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 คานสม่ําเสมอ xy ยาว 4 เมตร หนัก 100 นิวตัน วางพาดบนไมหมอน 2 ตัว 

คือ A และ B ดังรูป ชายคนหนึ่งมวล 50 กิโลกรัม ยืนอยูที่จุด B เมื่อชายคนนี้
เดินไปทางซายไปที่ปลาย x เขาจะเดินไปไดไกลสุดเทาใดจากจุด B กอนที่คาน
จะเริ่มกระดก  

 1) 2.1 m 2) 2.2 m 3) 2.4 m 4) 2.5 m  
2. พิจารณาคําอธิบายตอไปนี้ 
  ก. H1

1  มีจํานวนโปรตอนเทากับ D2
1   

  ข. P31
15  มีจํานวนนิวตรอนนอยกวา S32

16  
  ค. -216

8 O  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ -F19
9  

  ง. Al27
13  มีจํานวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด 27 ตัว 

 ขอใดอธิบายสัญลักษณนิวเคลียรไดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ง. 4) ค. และ ง.  
3. จากการทดลองตอไปนี้ ขอใดสรุปถูกตอง  
การทดลองที่ สารที่ผสมกัน อุณหภูมิหลังผสม ผลการสังเกต 

1 Zn + HCl - เกิดแกส 
2 CuSO4 + NaOH - เกิดตะกอนสีขาวขุน 
3 BaCl2 + H2O ต่ําลง - 
4 LiOH + H2O สูงขึ้น - 

 
 1) การทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 2) การทดลองที่ 3 จะไดแกสคลอรีนเปนผลิตภัณฑ 
 3) เมื่อนํามือไปแตะบีกเกอรในการทดลองที่ 3 จะรูสึกเย็น 
 4) ทุกการทดลองจัดเปนการเกิดปฏิกิริยา  
4. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 
  ก. การผาเหลาของยีน 
  ข. การแตกหนอของไฮดรา 
  ค. การเกิด Crossing Over ในกระบวนการแบงเซลล เพื่อสรางเซลล

สืบพันธุ 
  ง. การสืบพันธุแบบ Conjugation ของพารามีเซียม 
 1) ข. เทานั้น   2) ก. และ ค. 
 3) ค. และ ง.   4) ก., ค. และ ง. 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. กลุมดาวใดปรากฏอยูในทางชางเผือก 
 1) กลุมดาวลูกไก   2) กลุมดาวคางคาว 
 3) กลุมดาวนายพราน  4) กลุมดาวปู 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) 2.2 m 
   จากโจทย พบวาเมื่อชายคนดังกลาวเดินไปไกลสุดถึงจุด C (อยู

ระหวาง x กับ A) คานจะเริ่มกระดก  
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    ΣMตาม = ΣMทวน (รอบจุด A) 
    100 ⋅ 1 = 500 ⋅ l  
    ∴  l  = 5

1   =  0.2 m 
   ∴  ระยะทางที่เดินทั้งหมด (จากจุด B ถึงจุด C)  =  AB + l   

=  2 + 0.2  =  2.2 m  
2. เฉลย 2) ก. และ ค. 
   ก. ถูก เพราะ H1

1  มีจํานวนโปรตอนเทากับ D2
1  (โปรตอน = 1) 

   ข. ผิด เพราะ P31
15  มีจํานวนนิวตรอนเทากับ S32

16  (นิวตรอน = 16) 
   ค. ถูก เพราะ -216

8 O  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ -F19
9  

(อิเล็กตรอน = 10) 
   ง. ผิด เพราะ Al27

13  มีจํานวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด 40 ตัว 
(โปรตอน = 13, อิเล็กตรอน = 13, นิวตรอน = 14)  

3. เฉลย 3) เมื่อนํามือไปแตะบีกเกอรในการทดลองที่ 3 จะรูสึกเย็น 
   เนื่องจากการทดลองที่กําหนดใหสามารถอธิบายได ดังนี้ 
 การทดลองที่ 1 เมื่อนําโลหะ Zn ใสลงในสารละลาย HCl จะเกิดสารใหมเปน

แกสไฮโดรเจน จึงจัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 การทดลองที่ 2 เมื่อผสม CuSO4 กับ NaOH จะเกิดตะกอนสีขาวขุนขึ้น จึง

จัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
 การทดลองที่ 3 เมื่อนํา BaCl2 ใสลงในน้ํา จะทําใหสารละลายมีอุณหภูมิต่ําลง 

จึงจัดเปนการละลายประเภทดูดความรอน ดังนั้นเมื่อนํามือไป
แตะบีกเกอรจะรูสึกเย็น จัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 การทดลองที่ 4 เมื่อนํา LiOH ใสลงในน้ํา จะทําใหสารละลายมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
จึงจัดเปนการละลายประเภทคายความรอน ดังนั้นเมื่อนํามือ
ไปแตะบีกเกอรจะรูสึกรอน จัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

4. เฉลย 4) ก., ค. และ ง. 
   การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว 
   การสืบพันธุ (Reproduction) มี 2 แบบ คือ 
   1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) 

เปนการสรางหนวยสิ่งมีชีวิตใหมโดยตรงจากสิ่งมีชีวิตเดิม จัดเปนการสืบพันธุ
แบบงายๆ ไมตองมีโครงสรางพิเศษเพื่อการสืบพันธุโดยเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปจะ
มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

    1.1 ไมมีการแบงเซลลแบบไมโอซิสเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ 
    1.2 ไมมีการรวมกันระหวางนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุ 
    1.3 เปนการสืบพันธุที่อาศัยกลไกการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส 

ทําใหชีวิตใหมเกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนกับชีวิตเดิมที่สรางมันขึ้นมา 
    การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ มีหลายวิธี ไดแก  
    1. Binary Fission การแบงอาจแบงไดทั้งตามขวาง 

(Transverse) และตามยาว (Longitudinal) พบในพวกอะมีบา พารามีเซียม 
แบคทีเรีย ยูกลีนา เปนตน  

    2. Budding สิ่งมีชีวิตตัวใหมเจริญจากเซลลหรือกลุมเซลล
ที่เรียกวา หนอ ซึ่งงอกออกมาจาก สิ่งมีชีวิตตัวพอแม พบในยีสต ไฮดรา 
แมงกะพรุน ฟองน้ํา Cnidarian พืชชั้นสูง เปนตน  

    3. Sporulation พบในพวกเห็ด รา เปนตน 
    4. Regeneration ตองเกิดสิ่งมีชีวิตใหมถึงจะจัดเปนการ

สืบพันธุ พบในพวกดาวทะเล พลานาเรีย เปนตน 
    5. Multiple Fission คือ การแบงนิวเคลียสหลายๆ ที แลว

จึงแบง Cytoplasm จะทําใหไดเซลลลูกมากมาย เชน พลาสโมเดียม เปนตน 
    6. Fragmentation การสืบพันธุแบบนี้เกิดขึ้นโดยที่สวน

ของรางกายหลุดออกเปนทอนๆ แลวแตละทอนเจริญเปนสิ่งมีชีวิตตัวใหมขึ้นมา 
พบในพวกหนอนตัวแบนและสาหราย 

    7. Cloning คือ การนํานิวเคลียสออกจากเซลลไขของแม 
แลวเอานิวเคลียสจากเซลลรางกายของแมใสเขาไปแทน เมื่อไดตัวออนก็นําไป
ฝงไวในมดลูก ลูกที่คลอดออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนแม 

   2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เปนการ
สรางหนวยสิ่งมีชีวิตใหมที่ตองอาศัยการแลกเปลี่ยนของสารพันธุกรรม หรือการ
รวมตัวกันของเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะสําคัญ 
ดังนี้ 

    2.1 มีการแบงเซลลแบบไมโอซิสเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ 
    2.2 มีการรวมกันระหวางนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุ 
    2.3 ลูกที่เกิดมามีความแปรผันทางพันธุกรรม  
    การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ มีหลายวิธี ไดแก 
    1. Fertilization เซลลที่ไดจากการปฏิสนธินี้ เรียกวา ไซโกต 

(Zygote) ซึ่งเปนเซลลเริ่มตนของสิ่งมีชีวิตรุนลูก แบงออกเปนการปฏิสนธิ
ภายในกับการปฏิสนธิภายนอก 

    2. Conjugation คือ การถายโอน DNA พบในแบคทีเรีย 
พารามีเซียม สาหรายและฟงไจบางชนิด 

    3. Parthenogenesis พบในผึ้ง ตอ แตน มด ปลวก 
สัตวเลื้อยคลานบางชนิด โดยไข (n) ที่ไมไดรับการผสมจะเจริญกลายเปนตัวผู   

5. เฉลย 3) กลุมดาวนายพราน 
   ทางชางเผือก (Milky Way) มีลักษณะเปนแถบฝาขาว ซึ่งเปนแสง

ของดาวฤกษจํานวนมากที่อยูในกาแล็กซีทางชางเผือก มีกลุมดาวมากมายที่
ปรากฏอยูในทางชางเผือก เชน กลุมดาวนายพราน กลุมดาวหางหงส กลุมดาววัว 
เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


