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1. สัตวในขอใดอยูกลุม Pseudocoelomate 
 1) พลานาเรีย 2) พยาธิปากขอ 3) ไสเดือนดิน  4) ทากดูดเลือด  
2. ในทุงรางแหงหนึ่งมีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพื้นดิน 20 ตาราง-

กิโลเมตร และพื้นน้ํา 5 ตารางกิโลเมตร พบนกยางชนิดหนึ่งจํานวน 200 ตัว 
อาศัยทํารังอยูบริเวณพื้นน้ํา คาความหนาแนนของประชากรนกยางเชิงนิเวศใน 
ทุงรางแหงนี้มีคาเทากับเทาใด 

 1) 40 ตัวตอตารางกิโลเมตร 2) 20 ตัวตอตารางกิโลเมตร 
 3) 10 ตัวตอตารางกิโลเมตร 4) 8 ตัวตอตารางกิโลเมตร  
3. กําหนดปฏิกิริยารีดอกซชนิดหนึ่งเปนดังนี้ 

NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO3 + H2O 
 หากใชแกสคลอรีน 2.13 g ผสมกับ NaOH ที่มากเกินพอ จะเกิด NaCl และ 

NaClO3 อยางละกี่โมล ตามลําดับ (กําหนดน้ําหนักอะตอม Na = 23, O = 16, 
H = 1, Cl = 35.5) 

 1) 0.015 และ 0.015 โมล 2) 0.01 และ 0.05 โมล 
 3) 0.05 และ 0.01 โมล 4) 0.15 และ 0.05 โมล  
4. สารใดตอไปนี้ที่จะไมเกิดปฏิกิริยาใดๆ เมื่อนําไปตมกับสารละลายกรด HCl 

 1) 
2NH

   2) 
OO

   

 3)     4) ไมมีขอใดถูก 
 
5. เหตุใดการเลี้ยวเบนของคลื่นผานชองวางเดี่ยวที่มีความยาวเหมาะสมจึงเกิด

แนวบัพขึ้น 
 1) คลื่นที่เลี้ยวเบนออกไปในแตละฝงมาแทรกสอดกัน 
 2) จุดทุกจุดบนหนาคลื่นเดิมถือเปนแหลงกําเนิดที่มาแทรกสอดกัน 
 3) จุดที่คลื่นกระทบขอบชองวางเดี่ยวถือเปนแหลงกําเนิดสองแหลงที่กอใหเกิด

การแทรกสอด 
 4) เปนปรากฏการณธรรมชาติที่ไมมีคําอธิบาย  
6. ปลายดานหนึ่งของแทงไมสม่ําเสมอยาว l  หนัก W ผูกติดกับสปริงเชิงเสน ซึ่ง

มีคาคงที่สปริงเปน k ปลายอีกดานหนึ่งของสปริงยึดติดกับผนังดังรูป ถาสปริง
อยูในสภาพสมดุล (ไมยืด ไมหด) แทงไมจะอยูในแนวดิ่งพอดี ใหคิดวาผนังกําแพง
ไมมีแรงเสียดทานเมื่อแทงไมอยูในสภาพสมดุล แรงที่กําแพงกระทําตอแทงไม 
ที่จุด B คือขอใด 
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7. จากขอมูลลักษณะดินกรุงเทพฯ ดังนี้ เมื่อขุดดินลงไปถึงความลึก 50 เมตร    

ไมพบซากดึกดําบรรพชนิดที่อยูในทะเล พบแตตะกอนทราย กรวด และ     
ดินเหนียว และที่ความลึกประมาณ 20 เมตร มีตะกอนรอยชั้นหินไมตอเนื่อง 
เปนดินเหนียวมีสีเทา มีซากหอยทะเลและซากพืชปนอยู ขอใดสรุปไดถูกตอง 

 1) น้ําทะเลทวมถึงกรุงเทพฯ ในอดีตนานมาแลว 
 2) ชวงระยะความลึก 50 เมตร เปนการทับถมของตะกอนที่มากับน้ํา 
 3) ชวงระยะความลึก 20 เมตร เคยเปนที่ราบภาคกลาง เกิดจากการสะสมของ

ตะกอนสิ่งมีชีวิต 
 4) ชวงระยะความลึก 20 เมตร กรุงเทพฯ เคยเปนทะเลมากอนและชวงระยะ

ความลึก 50 เมตร เปนที่ราบไมเคยเปนทะเลมากอน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) พยาธิปากขอ 
   Pseudocoelomate เปนสัตวที่มีชองภายในลําตัวเทียม (Pseudocoelom) 

ไดแก หนอนตัวกลม (Round worm) พยาธิไสเดือน ตัวอยางเชน พยาธิตัวกลม
ในลําไส เชน พยาธิเสนดาย, พยาธิปากขอ, พยาธิไสเดือนตัวกลม, พยาธิแสมา, 
พยาธิโรคเทาชาง, พยาธิตัวจี๊ด เปนตน 

  1) พลานาเรีย ไมมีชองลําตัว 
  3) และ 4) ไสเดือนดินและทากดูดเลือด มีชองลําตัวที่แทจริง   

  
2. เฉลย 1) 40 ตัวตอตารางกิโลเมตร 
   การคํานวณความหนาแนนของประชากรเชิงนิเวศ จะใชแตพื้นที่ที่

สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูจริงเทานั้น นั่นคือ นกยางจํานวน 200 ตัวอาศัยอยูจริง     
ในบริเวณพื้นน้ํา 5 ตารางกิโลเมตรเทานั้น ดังนั้นความหนาแนนของประชากร
นกยางเชิงนิเวศในทุงราง เทากับ 200 ตัว / 5 ตารางกิโลเมตร = 40 ตัวตอตาราง-
กิโลเมตร 

   แตการคํานวณความหนาแนนของประชากรอยางหยาบ จะคิด
คํานวณจากพื้นที่ทั้งหมด นั่นคือ นกยางจํานวน 200 ตัว ในทุงรางที่มีพื้นที่ 
รวมทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร (ประกอบดวยพื้นดิน 20 ตารางกิโลเมตร และ
พื้นน้ํา 5 ตารางกิโลเมตรที่เปนบริเวณพื้นที่พบนกยางอาศัยทํารังอยูจริง) ดังนั้น    
ความหนาแนนของประชากรนกยาง เทากับ 200 ตัว / 25 ตารางกิโลเมตร = 8 
ตัวตอตารางกิโลเมตร 

3. เฉลย 3) 0.05 และ 0.01 โมล 
   จากสมการ เมื่อทําการดุลสมการรีดอกซจะไดดังนี้ 
   6NaOH + 3Cl2  5NaCl + NaClO3 + 3H2O 
   โจทยตองการปริมาณของ NaCl และ NaClO3 โดยมีวิธีการ

ดังตอไปนี้ 
   โจทยกําหนดปริมาณของแกสคลอรีนเทากับ 2.13 กรัม 
   จากนิยามของโมล 
   แกสคลอรีน 71 กรัม คิดเปน 1 โมล 
   แกสคลอรีน 2.13  กรัม คิดเปน 71

1  × 2.13 = 0.03 โมล 
   หาปริมาณของ NaCl จากสมการเคมีที่ดุลแลวจะได 
   ใชแกสคลอรีน 3  โมล เกิดเปน NaCl 5 โมล 
   ใชแกสคลอรีน 0.03  โมล เกิดเปน NaCl 0.05 โมล 
   หาปริมาณของ NaClO3 จากสมการเคมีที่ดุลแลวจะได 
   ใชแกสคลอรีน 3  โมล เกิดเปน NaClO3 1 โมล 
   ใชแกสคลอรีน 0.03 โมล เกิดเปน NaClO3 0.01 โมล 
   เพราะฉะนั้นจะไดปริมาณ NaCl 0.05 โมล และ NaClO3 0.01 โมล  
4. เฉลย 4) ไมมีขอใดถูก 
   สารทุกตัวสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารละลายกรด HCl โดยแตละขอ

ไดสมการดังนี้ 
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5. เฉลย 2) จุดทุกจุดบนหนาคลื่นเดิมถือเปนแหลงกําเนิดที่มาแทรกสอดกัน 
   ตามหลักของฮอยเกนส  
6. เฉลย 3) k( l  cos θ) 
 
 
    สปริงอยูในสภาวะสมดุล F← = F→ 
    ∴  NB = FS  =  kS 
    ∴  NB = k( l  cos θ) 
 
 
  
7. เฉลย 4) ชวงระยะความลึก 20 เมตร กรุงเทพฯ เคยเปนทะเลมากอนและชวง

ระยะความลึก 50 เมตร เปนที่ราบไมเคยเปนทะเลมากอน 
   จากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของหินและซากดึกดําบรรพ แสดงวา

สภาพแวดลอมในการสะสมตัวของตะกอนเปนทะเลน้ําตื้นในชวงแรก โดยที่
ความลึกประมาณ 20 เมตร มีตะกอนรอยชั้นหินไมตอเนื่อง เปนดินเหนียว    
มีสีเทา มีซากหอยทะเลและซากพืชปนอยู ดังนั้นขอสรุปที่ถูกตอง คือ ชวงระยะ
ความลึก 20 เมตร กรุงเทพฯ เคยเปนทะเลมากอนและชวงระยะความลึก 50 
เมตร เปนที่ราบไมเคยเปนทะเลมากอน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 
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