไมํใชํบทบาทและหน๎าที่ของน้ า 
  (1) เป็นตัวท าละลายของสาร 
  (2) สามารถล าเลียงของเสียออกจากรํางกาย 
  (3) สามารถรักษาอุณหภูมิของรํางกายให๎คงที่ 
  (4) ควบคุมการขยายตัวของตํอมเหงื่อ เพื่อระบายความร๎อน 
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45. ดีดีทีเป็นสารพิษที่ใช๎ฆําแมลง ซึ่งไมํได๎มีอันตรายตํอคนโดยตรง แตํเมื่อคนกินเน้ือสัตว์ซึ่งกินแมลง
เหลํานี้เข๎าไป พิษของดีดีทีจะถูกสะสมอยูํในสํวนใดของรํางกาย 

  (1) กระดูก  (2) เลือด 
  (3) ไขมัน  (4) กล๎ามเนื้อ 
46. ข๎อใดเป็นการควบคุมแมลงทางชีวภาพ 
  ก. การปลูกพืชผักสวนครัวในมุ๎งตาขําย 
  ข. การใช๎ตัวห้ า ตัวเบียน คอยควบคุมแมลงที่เป็นอันตราย 
  ค. การใช๎สารเคมีเพื่อลํอแมลงให๎มารวมกัน แล๎วฆําท าลาย 
  ง. การใช๎กับดักหรือหุํนไลํกาในการปราบศัตรูพืชกลางแจ๎ง 
  (1) ก และ ข  (2) ก และ ค 
  (3) ข และ ค  (4) ค และ ง 
47. ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 
  (1) สาร CFC สามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ 
  (2) สาร CFC เมื่อท าปฏิกิริยากับอนุมูลคลอไรด์แล๎ว สามารถท าลายชั้นโอโซนได๎ 
  (3) สาร CFC สลายตัวให๎อนุมูลคลอไรด์ ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังได๎ 
  (4) รังสีอัตราไวโอเล็ตบนพื้นผิวโลกมีความเข๎มสูงขึ้นนั้น เป็นผลเนื่องมาจากสาร CFC  
48. อนุภาคใดที่มีมวลมากที่สุด 
  (1) แอลฟา  (2) โปรตอน   
  (3) นิวตรอน  (4) บีตา 
49. เกลือโซเดียมและเกลือโพแทสเซียมมีหน๎าที่ที่เหมือนกันในข๎อใด 
  ก. ชํวยท าให๎เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น  ข. ควบคุมสมดุลกรด-เบสภายในรํางกาย 
  ค. ควบคุมการท างานของระบบประสาท  ง. ชํวยป้องกันโรคกระดูกพรุน 
  (1) ก และ ข  (2) ข และ ค 
  (3) ก และ ค    (4) ข และ ง 
50. ถ๎านักเรียนพบเห็นแหลํงน้ าที่มีสีด าและสํงกลิ่นเหม็น ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎อง 
  (1) แหลํงน้ านั้นขาดออกซิเจนและมีคํา DO สูง 
  (2) แหลํงน้ านั้นขาดออกซิเจนและมีคํา BOD ต่ า   
  (3) เกิดจากกระบวนการยํอยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ 
  (4) เกิดจากสารอนินทรีย์และกระบวนการยํอยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ 
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51. ข๎อใดเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตได๎จากมอนอเมอร์ที่เป็นสารอนินทรีย์ 
(1) ยางสังเคราะห์    (2) พลาสติก 

(3) ซิลิโคน     (4) พอลิเอสเตอร์ 
52. พลาสติกประเภทใดเหมาะตํอการน ามาท าเป็นภาชนะใช๎กับเตาไมโครเวฟ 
  (1) เป็นเทอร์โมเซต และมีโครงสร๎างแบบรํางแห 
  (2) เป็นเทอร์โมเซต และมีโครงสร๎างแบบสายยาว 

(3) เป็นเทอร์โมพลาสติก และมีโครงสร๎างแบบสาขา 
  (4) เป็นเทอร์โมพลาสติก และมีโครงสร๎างแบบตาขําย 
53. สารทุกตัวในข๎อใดที่ไมํใชํโปรตีน 
  (1) อินซูริน ทริปซิน คอลลาเจน    

(2) เคราดิน แอนติบอดี ไลซิน 
  (3) เด็กซ์ตริน ไกลโคเจน อะดินีน    

(4) เฮโมโกลบิน ซูเครส ไทมีน   
54. สารในข๎อใดที่ไมํได๎ยึดกันด๎วยพันธะโคเวเลนซ์ 
  (1) CH4      (2) NaCl 
  (3) H2O      (4) CO2   
55. แก๏สโซฮอล์ในข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎อง 
  (1) เป็นพลังงานที่สะอาด     

(2) เป็นน้ ามันที่มีนอร์มอลเฮปเทนบริสุทธิ์ 
(3) เป็นน้ ามันเบนซินที่มีสํวนผสมของ MTBE 
(4) เป็นน้ ามันเบนซินที่มีเอทานอลผสมอยูํด๎วยร๎อยละ 10 

56. ปรากฏการณ์ใดที่ท าให๎เกิดฝนตกมากกวําภาวะอากาศปกติ 
  (1) เอลนินโญ  (2) ลานินญา 
  (3) มาตินํา  (4) คริสตินํา 
57. ประโยชน์ที่ได๎จากป่าไม๎ด๎านใดที่ไมํชํวยป้องกันปัญหาของสิ่งแวดล๎อม 
  (1) เป็นต๎นก าเนิดของแหลํงน้ าล าธาร  (2) ชํวยดูดซับน้ า 
  (3) ยึดดินไมํให๎พังทลาย  (4) เพิ่มออกซิเจนในอากาศ 
58. การก าหนดคุณภาพของดินนั้น ข๎อใดไมํได๎น ามาพิจารณา 
  (1) สิ่งมีชีวิตในดิน  (2) ลักษณะของเน้ือดิน 
  (3) ความเป็นกรด-เบสของดิน  (4) ปริมาณของแรํธาตุในดิน 
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59. ในทางการแพทย์ การรักษาโรคเพื่อท าลายเซลล์มะเร็งนั้น แพทย์จะใช๎รังสีชนิดใด 
  (1) รังสีเอกซ์  (2) รังสีแอลฟา 
  (3) รังสีแกมมา  (4) รังสีบีตา 
60. ข๎อใดไมํใชํผลกระทบมาจากการตัดไม๎ท าลายป่า 
  (1) ความสมบูรณ์ในระบบนิเวศลดลง 
  (2) ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
  (3) ปริมาณแก๏สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลดลง 
  (4) การหมุนเวียนของแรํธาตุตํางๆในระบบนิเวศลดลง 
61. จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงด๎วยอัตราเรํงคงตัว  พบวํา v  =  at  +  u   เมื่อ  v   คือ

อัตราเร็วขณะเวลา  t  ใดๆ  u  คืออัตราเร็วเร่ิมต๎น และ a  คืออัตราเรํง  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวําง
อัตราเร็วและเวลา เป็นดังรูป  จงประมาณคําอัตราเรํง  a  ที่ได๎จากกราฟวําเป็นเทําไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 1.0  เมตรตํอวินาที2    (2) 1.5  เมตรตํอวินาที2 
(3) 3.0 เมตรตํอวินาที2    (4) 5.0  เมตรตํอวินาที2 

 

62. เมื่อวัตถุตกลงสูํพื้นโลก  ด๎วยความเรํง  g   หมายความวําอยํางไร  
(1) วัตถุตกลงมาด๎วยความเร็วต๎นเทํากับศูนย์  โดยไมํมีแรงมากระท า  
(2) วัตถุตกลงมาด๎วยความเร็วต๎นเทํากับศูนย์  มีแรงมากระท าเทํากับ  gm

   ท าให๎ความเรํงไมํคงที่ 
(3) วัตถุตกลงมาด๎วยความเรํง g   คงที่  โดยไมํมีแรงมากระท า 
(4) วัตถุตกลงมาด๎วยความเร็วต๎นเทํากับศูนย์  มีแรงมากระท าเทํากับ  gm

   ท าให๎วัตถุเคลื่อนที่ด๎วย 
ความเรํงคงที่เทํากับ  g  
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63. ชายคนหน่ึงยืนบนหน๎าผาสูง  4.8 เมตร  แล๎วโยนก๎อนหินขึ้นไปในแนวด่ิงด๎วยความเร็วต๎น  10 เมตรตํอ
วินาที  จนกระทั่งก๎อนหินตกลงสูํพื้นดิน  กราฟความเร็วกับเวลาในตัวเลือกใดตํอไปนี้  สอดคล๎องกับการ
โยนก๎อนหินของชายคนนี้มากที่สุด 

 

 (1)       (2)   
 
 
 
 
 
 
 (3)       (4)   
 
 

 
 
 
 
 

64. วัตถุตกจากยอดตึกลงมา  ปรากฏวําขณะเคลื่อนที่ผํานหน๎าตํางบานหนึ่งกว๎าง  2.6 เมตร  จะใช๎เวลา  0.2 
วินาที  จงหาวํายอดตึกสูงจากขอบหน๎าตํางขอบล่างเทําไร 

(1) 7.2  เมตร     (2) 9.8  เมตร 

(3) 72  เมตร     (4) 74.6  เมตร 
 

65. จากรูป  เมื่อกลําววํา  “T  และ  mg  เป็นแรงคูํกิริยา – ปฏิกิริยา”  ค ากลําวนี้ถูกต๎องหรือไมํ 
(1) ถูกต๎อง  เพราะ  T = mg  และทิศทางตรงข๎ามกัน 

 (2) ถูกต๎อง  เพราะ  T = mg  และแนวขนานกันในทิศทางตรงข๎ามกัน 

 (3) ผิด  เพราะ  T = mg  และทิศทางตรงข๎ามกัน 

 (4) ค าตอบเป็นอยํางอื่น 
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66. กลํองสี่เหลี่ยมวางบนระนาบเอียงฝืดซึ่งสามารถปรับความเอียงได๎  ดังรูป  ภายใต๎ความโน๎มถํวง  
ก าหนดให๎สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตมีคําเทํากับ  2/3  ขณะปรับระนาบเอียงมากขึ้นเร่ือยๆ         
ข๎อสรุปใดถูกต๎อง 

 
 
 
 
 
 
 

(1) กลํองไถลกํอนล๎ม    (2) กลํองล๎มกํอนไถล  
(3) กลํองไถลโดยไมํล๎ม    (4) กลํองไมํไถลและไมํล๎ม 

 

67. วัตถุก๎อนหนึ่งวางบนพื้นราบลื่น  ออกแรงกระท า F ในแนวราบไมํคงตัว  โดยมีความสัมพันธ์กับการ
กระจัด s ที่เคลื่อนที่ไปได๎  ดังรูป  อยากทราบวํา งานของแรง F จะเป็นเทําไรในการเคลื่อนวัตถุให๎ได๎
ระยะทาง 25 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

(1) 210.8  จูล     (2) 367.9  จูล 
(3) 446.5  จูล     (4) 485.7  จูล 

 

68. จากรูป  กระสุนปืนถูกยิงออกไปด๎วยความเร็ว  8 เมตรตํอวินาที ท ามุม  37o กับแนวราบ                
ตัวเลือกใดถูกต๎อง  เมื่อ  AB  เป็นก าแพง 
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(1) กระสุนปืนวิ่งโค๎งสัมผัสก าแพงพอดี 
(2) กระสุนปืนชนก าแพงกํอนที่มันจะถึงจุดสูงสุด  

(3) กระสุนปืนชนก าแพงหลังจากผํานจุดสูงสุดแล๎ว 

(4) กระสุนปืนไมํชนก าแพง 

 
69. มวล  m1  และ  m2  ขนาดไมํเทํากัน  (m1  =  2m2)  ผูกกับเชือกเบาแล๎วมัดติดกับเพลาในแนวดิ่ง  ดังรูป  ถ๎า

หมุนเพลานี้ด๎วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัว  เชือกที่ผูกมวลทั้งสองยาวเทํากัน  ตัวเลือกใดแสดงความสัมพันธ์
ระหวําง  1  และ  2  ได๎ถูกต๎อง 

 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  1  =  2       (2)  m11  =  m22 

(3)  m21  =  m12     (4)  21  =  2 
 

70. ในการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก (simple harmonic motion) พบวําความเร็วสูงสุดมีคําเป็นคร่ึงหนึ่งของ
ความเรํงสูงสุด  อยากทราบวําการสั่นนี้มีความถี่เทําไร 

(1)
  

1   Hz     (2)     Hz 

(3)
  

2   Hz     (4)  2   Hz 
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71. คลื่นสองขบวน  A  และ  B  มีลักษณะดังรูป  ข๎อสรุปใดถูกต๎อง 
 
 
 
 
 

 
 

(1) คลื่น  A  มีความยาวคลื่น  1 เมตร  คลื่น  A  และ  B  มีเฟสตํางกัน  90o  
(2) คลื่น  A  มีความยาวคลื่น  1 เมตร  คลื่น  A  และ  B  มีเฟสตํางกัน  45o 
(3) คลื่น  A  มีความยาวคลื่น  0.5 เมตร  คลื่น  A  และ  B  มีเฟสตํางกัน  90o 
(4) คลื่น  A  มีความยาวคลื่น  0.5 เมตร  คลื่น  A  และ  B  มีเฟสตํางกัน  45o 

 

72. เชือกเบาผูกติดกับวงแหวน  เมื่อกระตุกเชือกให๎เกิดคลื่นดลวิ่งไปในเชือกขนาดเทํากันตลอด  ดังรูป  
รูปคลื่นใดถูกต๎อง เมื่อคลื่นวิ่งผํานวงแหวนแล๎ว 

 

 
 

(1)       (2)  
 
 

(3)       (4)    
 

  
 

73. คลื่นดลสองชุดมีการกระจัดสูงสุด  4 เซนติเมตร เทํากัน  มีรูปรํางดังรูป  ก าลังเคลื่อนที่เข๎าหากันบนเส๎น
เชือกด๎วยอัตราเร็ว  3 เซนติเมตรตํอวินาที  ในตอนเร่ิมต๎นสังเกตจุด  A  บนเส๎นเชือกอยูํหํางจากคลื่นดล
ทั้งสองเป็นระยะ 4 เซนติเมตร เทํากัน  เมื่อเวลาผํานไป  2 วินาที  จุด  A  มีการกระจัดเทําไร 
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(1) 4  เซนติเมตร     (2) 
3

16   เซนติเมตร 

(3)  8  เซนติเมตร    (4) 
3

20  เซนติเมตร 

 

74. วงจรดังรูป  ถ๎าวัดความต๎านทานระหวํางจุด  A  กับ  B  จะได๎คําเทํากับเทําไร  เมื่อ  XY  เป็นลวดตัวน า
ไมํมีความต๎านทาน 

 
 

(1) 7.5       (2) 8   

(3) 9        (4) 10   
 

75. โรงงานผลิตผลไม๎กระป๋องแหํงหนึ่งต๎องการคัดขนาดของผลไม๎ในขณะไหลผํานมาตามรางน้ า  โดย
อาศัยการสะท๎อนของคลื่นเสียงจากเคร่ืองโซนาร์  โดยต๎องการแยกผลไม๎ที่มีขนาดใหญํกวําและเล็กกวํา  
2  เซนติเมตร  ออกจากกัน  จงค านวณหาความถี่ที่เหมาะสมของคลื่นโซนาร์วําเป็นเทําไร                   
(ก าหนดให๎อัตราเร็วของเสียงในน้ าเทํากับ 1,200 เมตรตํอวินาที) 

(1) 24  kHz     (2) 36  kHz 
(3) 48  kHz     (4) 60  kHz 

 

76. แหลํงก าเนิดเสียงอยูํนิ่งสํงคลื่นเสียงมีความถี่  f  ออกมา  มีแผํนวัตถุขนาดใหญํแผํนหนึ่งซึ่งเป็นตัว
สะท๎อนเสียงที่ดี  ตั้งอยูํในแนวดิ่งทางขวาโดยหันหน๎าของแผํนต้ังฉากกับทิศที่เสียงเคลื่อนที่พอดี  แผํน
สะท๎อนเสียงนี้เคลื่อนที่ไปทางซ๎ายด๎วยความเร็ว  v  ถ๎าผู๎สังเกตคนหนึ่งอยูํนิ่งทางซ๎ายของแผํนวัตถุ  เขาจะ
ได๎ยินเสียงบิตส์กี่คร้ังใน 2 วินาที  (ก าหนดให๎อัตราเร็วเสียงในอากาศเทํากับ  u) 
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(1)  
vu

vf



2      (2)  
vu

vf



4  

(3)  
uv

uf



2      (4)  
uv

uf



4  

 

77. จากรูป  ทํอแก๎วตันมีคําดรรชนีหักเห  n  ถ๎าให๎แสงเข๎าไปในทํอแก๎วนี้จากปลายข๎างหนึ่ง แล๎วเกิดการ
สะท๎อนภายในหลายคร้ัง  จนกระทั่งแสงไปออกยังปลายอีกด๎านหนึ่งของทํอ  ถ๎าในการสะท๎อนแตํละคร้ัง
ไมํเกิดการหักเหของแสงออกสูํภายนอกเลย  แสดงวํามุมตกกระทบต๎องเป็นอยํางไร 

 

 
 

(1) น๎อยกวํา  sin-1 (1/n)    (2) เทํากับ  sin-1 (1/n)  
(3) มากกวํา  sin-1 (1/n)    (4) เทําไรก็ได๎ 

 

78. แมํเหล็กสองแทํงวางขนานกัน  ขั้วตรงข๎ามกัน  ดังรูป  ณ จุดใดบ๎างที่สนามแมํเหล็กอาจเป็นศูนย์ได๎ 
(1) C 

(2) A  และ E 

(3) B  และ D  

(4) B, C  และ D  
 
 

 79. พอโลเนียม-218  ( Po218

84
)  สลายให๎อนุภาคแอลฟา  ซึ่งนิวเคลียสที่เกิดขึ้นสลายตํอไปให๎อนุภาคบีตากับ 

รังสีแกมมา  เลขอะตอมและเลขมวลของนิวเคลียสที่เกิดคร้ังหลังสุดคืออะไร 
(1) 82 และ 214     (2) 82 และ 213 
(3) 83 และ 214     (4) 83 และ 213 

 

80. จากรูป  ยูเรเนียม-238  ( U238

92
)  สลายตัวไปเป็นทรอเรียม-234  ( Th234

90
)  และรังสีชนิดหนึ่ง  เมื่อรังสีชนิด

นี้วิ่งออกมาจากปากกลํองตะกั่วผํานเข๎าในสนามแมํเหล็กสม่ าเสมอ  B  (มีทิศพุํงเข๎ากระดาษ)           
แนวทางการเคลื่อนที่จะเป็นแนวใด 
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(1) แนว  ก  เทํานั้น    (2) แนว  ข  เทํานั้น     
(3) แนว  ค  เทํานั้น    (4) มีโอกาสเป็นไปได๎ทั้งสามแนว   

 
81. บริเวณภายในโลกมีหินหลอมเหลวที่ได๎รับความร๎อนจากแหลํงใด 
 (1) ความร๎อนที่หลงเหลือจากการพอกพูนมวลเป็นดาวเคราะห์โลก 
 (2) ความร๎อนที่สะสมจากดวงอาทิตย์ 
 (3) ความร๎อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่แกนโลก 
 (4) ความดันจากเปลือกโลก 
82. การศึกษาโครงสร๎างโลกจากคลื่นไหวสะเทือนนั้นใช๎สมบัติใดของคลื่น 
 (1)  ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 
 (2) ลักษณะของรูปคลื่น 
 (3) การกระจายของคลื่น 
 (4) แอมปลิจูดของคลื่น 
83. การเคลื่อนที่ของคลื่นทุติยภูมิในชั้นใดของโลกมีอัตราเร็วมากที่สุด 
 (1) ฐานธรณีภาค      

(2) มีโซสเฟียร ์
 (3) แกํนโลกชั้นนอก     

(4) แกํนโลกชั้นใน 
84. เขตอับคลื่น S (S wave shadow zone) เกิดขึ้นด๎วยสาเหตุใด 
 (1) คลื่น S เกิดการแทรกสอดแบบหักล๎างในบริเวณนั้น 
 (2) คลื่น S เดินทางช๎า และสูญเสียพลังงานจนไมํสามารถเดินทางถึงบริเวณดังกลําวได๎ 
 (3) บริเวณดังกลําวมีฐานธรณีภาคที่แข็งแรงไมํยืดหยุํน 
 (4) คลื่น S ไมํสามารถเดินทางผํานแกนโลกชั้นนอกได๎ 
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85. ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได๎ตั้งสมมติฐานวํา ผืนแผํนดินทั้งหมดบนโลก แตํเดิมเป็นแผํนดินเดียวกัน โดยมี
หลักฐานสนับสนุนหลายประการ ยกเว๎นข๎อใด 

 (1) หลักฐานจากรอยตํอของทวีป 
 (2) หลักฐานจากความคล๎ายคลึงของกลุํมหินและแนวภูเขา 
 (3) หลักฐานจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของหินภูเขาไฟ 
 (4) หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ 
86. การเคลื่อนที่ของแผํนธรณีเกิดจากอะไร 
 (1) วงจรพาความร๎อน 
 (2) แผํนดินไหว 
 (3) การระเบิดของภูเขาไฟ 
 (4) แรงดึงดูดที่ดวงจันทร์กระท าตํอโลก 
87. เพราะเหตุใดจึงพบแผํนดินไหวเกิดเป็นชํวงๆ และเกิดเป็นคาบอุบัติซ้ าได๎ 
 (1) เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
 (2) เกิดจากพายุสุริยะ 
 (3) เกิดจากการสะสมความเครียดของแผํนหิน 
 (4) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแมํเหล็กโลก 
88. ข๎อใดเป็นประโยชน์จากการระเบิดของภูเขาไฟ 
 (1) เกิดแก๏สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 (2) ปลํอยกลุํมควันธุลีแขวนลอยในอากาศ 
 (3) ให๎ความอบอุํนแกํโลก 
 (4) ท าให๎เกิดอัญมณี 
89. นักธรณีวิทยาใช๎หลักฐานอะไร เพื่อยืนยันวํา ที่ราบภาคกลางตอนลํางเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอน

ที่มีอายุประมาณ 7,000 – 8,000 ปี 
 (1) การตรวจสอบด๎วยคาร์บอน 14 
 (2) พบเปลือกหอยทะเลอายุ 7,000 – 8,000 ปี ปนในชั้นดิน 
 (3) ตรวจหลักฐานจากสิ่งปลูกสร๎าง 
 (4) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของแนวล าน้ าของแมํน้ าเจ๎าพระยา 
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90. ทางช๎างเผือกคืออะไร 
 (1) กาแล็กซีที่เราอาศัยอยูํ 
 (2) เนบิวลาขนาดใหญํ สามารถสังเกตเห็นเป็นฝ้าขาว 
 (3) กาแล็กซีที่อยูํใกล๎เราที่สุด 
 (4) เนบิวลาที่ปรากฏอยูํใกล๎กลุํมดาวแมงป่อง 
91. การค๎นพบดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีของกาลิเลโอสํงผลอยํางไรตํอแนวความคิดของผู๎คนในยุคนั้น 
 (1) กล๎องโทรทรรศน์สามารถให๎รายละเอียดของดาวพฤหัสบดีได๎มากขึ้น 
 (2) ดาวพฤหัสบดีมีดาวบริวารเหมือนกับโลก 
 (3) ดวงอาทิตย์มีบริวารมากกวําที่คิด 
 (4) มีวัตถุฟ้าสามารถโคจรรอบดาวเคราะห์ที่ก าลังเคลื่อนที่ได๎ 
92. ผลจากการที่ เซอร์ไอแซก นิวตัน ได๎สร๎างกฎความโน๎มถํวงสากลนั้น ท าให๎เราสามารถอะไร 
 (1) อธิบายก าเนิดของเอกภพ 
 (2) พิสูจน์ได๎วํา กฏการโคจรของเคปเลอร์ถูกต๎อง 
 (3) อธิบายการเปลํงแสงของดาวฤกษ์ 
 (4) เข๎าใจวํา โลกไมํได๎เป็นศูนย์กลางของเอกภพ 
93. ปรากฏการณ์เลื่อนทางแดง (red shift) ของเส๎นสเปกตรัม ที่ตรวจวัดได๎จากกาแล็กซีเกิดจากอะไร 
 (1) ปรากฏการณ์ดอปปเลอร์   (2) ปรากฏการณ์ทินดอล 
 (3) ปรากฏการณ์การกระเจิงแสง   (4) ปรากฏการณ์การแทรกสอด 
94. ในการตรวจวัดสเปกตรัมของกาแล็กซีหนึ่ง พบวํากาแล็กซีนั้นมีอัตราเร็วถอยหํางเทํากับ 1500 km s-1   

จงหาวํากาแล็กซีนั้นอยูํหํางจากเราเป็นระยะเทําใด ก าหนดให๎คําคงตัวของฮับเบิลมีคําเทํากับ 75 km s-1 
Mpc-1  

 (1) 0.05 Mpc     (2) 0.5 Mpc 
 (3) 2 Mpc     (4) 20 Mpc 
95. นักดาราศาสตร์สามารถตรวจวัดอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพได๎ด๎วยวิธีการใด 
 (1) การสํงเทอร์โมมิเตอร์ไปกับยานอวกาศ 
 (2) การวัดอุณหภูมิของบรรยากาศแล๎วหักลบด๎วยคําคงตัวพิเศษคําหนึ่ง 
 (3) วัดการแผํรังสีของดวงอาทิตย์ 
 (4) ตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟ 
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96. กาแล็กซีทางช๎างเผือกเป็นกาแล็กซีแบบใด 
 (1) แบบกังหัน      

(2) แบบกังหันมีแกน 
 (3) แบบลูกสะบ๎า     

(4) แบบทรงรี 
97. ปัจจุบันดวงอาทิตย์มีสีเหลือง ดังนั้นดวงอาทิตย์เมื่อถือก าเนิดเป็นดาวฤกษ์ใหมํนั้นมีสีอะไร 
 (1) สีขาว     (2) สีน้ าเงิน 
 (3) สีเหลือง     (4) สีแดง 
98. หากเราเปลี่ยนการสังเกตการณ์ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งจากโลกไปสังเกตยังดาวอังคาร และดาวฤกษ์ดวงนั้น อยูํ

หํางจากดวงอาทิตย์ไปแบบตั้งฉากกับระนาบการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ข๎อใดถูกต๎อง 
 (1) สีของดาวฤกษ์นั้นจะเปลี่ยนแปลง 
 (2) อันดับความสวํางปรากฏของดาวดวงนั้นจะเปลี่ยนแปลง 
 (3) อันดับความสวํางสัมบูรณ์ของดาวดวงนั้นจะเปลี่ยนแปลง 
 (4) มุมแพรัลแลกซ์ของดาวนั้นจะเปลี่ยนแปลง 
99. ข๎อใดไมํใชํหลักฐานสนับสนุนแนวคิดที่วํา ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เกิดจากเนบิวลาเดียวกัน 
 (1) ดาวเคราะห์ไมํมีแสงสวํางในตัวเอง 
 (2) ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปในทิศเดียวกัน 
 (3) ดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบตัวเองไปในทิศเดียวกัน 
 (4) ระนาบการโคจรของดาวเคราะห์เกือบขนานกัน 
100. เพราะเหตุใดจึงกลําววํา ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์รํุนหลัง 
 (1) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง    (2) เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็ก 
 (3) อยูํบริเวณแขนของกาแล็กซี   (4) มีบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ 
 
    ************************* 


