วิชาวิทยาศาตร์
101. นาสารละลาย 3 ชนิด มาทาการแยกโดยวิธีโครมาโทรกราฟี กระดาษ โดยมี
C
น ้าเป็ นตัวทาละลาย ได้ ผลการทดลองดังรูป ข้ อสรุปผลการทดลองในข้ อใด
B
ถูกต้ อง
A
1) สาร C ละลายน ้าได้ ดีกว่าสาร B และถูกดูดซับได้ มากกว่าสาร A
2) สาร B ละลายน ้าได้ ดีกว่าสาร C และถูกดูดซับได้ น้อยกว่าสาร C
จุดหยดสารเริ่ มต้น
3) สาร A ละลายน ้าได้ น้อยกว่าสาร C และถูกดูดซับได้ มากกว่าสาร B
4) สาร B ละลายน ้าได้ น้อยกว่าสาร A และถูกดูดซับได้ น้อยกว่าสาร C
102. วัตถุมวล 30 กิโลกรัม วางอยูบ่ นโต๊ ะราบ ถ้ าพื ้นโต๊ ะมีสมั ประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.5 ตามภาพด้ านล่าง
ก. แรงที่วตั ถุกระทาต่อพื ้นเท่ากับ 300 นิวตัน
N
ข. แรงปฏิกิริยาที่กระทาต่อวัตถุมากกว่า 300 นิวตัน
F
ค. แรงพยายามที่ทาให้ วตั ถุเคลื่อนที่ได้ พอดีเท่ากับ 150 นิวตัน
f
ง. แรงพยายามที่ทาให้ วตั ถุสามารถเคลื่อนที่ได้ ด้วยความเร็วคงที่มีคา่
mg
มากกว่า 150 นิวตัน
ข้ อใดสรุปผิด
1) ก และ ข
2) ก และ ค
3) ข และ ค
4) ข และ ง
103. การทดสอบเปรี ยบเทียบน ้ามันเบนซินออกเทน 95 (7.5% MTBE) กับแก๊ สโซฮอล์ (10% Ethanol) กับวัสดุ
ระบบเชื ้อเพลิงดังตาราง
โพลีเอทีลีน
ไนลอน
พลาสติก
Gasoline
Gasohol
Gasoline
Gasohol
Length (% change)
+3
+ 2.5
+3
0.5
Width (% change)
+3
+3
+3
0.5
Thickness (% change)
+ 5.5
+ 4.5
+ 3.5
0.5
Weight (% change)
+ 11
+9
+ 2.5
2
Tensile Strength (MPa)
8
7.5
50
65
Elongation (%)
350
350
300
330
ข้ อใดสรุปถูกต้ อง
1) ความยาวของพลาสติกทัง้ 2 ชนิด มีผลในทางบวกทังหมด
้
2) เชื ้อเพลิงทัง้ 2 ชนิดให้ ผลทดสอบที่ตา่ งกันกับไนลอนมากกว่าโพลีเอทีลีน
3) น ้ามันเชื ้อเพลิง Gasoline มีผลเปลี่ยนแปลงโพลีเอทีลีน น้ อยกว่าน ้ามันเชื ้อเพลิง Gasohol
4) ไนลอนจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตมิ ากกว่าเมื่อใช้ เชื ้อเพลิง Gasoline

104. ข้ อใดไม่ ใช่ วิธีการของเทคโนโลยีชีวภาพ
1) การผสมเทียมสุกร
2) การเพาะเลี ้ยงปลาในกระชัง
3) การถ่ายฝากตัวอ่อนในโคนม
4) การโคลนนิ่งแกะ
105. ถ้ าต้ องการใช้ กาต้ มน ้า 800 วัตต์ ต้ มน ้า 1 กิโลกรัม ที่อณ
ุ หภูมิ 25ºC ให้ เดือดกลายเป็ นไอทังหมด
้
จะใช้
เวลานานเท่าใด
1) 6 นาที
2) 47 นาที
3) 53 นาที
4) 63 นาที
106. จากข้ อมูลสิ่งแวดล้ อมด้ านขยะในชุมชน
ก. ปริมาณขยะที่มีมากในชุมชน ข. ลดปริมาณขยะให้ น้อยลง
ค. ไม่มีแหล่งทิ ้งและวิธีการกาจัดที่เหมาะสม
ง. ส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงเกิดแมลงวันจานวนมาก
จ. คนในชุมชนมีสว่ นร่วมช่วยกันดูแลรับผิดชอบ
ข้ อใดเป็ นวิธีการป้องกันสิ่งแวดล้ อมในชุมชนด้ านขยะ
1) ก และ ค
2) ข และ จ
3) ค และ จ
4) ง และ จ
107. การเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ข้ อใดถูกต้ อง
1) พลังงานกล → พลังงานนิวเคลียร์ → พลังงานความร้ อน → พลังงานไฟฟ้า
2) พลังงานความร้ อน → พลังงานนิวเคลียร์ → พลังงานกล → พลังงานไฟฟ้า
3) พลังงานนิวเคลียร์ → พลังงานความร้ อน → พลังงานกล → พลังงานไฟฟ้า
4) พลังงานนิวเคลียร์ → พลังงานกล → พลังงานความร้ อน → พลังงานไฟฟ้า
108. จากแผนภูมิ: กล่องหมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ควรเป็ นอะไร ตามลาดับ
หมายเลข
1

วัตถุตน้ กาเนิด
ดิน

หมายเลข
ดิน

สารอินทรี
ย์

2

1) สารอนินทรี ย์ และ ซากพืช, ซากสัตว์
2) สารอนินทรี ย์ และ ฮิวมัส
3) หิน, แร่ และ ซากพืช, ซากสัตว์
4) หิน, แร่ และ ฮิวมัส
109. จากคานิยาม เทคโนโลยีอวกาศคือ “การสารวจสิ่งต่าง ๆ ที่อยูน่ อกโลกของเรา และสารวจโลกของเราเอง
ด้ วย” นัน้ ศาสตร์ หรื อ องค์ความรู้ข้อใด สาคัญสาหรับ เทคโนโลยีอวกาศมากที่สดุ
1) วิทยาศาสตร์
2) คณิตศาสตร์
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์
4) วิศวกรรมศาสตร์
110. ข้ อใดเป็ นคุณสมบัตขิ องแรงเสียดทาน (Friction)
1) เป็ นแรงกระทาที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ 2) เป็ นแรงกระทาที่ขนานกับผิววัตถุที่สมั ผัสกัน

111.

112.

113.

114.

3) เป็ นแรงกระทาที่ให้ เกิดความเร่ง
4) เป็ นแรงที่มีทิศทางตังฉากกั
้
บผิวสัมผัส
วางวัตถุหน้ ากระจกโค้ งเว้ า ที่ตาแหน่งใด จึงจะได้ ภาพเสมือนหัวตัง้
1) ที่ระยะห่างจากกระจกน้ อยกว่าระยะโฟกัส
2) ที่ระยะห่างจากกระจกเท่ากับระยะโฟกัส
3) ที่ระยะห่างจากกระจกเท่ากับ 2 เท่าของระยะโฟกัส
4) ที่ระยะห่างจากกระจกเท่ากับ 3 เท่าของระยะโฟกัส
ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ ในบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยทัว่ ไป อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ งานในบ้ านจะต่อขนานกัน เพราะ
1) อุปกรณ์เหล่านี ้กินกระแสไฟฟ้าเท่ากัน
2) อุปกรณ์เหล่านี ้มีกาลังไฟฟ้าเท่ากัน
3) อุปกรณ์เหล่านี ้ต้ องใช้ แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน
4) อุปกรณ์เหล่านี ้มีความต้ านทานเท่ากัน
ข้ อใดเป็ นก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gas)
1) มีเทน, คาร์ บอนไดออกไซด์
2) โอโซน, ไนโตรเจน
3) ไอน ้า, ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
4) ไฮโดรเจน, คลอโรฟลูออโรคาร์ บอน
การต่อวงจรใช้ งานไดโอด ดังรูป เมื่อสับสวิตช์ตอ่ วงจรแล้ วจะเกิดอะไรขึ ้น

5A
12V
120W
1) หลอดไฟติดสว่าง
2) ฟิ วส์ 5 A. ขาด
3) ไดโอดพังเสียหาย
4) หลอดไฟไม่ตดิ สว่าง
115. นักเรี ยนนายเรื อ กีรติ ต้ องการประดิษฐ์ กล้ องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง สาหรับใช้ สอ่ งดูดาวและเดินเรื อ
ดาราศาสตร์ โดยนาเลนส์นนู 2 อันมาประกอบกัน ให้ ได้ กาลังขยาย 15 เท่า และมีความยาวของกล้ อง
โทรทรรศน์ทงหมดเท่
ั้
ากับ 128 เซนติเมตร จงหา ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ ตา
1) 4 เซนติเมตร
2) 8 เซนติเมตร
3) 12 เซนติเมตร
4) 16 เซนติเมตร
116. ในการออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื่อใช้ ขบั เคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้าของเรื อบังคับวิทยุดงั รูป ถ้ าต้ องการให้ มี
กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร์ ไหลผ่านมอเตอร์ ซงึ่ มีความต้ านทานไฟฟ้า 8 โอห์ม จงหา ค่าความต้ านทาน
ไฟฟ้า R ที่ต้องนามาต่อในวงจรนี ้
R
1.5A
24V

1) 2 

2) 4 

12

3) 6 

8

24

4) 8 

117. เรื อตรี วีระปลูกมันฝรั่ง มันเทศ และถัว่ ลิสง ในดินที่มีคา่ pH ระหว่าง 5.0 – 6.5 ถ้ าเรื อตรี วีระต้ องการเปลี่ยนไป
ปลูกอ้ อยและยาสูบ ซึง่ ต้ องการดินที่มีคา่ pH ระหว่าง 6.0 – 8.0 ควรจะปรับสภาพดินอย่างไร และใส่ป๋ ยชนิ
ุ ดใด
1) ไถคราดให้ ดนิ ร่วนแล้ วใส่ป๋ ยแคลเซี
ุ
ยมซุปเปอร์ ฟอสเฟต
2) ไถคราดให้ ดนิ ร่วนแล้ วใส่ป๋ ยหมั
ุ ก
3) ใส่ปนู ขาวเล็กน้ อยและใส่ป๋ ยคอก
ุ
4) ใส่ปนู ขาวเล็กน้ อยและใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
118. ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching) เกิดจากอุณหภูมิของน ้าทะเลสูงขึ ้น ทาให้ สาหร่ายเซล
เดียวที่อาศัยอยูร่ ่วมกับปะการังตายไป สาหร่ายดังกล่าวมีชื่อว่าอะไร
1) Noctiluca
2) Radioralian
3) Spirulina 4) Zooxanthellae
119. ดาวเทียมธีออส (THEOS) โคจรไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของโลกและอยูส่ งู จากพื ้นโลก 35,680
กิโลเมตร โดยมีความเร็วโคจรรอบโลกเท่ากับ 11,074 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงดาวเทียมดวงนี ้จะใช้ เวลานานกี่
ชัว่ โมงในการโคจรรอบโลก กาหนดให้ รัศมีของโลกเท่ากับ 6,370 กิโลเมตร
1) 12 ชัว่ โมง
2) 24 ชัว่ โมง
3) 30 ชัว่ โมง
4) 36 ชัว่ โมง
120. ข้ อใดเป็ นวิธีแยกสารที่เหมาะสม
1) แยกน ้ามันดิบโดยใช้ กรวยแยก
2) แยกน ้านมโดยการกรองผ่านกระดาษเซลโลเฟน
3) แยกน ้าเกลือโดยการกรองผ่านกระดาษกรอง
4) แยกน ้ามันออกจากเมล็ดทานตะวันด้ วยการกลัน่ ด้ วยไอน ้า
121. ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้ อน
1) พายุดีเปรสชัน่ มีอตั ราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลาง สูงกว่า พายุโซนร้ อน
2) บริเวณตาพายุจะมีอตั ราเร็วลมสูงที่สดุ
3) พายุไต้ ฝนุ่ พายุเฮอริเคน และพายุไซโคลน มีชื่อเรี ยกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางที่ตา่ งกัน
4) ถ้ าเกิดในทะเลอาจทาให้ เกิดคลื่นขนาดใหญ่ ถ้ าคลื่นนี ้เคลื่อนที่เข้ าสูฝ่ ั่ ง เราเรี ยกว่า Storm surge
122. เมื่อต้ นเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา ได้ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ รุนแรงในประเทศญี่ปนุ่ และเกิดผลกระทบ
หนึง่ คือ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี ได้ มีการตรวจร่างกายและ
แจกสารไอโอดีนให้ กบั ประชาชนที่อาจได้ รับผลอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี อยากทราบว่าการ
รับประทานสารไอโอดีน ช่วยลดอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีได้ อย่างไร
1) ช่วยดูดกลืนสารกัมมันตภาพรังสีให้ หมดฤทธิ์ไป
2) ช่วยป้องกันการลดลงของเม็ดโลหิตขาว ทาให้ ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันปกติ
3) ไปสะสมที่ตอ่ มไธรอยด์ ทาให้ ร่างกายมีสารไอโอดีนเพียงพอ และไม่รับไอโอดีนที่เป็ นสาร
กัมมันตภาพรังสีเข้ าสูร่ ่างกายเพิ่มอีก
4) ช่วยเพิ่มจานวนเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ทาให้ ร่างกายฟื น้ ตัวได้ เร็ว

123. ในประเทศไทยปั จจุบนั กาลังประสบปั ญหาการขาดแคลนน ้ามันปาล์มซึง่ เป็ นน ้ามันพืช ที่ใช้ ในการบริโภคที่
จาเป็ นในทุกครัวเรื อนจึงต้ องมีการใช้ น ้ามันเก่าทอดอาหารซ ้าหลาย ๆ หน เมื่อเรารับประทานอาหารที่ได้
จากการใช้ น ้ามันเก่าทอด จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร
1) ไม่มีผลต่อร่างกาย เพราะน ้ามันพืชสามารถใช้ ได้ หลาย ๆ ครัง้
2) ในน ้ามันพืชที่ใช้ ทอดอาหารซ ้า ๆ จะมีสารก่อมะเร็งในร่างกาย
3) จะทาให้ ร่างกายเราได้ รับปริมาณไขมันมากขึ ้น จากการสะสมไขมันในน ้ามันเก่า
4) ทาให้ เกิดอาการท้ องเสีย เพราะในน ้ามันเก่ามีการสะสมเชื ้อโรคระบบทางเดินอาหาร
124. การละลายของเกลือลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ก
. อนุภาคของเกลือลิเทียมคลอไรด์แยกตัวใช้ พลังงาน 850 กิโลจูลต่อโมล
ข. อนุภาคของเกลือลิเทียมคลอไรด์รวมตัวกับโมเลกุลของน ้า ปล่อยพลังงาน900 กิโลจูลต่อโมล
การละลายของเกลือลิเทียมคลอไรด์ในน ้าเป็ นการละลายประเภทใด, มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เท่าใด และ อุณหภูมิของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1) ดูดความร้ อน 50 กิโลจูลต่อโมล อุณหภูมิของระบบลดลง
2) ดูดความร้ อน 50 กิโลจูลต่อโมล อุณหภูมิของระบบสูงขึ ้น
3) คายความร้ อน 50 กิโลจูลต่อโมล อุณหภูมิของระบบลดลง
4) คายความร้ อน 50 กิโลจูลต่อโมล อุณหภูมิของระบบสูงขึ ้น
125. ในการพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลของฝาแฝดแท้(Identical twins) ใช้ การตรวจในข้ อใดในการจาแนกฝาแฝดแท้ ได้
1) ดีเอ็นเอ ลายนิ ้วมือ ม่านตา
2) ดีเอ็นเอ ลายนิ ้วมือ ประวัตกิ ารทาฟั น
3) ลายนิ ้วมือ ม่านตา ประวัตกิ ารทาฟั น
4) เซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ ม ม่านตา ลายนิ ้วมือ
126. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่มีอยูท่ วั่ โลก มักตังอยู
้ ต่ ามเมืองชายทะเลเพราะต้ องอาศัยน ้าจานวนมากช่วย
ในการระบายความร้ อนโรงงานไฟฟ้าชนิดนี ้ ต่างจากโรงไฟฟ้าที่มีอยูใ่ นประเทศไทยอย่างไร
1) ใช้ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพื่อให้ เกิดความร้ อน ใช้ พลังงานความร้ อนทาให้ น ้าเป็ นไอน ้าและนาไอน ้าไปหมุนเครื่ องผลิตไฟฟ้า
2) ใช้ เชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ ทาให้ น ้าเป็ นไอน ้าและนาไอน ้าไปหมุนเครื่ องผลิตไฟฟ้า
3) ใช้ เชื ้อเพลิงปิ โตรเลียมเพื่อทาให้ เกิดพลังงานนิวเคลียร์ แล้ วนาไปหมุนเครื่ องผลิตไฟฟ้า
4) ใช้ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพื่อทาให้ เกิดพลังงานกลแล้ วนาไปหมุนเครื่ องผลิตไฟฟ้า
127. โมบายพวงปลาตะเพียน ประกอบด้ วยปลาตะเพียน 4 ตัวคือ K1, K2, K3, K4 แต่ K4 ได้ หลุดหายไป จึงต้ อง
ทาตัวใหม่ ปลาตัวใหม่ควรมีน ้าหนักเท่าไร พวงปลาตะเพียนจึงแขวนอย่างสมดุล
1) น ้าหนักเท่ากับ ปลา K1
10 cm
10 cm
5
6
2) น ้าหนักเท่ากับ ปลา K2 + ปลา K3
cm
cm
3) น ้าหนักเท่ากับ ปลา K1 2 ตัว
?
K1
K2
K3
4) น ้าหนักเท่ากับ ปลา K3
8g
6g
10 g

128. ในภาชนะปิ ดขนาด 1 ลิตรบรรจุสารชนิดหนึง่ ซึง่ มีการจัดเรี ยงตัวของอนุภาค อยูห่ า่ งกันมากและฟุ้งกระจาย
จนเต็มภาชนะที่บรรจุ รูปร่างและปริมาตรจะมีขนาดเท่ากับ ภาชนะที่บรรจุ ข้ อความใดถูกต้ องเกี่ยวกับสารที่
อยูใ่ นภาชนะใบนี ้
1) สารที่อยูใ่ นภาชนะ คือ น ้าแข็ง
2) ถ้ าทาให้ สารที่อยูใ่ นภาชนะเปลี่ยนเป็ นของเหลว ต้ องลดอุณหภูมิ
3) การเพิ่มอุณหภูมิ จะทาให้ สารที่อยูใ่ นภาชนะ อยูช่ ิดกันมาก
4) สารที่อยูใ่ นภาชนะ จะระบุสภาวะว่าเป็ น จุดหลอมเหลว ณ อุณหภูมิห้อง
129. วางวัตถุสงู 2.8 เซนติเมตร ห่างจากกระจกนูน 48 เซนติเมตร กระจกนูนมีรัศมีความโค้ ง 32 เซนติเมตร จง
หาตาแหน่งและชนิดของภาพ
1) ห่างกระจก 12 เซนติเมตร ภาพจริง
2) ห่างกระจก 12 เซนติเมตร ภาพเสมือน
3) ห่างกระจก 24 เซนติเมตร ภาพจริง
4) ห่างกระจก 24 เซนติเมตร ภาพเสมือน
130. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 54 เวลา 12.00 น. ได้ เกิดแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปนุ่ อัน
เนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก โดยมีจดุ ศูนย์กลางห่างจากชายฝั่ งเมืองมิยางิ ประมาณ
10
กิโลเมตร ส่งผลให้ เกิดคลื่นยักษ์สนึ ามิสงู 10 เมตร พัดถล่มเมืองแนวชายฝั่ ง ทาให้ มีผ้ เู สียชีวิตนับหมื่นคน
อยากทราบว่าแผ่นดินไหวครัง้ นี ้ มีความแรงเท่าใด
1) 6.7 ริกเตอร์
2) 7.6 ริกเตอร์
3) 8.9 ริกเตอร์
4) 9.8 ริกเตอร์
131. บ้ านหลังหนึง่ มีเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
หลอดไฟ
220 V 60 W จานวน 2 หลอด หลอดไฟ
220 V 100 W จานวน 5 หลอด
พัดลม
220 V 25 W จานวน 1 ตัว โทรทัศน์
220 V 100 W จานวน 1 เครื่ อง
ถ้ าใช้ เครื่ องไฟฟ้าข้ างต้ นพร้ อมกัน ควรใช้ ฟิวส์รวมที่มีขนาดกี่แอมแปร์
1) 4 แอมแปร์
2) 8 แอมแปร์
3) 10 แอมแปร์
4) 15 แอมแปร์
132. ทรานซิสเตอร์ ทาหน้ าที่เหมือนอุปกรณ์ในข้ อใด
1) ฟิ วส์
2) ตัวต้ านทานควบคุมกระแสไฟฟ้า
3) สะพานไฟ
4) สวิตช์ปิดเปิ ดอัตโนมัติ
133. นายนาวี รักไทย ตีลกู กอล์ฟออกไปเป็ นมุม 45o กระทากับพื ้นราบ หากไม่คดิ ความต้ านทานของอากาศ ข้ อ
ใดต่อไปนี ้ ไม่ ถูกต้ อง
1) ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่ในแนวระดับด้ วยความเร็วคงที่ 2) ลูกกอล์ฟมีความเร่งในแนวดิง่ ไม่คงที่
3) ลูกกอล์ฟมีความเร่งในแนวระดับคงที่
4) ลูกกอล์ฟมีความเร็วในแนวดิง่ ไม่คงที่
134. ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ถกู ต้ อง
1) เส้ นใยนาแสงทาจากแก้ วหรื อพลาสติกที่มีลกั ษณะเป็ นท่อกลวงขนาดเล็ก
2) เส้ นใยนาแสงเป็ นตัวกลางให้ แสงผ่านโดยหลักการสะท้ อนกลับหมด
3) เลเซอร์ สามารถนามาใช้ ในการวัดระยะทางที่มีความละเอียดสูงได้

4) เลเซอร์ สามารถนามาใช้ ในการตัดโลหะที่มีความแข็งแรงสูงได้
135. นายนาวี รักไทยจะต้ องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใดในเดือนมกราคม เมื่อต้ องใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่อไปนี ้ทุกวัน และเสีย
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท
ก. หลอดไฟ
40 วัตต์ 5 หลอด เปิ ดวันละ 5 ชัว่ โมงทุกหลอด
ข. ตู้เย็นขนาด
300 วัตต์ ทางานวันละ 10 ชัว่ โมง
ค. โทรทัศน์ขนาด
150 วัตต์ เปิ ดวันละ 2 ชัว่ โมง
ง. เครื่ องทาน ้าอุน่ ขนาด
1,000 วัตต์ เปิ ดวันละ ½ ชัว่ โมง
1) 384.50 บาท
2) 408.20 บาท
3) 432.00 บาท
4) 446.40 บาท
136. ข้ อใดคือเหตุผลหลักที่ต้องส่งกล้ องโทรทรรศน์วิทยุ ไปโคจรรอบโลกในอวกาศ
1) เพื่อรับคลื่นวิทยุให้ ใกล้ แหล่งกาเนิดมากขึ ้น
2) เพื่อหลีกเลี่ยงแสงรบกวนบนพื ้นโลก
3) เพื่อหลีกเลี่ยงเมฆหมอกที่บดบัง
4) เพื่อรับช่วงคลื่นบางช่วง เช่น คลื่นรังสีเอ็กซ์ หรื อรังสีแกมมา
137. ชายคนหนึง่ น ้าหนัก 80 กิโลกรัม โดดจากตึกที่ไฟกาลังไหม้ ลงสูเ่ ตียงชูชีพด้ านล่าง ซึง่ จุดที่กระโดดอยูส่ งู จาก
พื ้นเตียง 30 เมตร เตียงชูชีพเป็ นแบบสปริง มีคา่ นิจของสปริงเท่ากับ 60 กิโลนิวตันต่อเมตร จงหาว่า เตียงจะ
ยุบตัวลงเท่าใด (ให้ g = 10 m/s2)
1) 30 เซนติเมตร
2) 40 เซนติเมตร
3) 80 เซนติเมตร
4) 90 เซนติเมตร
138. ถ้ าต้ องการลาเลียงของน ้าหนัก 100 กิโลกรัม ซึง่ บรรจุอยูใ่ นกล่อง โดย
ให้ ลื่นไหลลงมาบนพื ้นเอียง ดังรูป จงหาค่าประสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานระหว่างพื ้นเอียงกับกล่อง ที่จะทาให้ กล่องเริ่มจะเคลื่อนไหล
3 เมตร
2
ลงมา (ให้ คา่ g = 10 m/s )
4 เมตร
1) 1 4
2) 3 4
3) 3 5
4) 4 5
139. ทุน่ ลอยน ้า ซึง่ ติดโคมไฟขนาด 12 โวลท์, 24 วัตต์ จานวน 2 ดวง (สีแดง - เหลือง) ถ้ านาแบตเตอรี่ ขนาด 12
โวลท์, 100 แอมแปร์ -ชัว่ โมง ไปติดตัง้ 1 ลูก แบตเตอรี่ นี ้จะใช้ งานได้ นานเท่าไร ถ้ าเปิ ดไฟทังสองดวงตลอด
้
1) 3 ชัว่ โมง
2) 4 ชัว่ โมง
3) 24 ชัว่ โมง
4) 25 ชัว่ โมง
140. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี ้คืออะไร

1) ความต่างศักย์ และ ตัวต้ านทาน
3) ตัวเก็บประจุ และ ตัวต้ านทาน

2) ความต่างศักย์ และ ทรานซิสเตอร์
4) ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์

(เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ )
ข้ อ 101
ตอบข้ อ 3
1. สาร 3 ชนิดมีคณ
ุ สมบัตใิ นการละลายน ้าและถูกดูดซับด้ วยโทรมาโทรกราฟี กระดาษไม่เท่ากัน
2. สารที่ละลายน ้าได้ ดีและถูกดูดซับน้ อยจะเคลื่อนที่ไปได้ สงู สุด คือ สาร
C
ข้ อ 102
ตอบข้ อ 4
วัตถุมวล 30 กิโลกรัมวางอยูบ่ นโต๊ ะราบ
พื ้นโต๊ ะมีสมั ประสิทธิ์ ความเสียดทานสถิต 0.5
N
F
f
mg

จาก F = mg
= 30 x 10
= 300 นิวตัน (ข้ อ ก ถูกต้ อง)
 แรงที่วตั ถุกระทาต่อพื ้น = 300 นิวตัน
 แรงปฏิกิริยาที่กระทาต่อวัตถุ = 300 นิวตัน (ข้ อ ข ผิด)
f  N
 0.5  300  150 นิวตัน
 แรงพยายามที่ทาให้ วตั ถุเคลื่อนที่พอดี = 150 นิวตัน (ข้ อ ค ถูก)
 แรงพยายามที่ทาให้ วตั ถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะมีคา่ น้ อยกว่า 150 N
 ข้ อ ง ผิด
ข้ อ 103
ตอบข้ อ 2
จากข้ อมูลในตารางจะเห็นได้ วา่ ไนลอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตมิ ากกว่าโพลีเอทีลีนเมื่อทดสอบ
ระหว่างเชื ้อเพลิง Gasoline และ Gasohol

ข้ อ 104
ตอบข้ อ 2
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนาสิ่งมีชีวิตหรื อชิ ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง เพื่อให้ เกิดการพัฒนา การเพิ่ม
ผลผลิต จะเห็นได้ วา่ การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลนนิ่ง เป็ นเทคโนโลยีชีวภาพทังหมด
้
ยกเว้ นการ
เลี ้ยงปลาในกระชัง เป็ นเพียงการเพาะในน ้าธรรมชาติโดยจากัดพื ้นที่เท่านัน้
ข้ อ 105
ตอบข้ อ 3
53 นาที
ปริมาณความร้ อนที่ทาให้ น ้า 1 kg 250C
เป็ นน ้า 1
kg 1000C = Q1 = mcAt
 Q1

= 1 x 4200 x 75
= 315,000 J
Q2 = ปริมาณความร้ อนที่ทาให้ น ้า 1 kg 1000C กลายเป็ นไปน ้า 1000C
 Q2 = mL
= 1 x 2.26 x 106 J
= 2,260,000 J
 ใช้ ความร้ อนทังหมด
้
= Q 1 + Q2
= 315,000 + 2,260,000 J
= 2,575,000 J
กาต้ มน ้า 800 W ให้ ความร้ อน 800 J ใน 1 วินาที
2,575,000
 ใช้ เวลาต้ มน ้า =
Sec
800
= 53 min
ข้ อ 106
ตอบข้ อ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

2
ข้ อ ข และ ข้ อ จ
ปริมาณขยะที่มีมากในชุมชน (ปั ญหา)
ลดปริมาณขยะให้ น้อยลง (วิธีการ)
ไม่มีแหล่งทิ ้งและวิธีการกาจัดที่เหมาะสม (ปั ญหา)
ส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงเกิดแมลงวันจานวนมาก (ปั ญหา)
คนในชุมชนมีสว่ นร่วมช่วยกันดูแลรับผิดชอบ (วิธีการ)

ข้ อ 107
ตอบข้ อ 3
ข้ อ 108
ตอบข้ อ

4

ข้ อ 109
ตอบข้ อ

2

ข้ อ 110
ตอบข้ อ 2
คุณสมบัตขิ องแรงเสียดทาน คือเป็ นแรงกระทาที่ขนานกับผิววัตถุที่สมั ผัสกัน และมีทิศทางตรงกันข้ ามกับ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ข้ อ 111
ตอบข้ อ 1
4) ที่ระยะ = 3 เท่าของโฟกัส จะเกิดภาพจริงหัวกลับ กาลังขยาย < 1
3) ที่ระยะ
= 2 เท่าของโฟกัส จะเกิดภาพจริงหัวกลับตาแหน่งเดียวกับวัตถุ
2) ที่ระยะ
1) ที่ระยะ

= โฟกัส จะเกิดภาพที่อนันต์ ()
< โฟกัส จะเกิดภาพเสมือนหัวตัง้

ข้ อ 112
ตอบข้ อ 3
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ งานในบ้ าน จะกินกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน มีกาลังไฟฟ้าไม่เท่ากัน และความต้ านทานไม่
เท่ากัน เป็ นส่วนใหญ่
แต่จะต้ องใช้ แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน คือ 220
V จึงต้ องต่อขนานกันเวลาใช้ งาน
ข้ อ 113
ตอบข้ อ 1
ก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gas) เป็ นก๊ าซที่ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจก (Greenhouse Effect)
ได้ แก่ คาร์ บอนไดออกไซด์, มีเทน

ข้ อ 114
ตอบข้ อ 4
เมื่อสับสวิทช์ตอ่ ทางไฟ จะไม่มีกระแสไหลในวงจร เนื่องจาก
circuit หลอดไฟจึงไม่ตดิ สว่าง และไม่มีอะไรเสียหาย

ข้ อ 115
ตอบข้ อ 2

8 เซนติเมตร

กาลังขยายของกล้ องโทรทรรศน์

ความยาวโฟก้ัสเลนส์วถุตั f0 
ความยาวโฟก้ัสเลนส์ใกล้้ตาfE 
f0
=
fE
 15 fE
= f0  f E
= 15fE  fE
= 16 fE
128
=
16
= 8 เซนติเมตร

(M)

=

15

f0
ความยาวของกล้ องโทรทรรศน์
128


ข้ อ 116
ตอบข้ อ 2

fE
R
24V

a

I

Diode ถูก reverse bias จึงเหมือน open

I2

1.5A

8

12

24

b

12
Vab  I1 12   1.5 8 
12 I1
 12 และ
จะได้
I1  1 A.
กระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ จา่ ยให้ กบั วงจรทังหมด
้

จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์เท่ากัน
 I 2  24 
24 I 2  12
I 2  0.5 A
 I1  I 2  1.50
 1  0.5  1.5
 3 A.

หาความต้ านทานรวมแบบขนาน
1
1 1 1

 
R11
12 8 24
462

48
1

4
 R11  4 
ดังนัน้
I R  R11  
3 R  4  
R4 
R 

24
24
8
4 โอห์ม

ข้ อ 117
ตอบข้ อ 3 ใสปูนขาวเล็กน้ อย และใส่ ป๋ ุยคอก
ดินมีคา่ pH ระหว่าง 5.0 – 6.5  มีฤทธิ์เป็ นกรด
การใส่ปนู ขาวเล็กน้ อยจะทาให้ ดนิ มีคา่
pH สูงขึ ้น และควรใช้ ป๋ ยคอกเพราะนอกจากจะช่
ุ
วยเพิ่มธาตุ
อาหารให้ พืชแล้ ว ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้ างของดินด้ วย
ข้ อ 118
ตอบข้ อ 4
สาหร่าย
Zooxanthellac อาศัยอยูใ่ นเนื ้อเยื่อของปะการัง โดยปะการังจะให้ ที่อยูอ่ าศัยและวัตถุดบิ ที่
ใช้ ในการสังเคราะห์แสง ส่วนสาหร่ายดังกล่าวก็ทาหน้ าที่สงั เคราะห์แสง สร้ างอาหารให้ สาหร่ายและ
ปะการังได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
ข้ อ 119
ตอบข้ อ 2
ดาวเทียมธีออสอยูห่ า่ งจากจุดศูนย์กลางของโลก

= 35,680 + 6,370
= 42,050 กิโลเมตร
2r

ดาวเทียมโคจรรอบโลก 1 รอบได้ ระยะทางเท่ากับ
22
 2   42 ,050  11,074
กิโลเมตร/ชัว่ โมง
7
ดาวเทียมใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ

22 42 ,050
ชัว่ โมง
 2 
 23.87
7 11,074
ดาวเทียมใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบเท่ากับ 24 ชัว่ โมง
ข้ อ 120
ตอบข้ อ 2
1) ผิด เพราะการแยกน ้ามันดิบในการกลัน่ ลาดับส่วนแยกสารที่มีจดุ เดือดใกล้ เคียงกันออกมา
2) ถูก เพราะน ้านมเป็ นสารคอลลอยด์ เมื่อทิ ้งไว้ จะไม่ตกตะกอน สามารถกรองผ่านกระดาษกรอง
ได้ แต่ไม่สามารถกรองผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ จึงแยกได้ โดยใช้ กระดาษเซลโลเฟน
3) ผิด เพราะน ้าเกลือเป็ นสารละลายเนื ้อเดียว ถ้ านามากรองด้ วยกระดาษกรอง จะผ่านกระดาษ
กรองได้ จึงแยกไม่ได้ ควรใช้ วิธีระเหยแห้ ง หรื อกลัน่ แบบธรรมดา
4) ผิด เพราะการแยกน ้ามันออกจากเมล็ดทานตะวัน ใช้ วิธีการสกัดด้ วยตัวทาละลาย
ข้ อ 121
ตอบข้ อ 4
1) ผิด เพราะพายุดีเปรสชัน่ มีอตั ราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางต่ากว่า 63 กม./ชม.
พายุโซนร้ อนมีอตั ราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางตังแต่
้ 63
– 117 กม./ชม.
2) ผิด เพราะบริเวณตาพายุเป็ นบริเวณศูนย์กลางพายุมีลมอ่อน
3) ผิด เพราะพายุไต้ ฝนุ่ เฮอริเคน และไซโคลน มีชื่อเรี ยกตามแหล่งที่เกิด
4) ถูก เพราะ
Strom Surge หรื อ คลื่นพายุซดั ฝั่ ง เป็ นพายุหมุนเขตร้ อนที่อยูใ่ นทะเล อาจทาให้ เกิด
คลื่นขนาดใหญ่เป็ นอันตรายต่อการเดินเรื อ และเมื่อคลื่นนี ้เคลื่อนเข้ าสูฝ่ ั่ ง จะเป็ นคลื่นที่สามารถทาลาย
สิ่งก่อสร้ างบริเวณชายฝั่ งได้
ข้ อ 122
ตอบข้ อ 3
ในการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ จะมีสารไอโอดีน ไอโซโทปที่เป็ นกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออก
มาก (ไอโอดีนที่เป็ นกัมมันตภาพรังสีนี ้เป็ นผลิตผลจากปฏิกิริยาฟิ ชชัน่ )
ตามปกติไอโอดีนเมื่อเข้ าสูร่ ่างกายจะไปสะสมที่ตอ่ มไธรอยด์ ดังนัน้ การให้ ประชาชนรับประทาน
ไอโอดีน (ที่ไม่ใช่สารกัมมันตภาพรังสี) ล่วงหน้ า ไอโอดีนนี ้จะไปสะสมที่ตอ่ มไธรอยด์ ส่วนที่เกินพอจะถูกขับ
ออกจากร่างกาย
ดังนันเมื
้ ่อมีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี ซึง่ ในที่นี ้คือไอโอดีนที่เป็ นสารกัมมันตภาพรังสีร่างกาย
ก็จะไม่รับเข้ าสูร่ ่างกาย เพราะมีไอโอดีนเพียงพออยูแ่ ล้ ว

ข้ อ 123
ตอบข้ อ 2
ในน ้ามันพืชที่ใช้ ทอดอาหารซ ้า ๆ จะมีสารก่อมะเร็งในร่างกาย เพราะในน ้ามันพืช เมื่อได้ รับความ
ร้ อน จะก่อให้ เกิดสารชนิดหนึง่ ในน ้ามัน เมื่อใช้ ซ ้า ๆ หลายครัง้ สารที่เกิดขึ ้นจะแปรสภาพเป็ นสารก่อมะเร็ง
เมื่อรับประทานอาหารที่ทอดจากน ้ามันเก่า จะทาให้ ร่างกายได้ รับสารก่อมะเร็ง
ข้ อ 124
ตอบข้ อ 4

คายความร้ อน 50 กิโลจูลต่ อโมล อุณหภูมิของระบบสูงขึน้
การละลายของเกลือลิเทียมคลอไรด์มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
= +850 – 900
= -50 กิโลจูลต่อโมล
นัน่ คือ คายความร้ อน
= 50 กิโลจูลต่อโมล
ดังนัน้ ระบบจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น

ข้ อ 125
ตอบข้ อ 3 ลายนิว้ มือ ม่ านตา ประวัตกิ ารทาฟั น
ฝาแฝดแท้ เป็ นแฝดที่เกิดจากการผสมของไข่ใบเดียว และสเปิ ร์มตัวเดียว จึงมีดีเอ็นเอที่เหมือนกัน
ลายนิ ้วมือ, ม่านตา จะแตกต่างกันในฝาแฝดแท้ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่ตา่ งกัน เช่น ของเหลวใน
ครรภ์มารดาขณะเติบโต ประวัตกิ ารทาฟั นก็เช่นกัน จะแตกต่างกันในฝาแฝดแท้ เพราะมาทาภายหลัง ส่วน
การตรวจเยื่อบุกระพุ้งแก้ ม เป็ นการเก็บตัวอย่างเซลล์ไปตรวจดีเอ็นเอ
ข้ อ 126
ตอบข้ อ 1
ใช้ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพื่อให้ เกิดความร้ อน ใช้ พลังงานความร้ อนทาให้ น ้าเป็ นไอน ้า และนาไอน ้าไป
หมุนเครื่ องผลิตไฟฟ้า เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์ ที่มีพลังงานความร้ อนจานวนมาก
แล้ วนาความร้ อนที่ได้ ไปต้ มน ้า เพื่อให้ เกิดไอน ้านาไปหมุนกังหันของเครื่ องผลิตไฟฟ้า
ข้ อ 127
ตอบข้ อ 1 นา้ หนักเท่ ากับ ปลา

K1
10 cm

10 cm
5 cm

6 cm
K1

K2

K3

6g

10 g

8g

?

ให้ จดุ ที่แขวนเป็ นจุดกึ่งกลาง
 6 10    10  4    8  5   K 4 10 
100  40  10 k 4
k4  6 g
ข้ อ 128
ตอบข้ อ 2
ถ้ าจะทาให้ สารที่อยูใ่ นภาชนะเปลี่ยนเป็ นของเหลวต้ องลดอุณหภูมิ เพราะสารที่อยูใ่ นภาชนะมี
สถานะเป็ นก๊ าซ ถ้ าจะทาให้ มีการเปลี่ยนสถานะจากก๊ าซเป็ นของเหลวต้ องลดอุณหภูมิ
ข้ อ 129
ตอบข้ อ 2
กระจกนูน

R  2f
32  2 f
แต่โฟกัสของกระจกนูน เป็ นลบเสมอ

 f โฟกัส   16 cm.
 f   16 cm.

ระยะวัตถุ  S    48 cm.
ระยะภาพ S   ?
1
1 1
จากสมการ
 
f
S S
1
1 1


 16
48 S 
1 1
1


16 48
S
 S    12 cm.
เกิดภาพเสมือน S  เป็ น   ห่างจากกระจก 12 cm.
ข้ อ 130
ตอบข้ อ 3 8.9 ริกเตอร์
ตามข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ทวั่ ไปรายงานว่า ความแรงของแผ่นดินไหวครัง้ นี ้คือ 8.9 ริกเตอร์
ข้ อ 131
ตอบข้ อ 1

จาก
กระแสผ่านฟิ วส์รวม

P
V
 60  2    100  5  25  100

220
120W  500W  25W  100W

220V
 3.4 A

P  IV หรื อ

 ฟิ วส์รวมควรมีขนาด 4

I 

A

ข้ อ 132
ตอบข้ อ 4
ทรานซิสเตอร์ มี 2 ชนิด คือ NPN และ PNP
ทาหน้ าที่ควบคุมการไหลของกระแสแบบอัตโนมัติ
จึงเปรี ยบเสมือน
สวิทช์ปิดเปิ ดอัตโนมัติ ส่วนใหญ่จะใช้ ในวงจรขยายสัญญาณ
ข้ อ 133
ตอบข้ อ 3
ลูกกอล์ฟเคลื่อนที่แบบโปเจ๊ กไตล์ ซึง่ ประกอบด้ วยการเคลื่อนที่ 2 แกน คือในแนวระดับและแนวดิง่
การเคลื่อนที่ในแนวดิง่ จะมีความเร็วไม่คงที่ แต่จะมีความเร่งคงที่ นัน่ คือความเร่งจากแรงโน้ มถ่วงของโลก (g)
ข้ อ 134
ตอบข้ อ 1
เส้ นใยนาแสงที่ทาจากแก้ วหรื อพลาสติกจะทาเป็ นท่อกลมตัน
ข้ อ 135
ตอบข้ อ 4
หลอดไฟ 40
Watts x 5 x 5 ชม.
ตู้เย็น 300
Watts x 10 ชม.
โทรทัศน์ 150
Watts x 2 ชม.
เครื่ องทาน ้าอุน่ 1,000
Watts x 0.5 ชม.
รวมพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ตอ่ วัน
เดือนมกราคมมี 31 วัน ดังนัน้ ใช้ พลังงานไฟฟ้า

=
=
=
=
=
=
=

1,000 W-h/วัน
3,000 W-h/วัน
300 W-h/วัน
500 W-h/วัน
4,800 W-h
4,800 x 31
148800 W-h

หรื อ
ค่าไฟหน่วยละ 3 บาท ดังนันต้
้ องจ่ายค่าไฟฟ้า
148.8 kw-h x 3 บาท/kw-h

=

148.8 kw-h

=

446.4 บาท

ข้ อ 136
ตอบข้ อ 4
เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบางช่วงคลื่นไม่สามารถผ่านชันบรรยากาศของโลกลงมายั
้
งอุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์วิทยุได้ ดังนัน้ จึงส่งกล้ องโทรทัศน์วิทยุไปโคจรอยูใ่ นอากาศเพื่อให้ สามารถรับสัญญาณ
ในช่วงคลื่นที่ไม่สามารถรับได้ บนพื ้นโลก เช่น รังสีเอ็กซ์ หรื อรังสีแกมมา เป็ นต้ น
ข้ อ 137
ตอบข้ อ

 mgZ
1
 kx 2
2

งานเนื่องจากของตกที่สงู
งานเนื่องจากสปริง
ได้ วา่ งานทังสองนี
้
้เท่ากับ

1 2
kx
2
m  80 kg ; g  10 m / x 2 ; z  30 m.
k  60 kN / m  60 ,000 N / m
80 kg 10 sm2 30 m  12   60000 Nm   X 2
x 2  0.8
mgZ

แทนค่า

 ระยะยุบตัว



x  0.8944  0.9

ข้ อ 138
ตอบข้ อ 2
วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่จะได้ วา่
mg sin   f s ------------------ (1)
f s  N -------------------(2)
แรงเสียดทาน
N  mg cos -------------------(3)
แทนค่า (2) , (3) ลงใน (1) ได้
mg sin   mg cos

sin

  cos -------------------(4)

จากพื ้นเอียงจะได้ วา่

sin 

ได้

จากสมการที่ (4) แทนค่า

4 2  32  5 เมตร

c 

ด้ านที่อยูต่ รงข้ ามกับมุมฉาก

3
4
; cos 
5
5
sin , cos ได้
3
4
 
5
5
3
 
4

 จะต้ องน้ อยกว่า

ถ้ าจะให้ วตั ถุไหลลงมาเอง ค่า

3
4

ข้ อ 139
ตอบข้ อ 4
กาลังไฟฟ้า

P  IV
I 

ได้
โคมไฟหนึง่ ดวงใช้ กระแสไฟฟ้า

P
V

;

I คือกระแสไฟฟ้า
V คือความต่างศักย์ไฟฟ้า

24
 2 แอมแปร์
12
I t  2  2  4 แอมแปร์

I 

มีโคมไฟสองดวง
แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมแปร์ -ชัว่ โมง
100 แอมแปร์  ชัว่ โมง
 จะใช้ งานได้
= 25 ชัว่ โมง
4 แอมแปร์
ข้ อ 140
ตอบข้ อ 3
สัญลักษณ์

คือ ตัวเก็บประจุ

คือ ตัวต้ านทานปรับค่าได้

