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1. เมื่อเรือเดินสมุทรลําหนึ่งบรรทุกสินคาแลนเขามาในน้ําจืด เรือจม 95% ของ

ปริมาตรเรือ หากเรือลําดังกลาวเดินทางออกทะเล จะมีสวนที่จมลงในน้ําทะเล 
กี่เปอรเซ็นตของปริมาตรเรือ  

 (กําหนดให ความหนาแนนของน้ําทะเลเปน 1.15 g/cc) 
 1) 95% 2) 92.4% 3) 88.3% 4) 82.6%  
2. หมอแปลงไฟฟาตัวหนึ่งมีอัตราสวนขดลวด 

2
1

N
N  = 20 ในการแปลงไฟฟาเกิด

การตอผิดทาง โดยการปอนไฟฟากระแสสลับขนาด 12 V เขาทางขดลวด  
ทุติยภูมิ กระแสไฟฟาที่ออกมาจะทําใหเกิดศักยไฟฟาเทาใด 

 1) 240 V 2) 120 V 3) 0.6 V 4) 0.3 V  
3. พิจารณาวาสารในขอใดเมื่อนํามาทําปฏิกิริยากันจะทําใหเกิดแกสไฮโดรเจนขึ้น 
 1) แผนสังกะสี + กรดซัลฟวริก 
 2) หินปูน + กรดเกลือ 
 3) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด + น้ําสมสายชู 
 4) สารละลายดางทับทิม + แกสแอมโมเนีย  
4. กระบวนการสลายตัวของ Th232

90  จนไดผลิตภัณฑสุดทายเปน X208
78  จะมี

อนุภาคแอลฟาเกิดขึ้นกี่อนุภาค 
 1) 2 2) 4 3) 6 4) 8  
5. ขอความใดกลาวถึงไวรัสถูกตองที่สุด 
 1) เปนสิ่งมีชีวิตอยูในอาณาจักรเดียวกันกับแบคทีเรีย 
 2) เปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ที่มีสารพันธุกรรมอยูในนิวเคลียส 
 3) ไมมีโครงสรางของเซลล มีเพียงอนุภาคโปรตีนหอหุมสารพันธุกรรม 
 4) ขนาดของไวรัสเล็กมาก แตสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนแบบใช

แสงธรรมดา  
6. พิจารณาแผนภาพแสดงพันธุประวัติ (Pedigree) ของบุคคลครอบครัวหนึ่ง  

หญิง, ชายมีลักษณะปกติ
หญิง, ชายมีลักษณะที่ศึกษา

,
,

  
 จากพันธุประวัติขางตนลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวนี้ถูกควบคุม

ดวยยีนขอใด 
 1) ยีนบนออโทโซม   2) ยีนบนโครโมโซม Y 
 3) ยีนดอยบนโครโมโซม X 4) ยีนเดนบนโครโมโซม X  
7. ปจจุบันสามารถใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมใหเกิดประโยชนดานตางๆ ได

หลากหลาย ขอใดไมใชผลที่ไดจากเทคโนโลยีนี้ 
 1) การโคลนแกะใหไดพันธุดีเหมือนพอแมทุกประการ 
 2) การดัดแปรพันธุกรรมของมะละกอใหตานทานตอโรคได 
 3) การตัดตอยีนควบคุมการสรางฮอรโมนอินซูลินใหกับแบคทีเรีย 
 4) การปรับปรุงพันธุจุลินทรียใหมียีนควบคุมการผลิตยาปฏิชีวนะได 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. พายุฟาคะนองที่มีความรุนแรงมักเกิดในชวงฤดูใดของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 1) ฤดูฝน เพราะอากาศมีความแปรปรวนมาก 
 2) ฤดูฝน เพราะไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
 3) ฤดูรอน เพราะน้ําจะระเหยกลายเปนไอน้ําปริมาณมาก 
 4) ฤดูรอน เพราะไอน้ําจะควบแนนตอเนื่องจนกลายเปนเมฆสเตรตัส  
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับกลุมดาวจักรราศี 
 1) ใน 1 วัน ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ผานกลุมดาวจักรราศีทั้งหมด 12 กลุม 
 2) ใน 1 คืน เราจะมีโอกาสเห็นกลุมดาวจักรราศีไดอยางมาก 12 กลุม 
 3) เมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฏอยูในกลุมดาวปู เราจะมองไมเห็นกลุมดาวปู 
 4) เมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฏอยูในกลุมดาวสิงห เราจะมองเห็นกลุม  

ดาวสิงหไดชัดเจน  
10. เหตุใด “กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล” จึงมีประสิทธิภาพในการเฝาติดตาม

สังเกตวัตถุทองฟามากกวากลองโทรทรรศนอื่นๆ 
 1) ใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง 
 2) มีเลนสที่มีขนาดใหญที่สุดในการขยายภาพใหเห็นชัดเจน 
 3) ถูกสงไปโคจรนอกโลก จึงแทบไมไดรับผลกระทบจากชั้นบรรยากาศ 
 4) ใชทุนในการผลิตสูงมาก จึงไดวัสดุที่ใชในการสรางที่มีคุณภาพ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) 82.6% 

    
ทั้งหมด
จม

V
V  = 

ของเหลว
วัตถุ

ρ
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   เมื่อเรืออยูในน้ําจืด 100
95  = 1

วัตถุρ
 ...(1) 

   เมื่อเรืออยูในน้ําทะเล 100
x  = 1.15

วัตถุρ
 ...(2) 

   (2) ÷ (1) ; 95
x  = 1.15

1  
    1.15x = 95 
    ∴  x = 1.15

95   =  82.6% 
 
2. เฉลย 1) 240 V 
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ออกV
 V12  = 20

1  

    ∴  V = 240 V (A.C.)  
3. เฉลย 1) แผนสังกะสี + กรดซัลฟวริก 
   เมื่อจุมแผนสังกะสี (Zn) ลงในกรดซัลฟวริก (H2SO4) จะทําให

เกิดสังกะสีซัลเฟต (ซิงคซัลเฟต, ZnSO4) และแกสไฮโดรเจน (H2) ดังสมการ 

   Zn + H2SO4    ZnSO4 + H2 
  2) CaCO3 + 2HCl    CaCl2 + CO2 + H2O 
  3) NaOH + CH3COOH    CH3COONa + H2O 
  4) KMnO4 + NH3    3KNO3 + 8MnO2 + 5KOH + 2H2O   
4. เฉลย 3) 6 
   เนื่องจาก Th232

90     X208
78  + 6 He4

2  
   ดังนั้น มีอนุภาคแอลฟา ( He4

2 ) เกิดขึ้นจํานวน 6 อนุภาค  
5. เฉลย 3) ไมมีโครงสรางของเซลล มีเพียงอนุภาคโปรตีนหอหุมสารพันธุกรรม 
   ไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่สามารถมองเห็นไดภายใตกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนเทานั้น โครงสรางของไวรัสไมไดมีลักษณะเปนเซลล แต
ภายในโครงสรางประกอบดวยสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA ซึ่งหอหุมไว
ดวยอนุภาคโปรตีน  

6. เฉลย 2) ยีนบนโครโมโซม Y 
   จากขอมูลในพันธุประวัติ (Pedigree) ลักษณะที่ศึกษา  เปน

ลักษณะที่พบในเพศชาย ทุกคน ทุกรุน แสดงวา ยีนที่ควบคุมลักษณะนี้เปนยีน
บนโครโมโซม Y ซึ่งจะถายทอดไปสูลูกชายทุกคน เชน ลักษณะการมีขนยาวที ่ 
ใบหูของผูชายชาวอินเดีย เปนตน  

7. เฉลย 1) การโคลนแกะใหไดพันธุดีเหมือนพอแมทุกประการ 
   เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม คือ การตัดตอยีน และสรางสิ่งมีชีวิตดัด

แปรพันธุกรรม (GMO - Genetically Modified Organism) แตการโคลน 
ไมมีการตัดตอยีน สิ่งมีชีวิตที่ไดจะมีพันธุกรรมเหมือนตนแบบทุกประการ  

8. เฉลย 3) ฤดูรอน เพราะน้ําจะระเหยกลายเปนไอน้ําปริมาณมาก 
   พายุฟาคะนองที่มีความรุนแรงมักเกิดในชวงฤดูรอน เนื่องจาก

อากาศที่รอนมากทําใหน้ําระเหยเปนไอไดมาก เมื่อลอยตัวสูงขึ้นจนถึงระดับที่
อุณหภูมิต่ํา และควบแนนเปนละอองน้ําปริมาณมหาศาล และเกิดตอเนื่องเปน
เมฆคิวมูโลนิมบัส เมื่อกลายเปนฝนจะตกหนัก มีลมกรรโชกแรง เกิดฟาแลบ 
ฟารอง และฟาผา  

9. เฉลย 3) เมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฏอยูในกลุมดาวปู เราจะมองไมเห็น
กลุมดาวปู 

   กลุมดาวจักรราศี หมายถึง กลุมดาวทั้ง 12 กลุมที่ดวงอาทิตย
เคลื่อนที่ปรากฏผานไป เนื่องจากโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย ทําใหคนบนโลก
เห็นดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะหเคลื่อนที่ปรากฏผานกลุมดาวฤกษ 
ทั้ง 12 กลุม 

   การสังเกตดาวจักรราศีในคืนใดคืนหนึ่ง ทําไดโดยเริ่มสังเกตตรง
ตําแหนงที่ดวงอาทิตยกําลังลับขอบฟาจะเห็นกลุมดาวที่มีชื่อสัมพันธกับชื่อเดือน
นั้น ดาวกลุมนี้จะขึ้นและตกพรอมกับดวงอาทิตยจึงมองเห็นไมชัดเจน   

10. เฉลย 3) ถูกสงไปโคจรนอกโลก จึงแทบไมไดรับผลกระทบจากชั้นบรรยากาศ 
   กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิลถูกสงขึ้นไปประจําในวงโคจรนอก

โลก 600 กิโลเมตรเหนือผิวโลก บรรยากาศที่ความสูงดังกลาวเบาบางลงใน
ระดับที่ เทียบได กับสภาพสุญญากาศในหองปฏิบัติการบนโลก กลอง -
โทรทรรศนอวกาศจึงแทบไมไดรับผลกระทบจากชั้นบรรยากาศเลย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


