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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/5)  
  
1. ปลอยวัตถุจากยอดตึกสูง พบวา ขณะกระทบพื้น วัตถุมีขนาดความเร็วเปน   

30 m/s ถาไมคิดแรงตานทานของอากาศ แสดงวาตึกนี้มีความสูงเทาใด 
 1) 30 เมตร 2) 45 เมตร 3) 60 เมตร 4) 90 เมตร  
2. ปลอยวัตถุ A มวล m, วัตถุ B มวล 2m และวัตถุ C มวล 3m จากที่สูงจาก

พื้นเปนระยะ h ดังรูป ทุกพื้นผิวลื่น จงพิจารณาอัตราเร็วของวัตถุทั้ง 3 เมื่อ
กําลังจะกระทบพื้น 

 
A

h

B C

  
 1) vA > vB > vC   2) vA < vB < vC 
 3) vA = vB = vC   4) vA > vB < vC  
3. จากปฏิกิริยา Po214

84  + 2( e0
1- )    Pb210

82  + 4(A) 
 อนุภาค A ควรเปนอะไร 
 1) นิวตรอน 2) รังสีแอลฟา 3) โปรตอน 4) โพสิตรอน  
4. ขอใดดุลสมการเคมีไดถูกตอง 
 1) 2Na(s) + 2H2O(l)    2NaOH(aq) + H2(g) 
 2) 2CaCO3(s)    2CaO(s) + 3CO2(g) 
 3) 2H2(g) + Cl2(g)    4HCl(g) 
 4) 2KClO3(s)    KCl(s) + 3O2(g)   
5. มะละกอ GMOs ใชเทคโนโลยีทางพันธุกรรมในขอใด 
 1) การโคลน   2) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 3) ฉายรังสี   4) พันธุวิศวกรรม  
6. ขอใดไมใชโรคทางพันธุกรรม 
 1) โรควัณโรค   
 2) โรคกลามเนื้อแขนขาลีบ  
 3) โรคภาวะบกพรองเอนไซม G-6-PD 
 4) โรคตาบอดสี  
7. Homologous Chromosome ของ Homo sapiens มีจํานวนเทาใด 
 1) 10 คู 2) 22 คู 3) 23 คู 4) 22-23 คู  
8. ดวงอาทิตยเปนดาวที่มีสีเหลือง ดาวหางหงสเปนดาวที่มีสีขาว ดาวเซตา

นายพรานเปนดาวที่มีสีน้ําเงิน และดาวปาริชาตเปนดาวที่มีสีสมแดง ขอใด
เรียงลําดับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษจากต่ําสุดไปหาสูงสุด 

 1) ดาวเซตานายพราน ดาวหางหงส ดวงอาทิตย ดาวปาริชาต 
 2) ดาวหางหงส ดาวเซตานายพราน ดวงอาทิตย ดาวปาริชาต 
 3) ดวงอาทิตย ดาวปาริชาต ดาวเซตานายพราน ดาวหางหงส 
 4) ดาวปาริชาต ดวงอาทิตย ดาวหางหงส ดาวเซตานายพราน 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. เหตุใดดินดอนสามเหลี่ยมจึงมักพบเห็นไดทั่วไปบริเวณปากแมน้ํา เชน บริเวณ

ปากแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําตาป 
 1) ความเร็วของน้ําลดลงทําใหตะกอนสะสมตัว 
 2) บริเวณปากแมน้ํามีพื้นที่มากทําใหการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นมาก 
 3) ความเร็วของน้ําที่พัดพาตะกอนนอยกวาความเร็วของกระแสน้ําบริเวณ  

ปากแมน้ํา 
 4) ความเร็วของน้ําและปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดแรงพุงตรงไปขางหนา

ของน้ํามากขึ้น  
10. เหตุใดนักบินอวกาศจึงตองออกกําลังกายอยางหนักเพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศ 
 1) เพื่อใหหัวใจเตนในอัตราใกลเคียงกับปกติ 
 2) เพื่อลดความเครียดจากการปฏิบัติงานอยางโดดเดี่ยวเปนเวลานาน 
 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรางกายในการเคลื่อนไหวขณะอยูในอวกาศใน

สภาพไรน้ําหนัก 
 4) เพื่อเพิ่มความตานทานตอการรับรังสีที่อาจมากระทบรางกาย 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) 45 เมตร 
    v2 = u2 + 2gS 
    (30)2 = 0 + 2(10)S 
    ∴  S = 20

900   =  45 เมตร 
 
2. เฉลย 3) vA = vB = vC 
   v กอนกระทบพื้น = 2gh  
   เมื่อ h เทากัน จะได vทาย เทากัน ไมขึ้นตอมวลของวัตถุ  
3. เฉลย 1) นิวตรอน 
   Po214

84  + 2( e0
1- )    Pb210

82  + n1
0   

4. เฉลย 1) 2Na(s) + 2H2O(l)    2NaOH(aq) + H2(g) 
  2) การดุลสมการเคมีที่ถูกตอง คือ 2CaCO3(s)    2CaO(s) 

+ 2CO2(g) 
  3) การดุลสมการเคมีที่ถูกตอง คือ H2(g) + Cl2(g)    

2HCl(g) 
  4) การดุลสมการเคมีที่ถูกตอง คือ 2KClO3(s)    2KCl(s) + 

3O2(g)   
5. เฉลย 4) พันธุวิศวกรรม 
   พันธุวิศวกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยการตัดตอ

ยีนหรือดีเอ็นเอ ดวยกระบวนการที่ตางจากธรรมชาติ โดยใชหลักการที่วา    
ยีนหรือดีเอ็นเอควบคุมการสังเคราะหโปรตีน เมื่อนําดีเอ็นเอไปตัดตอ ทําให 
การสังเคราะหโปรตีนในเซลลเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเทคนิคพันธุ-
วิศวกรรม เรียกวา สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ GMOs 

6. เฉลย 1) โรควัณโรค 
   โรควัณโรคเปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไมใชโรคทาง

พันธุกรรมที่ถายทอดจากรุนพอแมสูรุนลูก 
   โรคกลามเนื้อแขนขาลีบ โรคภาวะบกพรองเอนไซม G-6-PD และ

โรคตาบอดสี เปนลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนดอยบนโครโมโซม X  
7. เฉลย 4) 22-23 คู 
   Homo sapiens หรือมนุษย มีโครโมโซมทั้งหมด 46 แทง หรือ 

23 คู โดยแบงเปนโครโมโซมรางกาย (Autosome) ตั้งแตคูที่ 1-22 และ
โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) คูที่ 23 

   Homologous Chromosome คือ โครโมโซมคูเหมือนที่ลูกจะ
ไดรับจากฝายพอและแมอยางละครึ่ง โดยเพศชายมี 22 คู (คูที่ 23 ไมเปน 
Homologous Chromosome) สวนเพศหญิงมี 23 คู (คูที่ 23 เปน 
Homologous Chromosome)  

8. เฉลย 4) ดาวปาริชาต ดวงอาทิตย ดาวหางหงส ดาวเซตานายพราน 
   จากการสังเกตดาวฤกษที่ปรากฏบนทองฟา จะพบวาดาวฤกษมีสี

ตางกัน สีของดาวฤกษที่มองเห็นมีความสัมพันธกับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ 
นักวิทยาศาสตรแบงชนิดของดาวฤกษตามสีและอุณหภูมิผิวออกเปนชนิดหลักๆ 
ได 7 ชนิด ดังนี้ 

   ดาวฤกษสีน้ําเงินจัดอยูในชนิดสเปกตรัม O มีอุณหภูมิผิวสูงกวา 
30,000 เคลวิน 

   ดาวฤกษสีน้ําเงินแกมขาวจัดอยูในชนิดสเปกตรัม B มีอุณหภูมิผิว
ประมาณ 10,000-30,000 เคลวิน 

   ดาวฤกษสีขาวจัดอยูในชนิดสเปกตรัม A มีอุณหภูมิผิวประมาณ 
7,500-10,000 เคลวิน 

   ดาวฤกษสีขาวแกมเหลืองจัดอยูในชนิดสเปกตรัม F มีอุณหภูมิผิว
ประมาณ 6,000-7,500 เคลวิน 

   ดาวฤกษสีเหลืองจัดอยูในชนิดสเปกตรัม G มีอุณหภูมิผิวประมาณ 
4,900-6,000 เคลวิน 

   ดาวฤกษสีสมจัดอยูในชนิดสเปกตรัม K มีอุณหภูมิผิวประมาณ 
3,500-4,900 เคลวิน 

   ดาวฤกษสีแดงจัดอยูในชนิดสเปกตรัม M มีอุณหภูมิผิวประมาณ 
2,000-3,500 เคลวิน  

9. เฉลย 1) ความเร็วของน้ําลดลงทําใหตะกอนสะสมตัว 
   ดินดอนสามเหลี่ยม มักพบเห็นไดทั่วไปบริเวณปากแมน้ํา เนื่องจาก

ความเร็วของน้ําลดลงทําใหตะกอนสะสมตัวและทับถมงอกแผยื่นออกไปในน้ํา
เปนบริเวณกวาง  

10. เฉลย 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรางกายในการเคลื่อนไหวขณะอยูใน
อวกาศในสภาพไรน้ําหนัก 

   นักบินอวกาศตองมีการฝกความอดทนและทดสอบรางกายใหมี
ความแข็งแรงแข็งแกรงมากที่สุด เพื่อใหสามารถอยูในอวกาศในสภาพที่ไร
น้ําหนักได เมื่อนักบินอวกาศตองไปอยูในอวกาศเปนเวลานาน รางกายจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน หัวใจเตนชาลง กลามเนื้อทุกสวนมีขนาดเล็กลง 
กระดูกจะมีความหนาแนนนอยลง กระดูกจึงเปราะและแตกหักงาย ดังนั้น
นักบินอวกาศจึงตองออกกําลังกายอยางหนักและสม่ําเสมอ เพื่อใหอวัยวะตางๆ 
ของรางกายยังคงใชงานไดอยางปกติ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


