ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกระบวนกำรสำรผ่ำนเซลล์ โดยกำรแพร่ และออสโมซิ ส (ว 1.1 ม.1/4)
1. ธำตุอำหำรในดินถูกดูดเข้ำสู่ เซลล์ขนรำกและลำเลียงต่อไปยังลำต้นและส่ วนต่ำง ๆ
ของพืชด้วยวิธีกำรในข้อใด
1 กำรแพร่
2 กำรละลำย
3 ออสโมซิส
4 รี เวิร์ส ออสโมซิส
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกำรลำเลียงน้ ำของพืช (ว 1.1 ม.1/8)
สังเกตและอธิ บำยโครงสร้ำงที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ ำและอำหำรของพืช (ว 1.1 ม.1/9)
2.

พืชต่ำงชนิดกันมีอตั รำกำรคำยน้ ำเท่ำกันหรื อไม่
ถ้ำต้องกำรทดลองเกี่ยวกับปั ญหำดังกล่ำว ข้อใดเป็ นตัวแปรต้น
1 อุณหภูมิภำยนอกที่ใช้ในกำรทดลอง
2 อัตรำกำรคำยน้ ำของพืช
3 จำนวนใบของพืช
4 ชนิดของพืช

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยโครงสร้ำงของดอกที่เกี่ยวข้องกับกำรสื บพันธุ์ของพืช (ว 1.1 ม.1/10)
3. ตาราง ส่ วนประกอบของดอกไม้ต่ำง ๆ
ส่ วนประกอบของดอก
กลีบดอก
กลีบเลี้ยง
เกสรเพศเมีย
เกสรเพศผู้

ดอกต้ อยติ่ง





ดอกพู่ระหง





ดอกตาลึง




ดอกกล้วยไม้




จำกตำรำง ดอกไม้ในข้อใดเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ
1 ดอกตำลึง
2 ดอกต้อยติ่ง ดอกกล้วยไม้
3 ดอกต้อยติ่ง ดอกพูร่ ะหง ดอกกล้วยไม้
4 ดอกต้อยติ่ง ดอกพูร่ ะหง ดอกตำลึง ดอกกล้วยไม้
ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศของพืชดอก และกำรสื บพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่ำง ๆ ของพืช เพื่อช่วยในกำรขยำยพันธุ์ (ว 1.1 ม.1/11)
4. พืชในข้อใดสำมำรถนำใบมำใช้ในกำรขยำยพันธุ์ได้
1 มันฝรั่ง
2 บัวหลวง
3 สตรอว์เบอร์ รี
4 ต้นคว่ำตำยหงำยเป็ น

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรตอบสนองของพืชต่อแสง น้ ำ และกำรสัมผัส (ว 1.1 ม.1/12)
5. ข้อใดเป็ นกำรตอบสนองของพืชที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริ ญเติบโต
1 กำรหุบของใบไมยรำบเมื่อถูกสัมผัส
2 กำรเจริ ญของรำกต้นถัว่ เข้ำหำควำมชื้น
3 กำรบำนของดอกคุณนำยตื่นสำยเมื่อได้รับแสง
4 กำรเปลี่ยนสี ของดอกพุดตำนเมื่อได้รับควำมเข้มของแสงเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์
เพิ่มผลผลิตของพืช และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.1/13)
6. ตาราง เทคนิคที่ใช้ในกำรเพิ่มผลผลิตของพืชบำงชนิด
ชนิดของพืช
A
B
C
D

เทคนิคทีใ่ ช้
ผลิตเซลล์ที่มีลกั ษณะทำงพันธุ กรรมในนิวเคลียสเหมือนกันทุกประกำร
โดยไม่ได้อำศัยกำรปฏิสนธิ
นำโพรโทพลำสต์มำเลี้ยงในขวดแก้วที่มีอำหำรสังเครำะห์
ในสภำวะที่เหมำะสม
อำศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผูแ้ ละเพศเมียผสมกัน
ตัดยีนจำกเซลล์ของพืชชนิ ดหนึ่งไปสอดใส่ เข้ำกับโมเลกุลของดีเอ็นเอ
ของพืชอีกชนิดหนึ่ง

จำกตำรำง พืชในข้อใดเกิดจำกพันธุ วศิ วกรรม
1 พืช A
2 พืช B
3 พืช C
4 พืช D

ตัวชี้วดั อธิ บำยโครงสร้ำงและกำรทำงำนของระบบย่อยอำหำร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหำยใจ
ระบบขับถ่ำย ระบบสื บพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสำทของมนุษย์
(ว 1.1 ม.2/1)
อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำง ๆ ของมนุษย์ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 1.1 ม.2/2)
7. ตาราง อวัยวะที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์บำงชนิ ด
ชนิดของสั ตว์
M
N
มนุษย์
O

อวัยวะทีใ่ ช้ ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
รู หำยใจและท่อลม
ปอดแผง
ปอด
เหงือก

จำกตำรำง M N และ O ได้แก่สัตว์ในข้อใด
M
N
1
ปู
ผีเสื้ อ
2
แมงมุม
ปลำตะเพียน
3
ตัก๊ แตน
แมงมุม
4
ไฮดรำ
หอย

O
ไส้เดือนดิน
โลมำ
กุง้ กุลำดำ
แมงมุม

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำภำยนอก
และภำยใน (ว 1.1 ม.2/3)
8. ข้อใดเป็ นกำรปรับตัวแบบชัว่ ครำวของสัตว์
1 สุ นขั บำงแก้วมีขนสั้น
2 ผีเสื้ อกลำงคืนมีสีน้ ำตำลเข้ม
3 ตัก๊ แตนกิ่งไม้มีรูปร่ ำงเหมือนกิ่งไม้แห้ง
4 กิ้งก่ำเปลี่ยนสี ผวิ ตำมสี ของลำต้นพืชที่เกำะ

ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์
และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.2/4)
9. กำรผสมเทียมจะเกิดกำรปฏิสนธิ ข้ ึนในขั้นตอนในข้อใด
1 กำรฉี ดน้ ำเชื้อ
2 กำรรี ดเก็บน้ ำเชื้ อ
3 กำรละลำยน้ ำเชื้อ
4 กำรเก็บรักษำน้ ำเชื้อ
ตัวชี้วดั อภิปรำยผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย และแนวทำงในกำร
ป้ องกันตนเองจำกสำรเสพติด (ว 1.1 ม.2/6)
10. ตาราง ลักษณะกำรออกฤทธิ์ ต่อระบบประสำทของสำรเสพติดบำงชนิด
สารเสพติด
ยำกล่อมประสำท
ยำบ้ำ
เหล้ำแห้ง
กัญชำ

ลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
กดประสำท
กระตุน้ ประสำท
หลอนประสำท
กดประสำทและหลอนประสำท

ถ้ำพบผูต้ ิดสำรเสพติดมีอำกำรประสำทหลอน เห็นภำพลวงตำ หูแว่ว และอำรมณ์แปรปรวน
อำกำรข้ำงต้นเป็ นผลมำจำกสำรเสพติดในข้อใด
1 ยำกล่อมประสำท
2 เหล้ำแห้ง
3 กัญชำ
4 ยำบ้ำ

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุ กรรมหรื อยีนในนิวเคลียส
(ว 1.2 ม.3/1)
อธิบำยควำมสำคัญของสำรพันธุ กรรมหรื อดีเอ็นเอ และกระบวนกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำงพันธุกรรม (ว 1.2 ม.3/2)
อภิปรำยโรคทำงพันธุ กรรมที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีนและโครโมโซม
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.2 ม.3/3)
11. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 มนุษย์มีโครโมโซมเหมือนกันและจำนวนเท่ำกัน
2 ดีเอ็นเอ ประกอบด้วย โครโมโซม ยีน และโปรตีน
3 ผิวเผือก ผมหยักศก มีรอยหยักเชิงหน้ำผำก เป็ นลักษณะทำงพันธุ กรรมที่เป็ นกำรแปรผันไม่ต่อเนื่อง
4 โรคธำลัสซี เมียเกิดจำกควำมผิดปกติของยีนบนออโตโซม ส่ วนโรคกลุ่มอำกำรดำวน์เกิดจำก
ควำมผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศ
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวติ
ดำรงชีวิตอยูไ่ ด้อย่ำงสมดุล (ว 1.2 ม.3/4)
อธิ บำยผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่ งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.3/5)
12. กำรกระทำในข้อใดของมนุษย์ที่ทำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสิ่ งมีชีวติ ลดลง
และไม่สำมำรถกลับคืนสู่ สภำพสมดุลได้ง่ำย
1 ทำไร่ เลื่อนลอยบริ เวณเชิงเขำ
2 ทำกำรเกษตรแบบไร่ นำสวนผสม
3 สร้ำงแนวป้ องกันคลื่น และปลูกป่ ำชำยเลน
4 ใช้สำรชีวภำพในกำรกำจัดศัตรู พืชในแปลงเกษตร

ตัวชี้วดั อภิปรำยผลของเทคโนโลยีชีวภำพต่อกำรดำรงชีวติ ของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม (ว 1.2 ม.3/6)
13. ข้อใดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีชีวภำพกับพลังงำน
1 แก๊สเชื้อเพลิงธรรมชำติ
2 โปรตีนจำกรำ
3 แกโซฮอล
4 วัคซีน
ตัวชี้วดั สำรวจระบบนิ เวศต่ำง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบำยควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบภำยใน
ระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.3/1)
14. ข้อใดจัดเป็ นสิ่ งแวดล้อมทำงชีวภำพทั้งหมด
1 ดิน หิ น แร่ น้ ำ อำกำศ
2 มนุษย์ สัตว์ พืช จุลินทรี ย ์
3 มนุษย์ น้ ำ แสงสว่ำง อำกำศ
4 ควำมดัน ควำมชื้ น ควำมเป็ นกรด-เบส ปริ มำณฝน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และอธิ บำยควำมสัมพันธ์ของกำรถ่ำยทอดพลังงำนของสิ่ งมีชีวติ
ในรู ปของโซ่อำหำรและสำยใยอำหำร (ว 2.1 ม.3/2)
15. กลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในข้อใดเป็ นผูเ้ ปลี่ยนสำรอินทรี ยใ์ ห้เป็ นสำรอนินทรี ย ์
1 ผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1
2 ผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 2
3 ผูย้ อ่ ยสลำย
4 ผูผ้ ลิต

ตัวชี้วดั อธิ บำยวัฏจักรน้ ำ วัฏจักรคำร์ บอน และควำมสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.3/3)
16. พืชใช้แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงเพื่อสร้ำงอำหำร
เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของสำรในข้อใดมำกที่สุด
1 วัฏจักรน้ ำ
2 วัฏจักรคำร์บอน
3 วัฏจักรไนโตรเจน
4 วัฏจักรฟอสฟอรัส
ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกรในระบบนิ เวศ (ว 2.1 ม.3/4)
17. กำรเปลี่ยนแปลงในข้อใดมีผลทำให้ขนำดของประชำกรในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีอตั รำเพิ่มขึ้น
1 อัตรำกำรอพยพเข้ำ = อัตรำกำรอพยพออก
2 อัตรำกำรอพยพเข้ำ < อัตรำกำรอพยพออก
3 อัตรำกำรเกิด > อัตรำกำรตำย
4 อัตรำกำรเกิด < อัตรำกำรตำย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สภำพปั ญหำสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น และเสนอแนวทำง
ในกำรแก้ไขปั ญหำ (ว 2.2 ม.3/1)
อธิบำยแนวทำงกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศ (ว 2.2 ม.3/2)
อภิปรำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยัง่ ยืน (ว 2.2 ม.3/3)
วิเครำะห์และอธิบำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ว 2.2 ม.3/4)
อภิปรำยปั ญหำสิ่ งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (ว 2.2 ม.3/5)
อภิปรำยและมีส่วนร่ วมในกำรดูแลและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
(ว 2.2 ม.3/6)
18. กำรเกิดปะกำรังฟอกขำวทำให้สูญเสี ยสภำพแวดล้อมในทะเลอย่ำงไร
1 สู ญเสี ยแร่ สำคัญใต้ทะเล
2 สู ญเสี ยแหล่งกำเนิดสัตว์น้ ำ
3 สู ญเสี ยผูย้ อ่ ยสลำยของโซ่อำหำรทำงทะเล
4 สู ญเสี ยแหล่งอำหำรอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ ำ

ตัวชี้วดั อธิบำยสมบัติและกำรเปลี่ยนสถำนะของสำร โดยใช้แบบจำลองกำรจัดเรี ยงอนุภำค
ของสำร (ว 3.1 ม.1/2)
19. สำรในข้อใดสำมำรถเปลี่ยนสถำนะโดยกำรระเหิ ดได้
1 น้ ำแข็ง สำรส้ม
2 ลูกเหม็น กำรบูร
3 เหงื่อ ไอน้ ำ
4 ลูกอม จุนสี
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยสมบัติควำมเป็ นกรด - เบสของสำรละลำย (ว 3.1 ม.1/3)
ตรวจสอบค่ำ pH ของสำรละลำย และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.1/4)
20. ตาราง ช่วงกำรเปลี่ยนสี ของอินดิเคเตอร์ บำงชนิด
อินดิเคเตอร์
เมทิลออเรนจ์
ลิตมัส
บรอมไทมอลบลู
ฟี นอลเรด

ช่ วง pH ของการเปลี่ยนสี
3.2 - 4.4
5.0 - 8.0
6.0 - 7.6
6.8 - 8.4

นำสำรละลำย A ใส ไม่มีสี มำทดสอบกับอินดิเคเตอร์ ต่ำง ๆ ได้ผลดังนี้
A + เมทิลออเรนจ์
A + ลิตมัส
A + ฟี นอลเรด
A + บรอมไทมอลบลู

สี เหลือง
สี ส้ม
สี เหลือง
สี เหลือง

ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 สำร A เป็ นสำรละลำยที่มีสมบัติเป็ นกรด
2 สำร A เป็ นสำรละลำยที่มีสมบัติเป็ นกลำง
3 สำร A เป็ นสำรละลำยที่มีสมบัติเป็ นเบส
4 สำร A เป็ นอินดิเคเตอร์

สี ทเี่ ปลีย่ น
แดง - เหลือง
แดง - น้ ำเงิน
เหลือง - น้ ำเงิน
เหลือง - แดง

ตัวชี้วดั สำรวจและอธิบำยองค์ประกอบ สมบัติของธำตุและสำรประกอบ (ว 3.1 ม.2/1)
21. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 ปรอทและตะกัว่ แผ่รังสี ได้ จัดเป็ นธำตุกมั มันตรังสี
2 เงินเป็ นธำตุ ส่ วนทองคำและทองแดงเป็ นสำรประกอบ
3 ธำตุอโลหะเป็ นตัวนำควำมร้อนที่ดี เหมำะที่จะนำไปทำภำชนะหุงต้ม
4 สำรประกอบเกิดจำกกำรรวมกันของธำตุต้ งั แต่ 2 ชนิ ดขึ้นไป ในอัตรำส่ วนที่คงที่
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัติของธำตุโลหะ ธำตุอโลหะ ธำตุก่ ึงโลหะ
และธำตุกมั มันตรังสี และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/2)
22. ธำตุในข้อใดที่มีสมบัตินำไฟฟ้ ำได้ไม่ดีที่อุณหภูมิหอ้ ง แต่ถำ้ อุณหภูมิสูงจะนำไฟฟ้ ำได้ดี
1 ธำตุก่ ึงโลหะ
2 ธำตุโลหะที่เป็ นของแข็ง
3 ธำตุโลหะที่เป็ นของเหลว
4 ธำตุอโลหะที่เป็ นของแข็ง
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยหลักกำรแยกสำรด้วยวิธีกำรกรอง กำรตกผลึก กำรสกัด กำรกลัน่
และโครมำโทกรำฟี และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/3)
23. กำรกลัน่ น้ ำมันปิ โตรเลียมใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในข้อใด
1 จุดเดือดต่ำงกัน จะกลัน่ ตัวที่อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
2 จุดเดือดต่ำงกัน จะกลัน่ ตัวที่อุณหภูมิแตกต่ำงกัน
3 จุดเดือดใกล้เคียงกัน จะกลัน่ ตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน
4 จุดเดือดใกล้เคียงกัน จะกลัน่ ตัวที่อุณหภูมิแตกต่ำงกัน

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยวิธีเตรี ยมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นเป็ นร้อยละ
และอภิปรำยกำรนำควำมรู ้เกี่ยวกับสำรละลำยไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.1/1)
24. วุน้ ผง 15 กรัม ละลำยในน้ ำ 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร สำรละลำยดังกล่ำวมีควำมเข้มข้นของวุน้ ผง
เท่ำกับข้อใด
1 ร้อยละ 0.15 โดยมวลต่อปริ มำตร
2 ร้อยละ 1.5 โดยมวลต่อปริ มำตร
3 ร้อยละ 15
โดยมวลต่อปริ มำตร
4 ร้อยละ 150
โดยมวลต่อปริ มำตร
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงำนของสำร
เมื่อสำรเปลี่ยนสถำนะและเกิดกำรละลำย (ว 3.2 ม.1/2)
ทดลองและอธิบำยปั จจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนสถำนะและกำรละลำยของสำร (ว 3.2 ม.1/3)
25. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัม ลงในน้ ำ 30 กรัม อุณหภูมิเดิมของน้ ำ 35 ˚C
ถ้ำกำรละลำยครั้งนี้คำยพลังงำนควำมร้อนออกมำ 900 แคลอรี อุณหภูมิสุดท้ำยของสำรละลำย
เท่ำกับข้อใด
1 5 องศำเซลเซียส
2 30 องศำเซลเซียส
3 35 องศำเซลเซียส
4 65 องศำเซลเซียส
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงำน เมื่อสำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
รวมทั้งอธิ บำยปั จจัยที่มีผลต่อกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ว 3.2 ม.2/1)
26. กำรเปลี่ยนแปลงของสำรในข้อใดเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี
1 กำรควบแน่นของไอน้ ำ
2 กำรระเบิดของดอกไม้ไฟ
3 กำรระเหิ ดของก้อนกำรบูร
4 กำรหลอมเหลวของไอศกรี ม

ตัวชี้วดั ทดลอง อธิบำย และเขียนสมกำรเคมีของปฏิกิริยำของสำรต่ำง ๆ
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.2/2)
สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยผลของสำรเคมี ปฏิกิริยำเคมีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
(ว 3.2 ม.2/3)
สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย
วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรเคมี (ว 3.2 ม.2/4)
27. ปฏิกิริยำเคมีในข้อใดถูกต้อง
1 หิ นปูนกับกรดคำร์ บอนิกให้เกลือแกงกับน้ ำ
2 แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์กบั น้ ำให้กรดซัลฟิ วริ ก
3 ตะปูเหล็กกับแก๊สออกซิ เจนและน้ ำได้สนิมเหล็ก
4 กรดไฮโดรคลอริ กกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิบำยปริ มำณสเกลำร์ ปริ มำณเวกเตอร์ (ว 4.1 ม.1/1)
ทดลองและอธิบำยระยะทำง กำรกระจัด อัตรำเร็ ว และควำมเร็ ว ในกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
(ว 4.1 ม.1/2)
28. เมื่อเดินจำกโรงเรี ยนไปทำงทิศตะวันตก 40 เมตร แล้วเดินต่อไปทำงทิศใต้อีก 30 เมตร
แล้วเดินต่อไปทำงทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ 20 เมตร แล้วย้อนกลับมำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
12 เมตร จึงหยุด กำรกระจัดของกำรเดินทำงนี้ เท่ำกับข้อใด
1 50 เมตร
2 58 เมตร
3 78 เมตร
4 102 เมตร

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรหำแรงลัพธ์ของแรงหลำยแรงในระนำบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
(ว 4.1 ม.2/1)
อธิ บำยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรื อวัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยควำมเร็ วคงตัว
(ว 4.1 ม.2/2)
29.

ออกแรง 3 แรงผลักกล่องไม้ดงั ภำพ C จะต้องออกแรงเท่ำกับข้อใด
จึงทำให้มีแรงลัพธ์กระทำต่อกล่องไม้ขนำด 1 นิวตัน มีทิศตะวันตก
1 1 นิวตัน
2 2 นิวตัน
3 3 นิวตัน
4 4 นิวตัน
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมเร่ งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ (ว 4.1 ม.3/1)
30. รถบรรทุกคันหนึ่งหยุดนิ่ง ต่อมำเคลื่อนที่บนทำงตรงด้วยเวลำ 5 วินำที มีควำมเร็ ว 40 เมตร/วินำที
ถ้ำอัตรำเร็ วเพิม่ ขึ้นสม่ำเสมอ รถบรรทุกคันนี้มีควำมเร่ งเท่ำกับข้อใด
1 4 เมตร/วินำที2
2 6 เมตร/วินำที2
3 8 เมตร/วินำที2
4 10 เมตร/วินำที2

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยแรงกิริยำและแรงปฏิกิริยำระหว่ำงวัตถุ และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 4.1 ม.3/2)
ทดลองและอธิ บำยแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ (ว 4.1 ม.3/3)
31. ตาราง แสดงค่ำของมวลและปริ มำตรของวัตถุ
วัตถุ
M
N
O
P

มวล (กรัม)
30
60
5
50

ปริมาตร (ลูกบาศก์ เซนติเมตร)
10
90
10
20

กำหนดให้น้ ำมีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 1 กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร วัตถุในข้อใดที่ลอยน้ ำได้
1 วัตถุ M และ N
2 วัตถุ N และ O
3 วัตถุ O และ P
4 วัตถุ M และ P
ตัวชี้วดั ทดลองและวิเครำะห์โมเมนต์ของแรง และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.2 ม.3/2)
32. ข้อใดเป็ นคำนอันดับหนึ่งทั้งหมด
1 รถเข็นดิน
ที่ทบั กล้วยปิ้ ง
2 เบ็ดตกปลำ คีมคีบน้ ำแข็ง
3 คีมตัดลวด ค้อนงัดตะปู
4 กระดำนหก ที่เปิ ดขวดน้ ำอัดลม

เครื่ องตัดกระดำษ
ไม้กวำด
กรรไกรตัดผ้ำ
ตะเกียบ

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิบำยกำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็ นแนวตรงและแนวโค้ง (ว 4.2 ม.3/3)
33. วัตถุในข้อใดมีกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง
1 มะม่วงหล่นจำกต้น
2 รถจักรยำนยนต์วงิ่ ไต่ถงั
3 ดำวเทียมโคจรรอบโลก
4 ยำงลบถูกขว้ำงทำมุมกับพื้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรดูดกลืน กำรคำยควำมร้อน โดยกำรแผ่รังสี และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.1/3)
อธิ บำยสมดุลควำมร้อนและผลของควำมร้อนต่อกำรขยำยตัวของสำร
และนำควำมรู้ไปใช้ในชีวติ ประจำวัน (ว 5.1 ม.1/4)
34. ในกำรเตรี ยมน้ ำอุ่นสำหรับกำรทดลอง นำน้ ำร้อนมวล 100 กรัม อุณหภูมิ 95 องศำเซลเซี ยส
ผสมกับน้ ำเย็นอุณหภูมิ 20 องศำเซลเซี ยส เพื่อให้ได้อุณหภูมิผสมเป็ น 45 องศำเซลเซี ยส
จะต้องใช้น้ ำเย็นมวลเท่ำกับข้อใดมำผสม ไม่คิดกำรสู ญเสี ยควำมร้อนแก่ภำชนะและอำกำศ
1 50 กรัม
2 100 กรัม
3 200 กรัม
4 300 กรัม

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรสะท้อนของแสง กำรหักเหของแสง และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.2/1)
35.

จำกภำพกำรหักเหของแสง
ตัวกลำงในข้อใดที่อำจเป็ นตัวกลำง S และ T

1
2
3
4

ตัวกลาง S
เพชร
น้ ำ
เพชร
อำกำศ

ตัวกลาง T
น้ ำ
อำกำศ
อำกำศ
น้ ำ

ตัวชี้วดั อธิ บำยผลของควำมสว่ำงที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ (ว 5.1 ม.2/2)
ทดลองและอธิบำยกำรดูดกลืนแสงสี กำรมองเห็นสี ของวัตถุ
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.2/3)
36. ส่ วนประกอบของนัยน์ตำในข้อใดทำให้มองเห็นวัตถุเป็ นสี ต่ำง ๆ
1 เรตินำ
2 ม่ำนตำ
3 เลนส์ตำ
4 กระจกตำ

ตัวชี้วดั อธิบำยพลังงำนจลน์ พลังงำนศักย์โน้มถ่วง กฎกำรอนุรักษ์พลังงำน
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริ มำณเหล่ำนี้ รวมทั้งนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/1)

37.

พลังงำนจลน์

A

B

พลังงำนไฟฟ้ ำ

แผนภำพข้ำงต้นเป็ นกำรเปลี่ยนรู ปพลังงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้วยพลังน้ ำ
A และ B ได้แก่พลังงำนในข้อใด
1
2
3
4

A
พลังงำนกล
พลังงำนกล
พลังงำนศักย์
พลังงำนศักย์

B
พลังงำนเคมี
พลังงำนแสง
พลังงำนกล
พลังงำนศักย์โน้มถ่วง

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำงศักย์ กระแสไฟฟ้ ำ ควำมต้ำนทำน
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/2)
คำนวณพลังงำนไฟฟ้ ำของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/3)
38. ควำมต้ำนทำน 3 ตัว ต่อกันแบบอนุกรม ดังภำพ

กำหนดให้ควำมต่ำงศักย์ HK = 24 V
ถ้ำกระแสไฟฟ้ ำไหลผ่ำน R3 เป็ น 2 แอมแปร์ R1 มีค่ำเท่ำกับข้อใด
1 6Ω
2 12 Ω
3 18 Ω
4 24 Ω

ตัวชี้วดั อธิบำยตัวต้ำนทำน ไดโอด ทรำนซิ สเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ที่มีทรำนซิสเตอร์ (ว 5.1 ม.3/5)
39. ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดทำงำนเหมือนกับสวิตช์เปิ ด-ปิ ดในวงจรไฟฟ้ ำ
1 ไดโอด
2 ตัวต้ำนทำน
3 ตัวเก็บประจุ
4 ทรำนซิสเตอร์
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยองค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศที่ปกคลุมผิวโลก (ว 6.1 ม.1/1)
ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ
ที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ทำงลมฟ้ ำอำกำศ (ว 6.1 ม.1/2)
40. “ส่ วนของชั้นบรรยำกำศเหนื อชั้นสตรำโตสเฟี ยร์ อุณหภูมิลดลงตำมระดับควำมสู ง”
ลักษณะข้ำงต้นเป็ นชั้นบรรยำกำศในข้อใด
1 มีโซสเฟี ยร์
2 เอกโซสเฟี ยร์
3 โทรโพสเฟี ยร์
4 เทอร์โมสเฟี ยร์
ตัวชี้วดั สื บค้น วิเครำะห์ และอธิ บำยผลของลมฟ้ ำอำกำศต่อกำรดำรงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
และสิ่ งแวดล้อม (ว 6.1 ม.1/5)
สื บค้น วิเครำะห์ และอธิบำยปัจจัยทำงธรรมชำติและกำรกระทำของมนุษย์
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รู โหว่โอโซน และฝนกรด (ว 6.1 ม.1/6)
สื บค้น วิเครำะห์ และอธิ บำยผลของภำวะโลกร้อน รู โหว่โอโซน และฝนกรด
ที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 6.1 ม.1/7)
41. ปรำกฏกำรณ์ในข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
1 ปรำกฏกำรณ์เรื อนกระจก
2 กำรปะทุของภูเขำไฟ
3 ฝนตกตำมฤดูกำล
4 ภำวะโลกร้อน

ตัวชี้วดั สำรวจ วิเครำะห์ และอธิบำยกำรใช้ประโยชน์และกำรปรับปรุ งคุณภำพของดิน (ว 6.1 ม.2/2)
42. ตาราง ค่ำ pH ของดินที่เหมำะสมกับกำรเจริ ญเติบโตของพืชชนิดต่ำง ๆ
ชนิดพืช
ยำสู บ
ฝ้ ำย
สับปะรด

ค่ า pH ของดิน
5.4 - 5.7
6.0 - 8.0
5.0 - 6.0

จำกตำรำง ที่ดินแห่งหนึ่งเหมำะกับกำรปลูกยำสู บ แต่ถำ้ ต้องกำรเปลี่ยนมำปลูกฝ้ ำยในที่ดินดังกล่ำว
จะมีวธิ ีกำรปรับปรุ งดินตำมข้อใด
1 ใส่ ปุ๋ย
2 ใส่ ปูนขำว
3 ใส่ กรดอินทรี ย ์
4 รดน้ ำพรวนดิน
ตัวชี้วดั ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิ บำยกระบวนกำรเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน
(ว 6.1 ม.2/3)
ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิ น เพื่อจำแนกประเภทของหิ น
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/4)
43. ถ้ำไปท่องเที่ยวบริ เวณภูเขำไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นภูเขำไฟลูกสุ ดท้ำยของประเทศไทย
ที่ดบั สนิทเมื่อ 600 ล้ำนปี มำแล้ว พบหิ นชนิดหนึ่งลอยน้ ำได้ หิ นดังกล่ำวน่ำจะเป็ นหิ นในข้อใด
1 หินพัมมิซ
2 หินแกรนิต
3 หินบะซอลต์
4 หินแอนดีไซต์

ตัวชี้วดั ตรวจสอบและอธิบำยลักษณะทำงกำยภำพของแร่ และกำรนำไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/5)
สื บค้นและอธิ บำยกระบวนกำรเกิด ลักษณะและสมบัติของปิ โตรเลียม ถ่ำนหิ น หิ นน้ ำมัน
และกำรนำไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/6)
44. ข้อใดไม่ จดั เป็ นเชื้ อเพลิงธรรมชำติ
1 แร่ รัตนชำติ
2 ปิ โตรเลียม
3 หิ นน้ ำมัน
4 ถ่ำนหิ น
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยลักษณะแหล่งน้ ำธรรมชำติ กำรใช้ประโยชน์
และกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำในท้องถิ่น (ว 6.1 ม.2/7)
ทดลองเลียนแบบและอธิ บำยกำรเกิดแหล่งน้ ำบนดิน แหล่งน้ ำใต้ดิน (ว 6.1 ม.2/8)
45. ถ้ำน้ ำพัดพำตะกอนไหลผ่ำนที่รำบลงสู่ แอ่งน้ ำขนำดใหญ่ มีผลต่อกำรเกิดภูมิประเทศ
ในลักษณะตำมข้อใด
1 ดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำ
2 เนินตะกอนน้ ำพำรู ปพัด
3 เกำะกลำงแม่น้ ำ
4 ทะเลสำบ
ตัวชี้วดั ทดลองเลียนแบบและอธิ บำยกระบวนกำรผุพงั อยูก่ บั ที่ กำรกร่ อน กำรพัดพำ กำรทับถม
กำรตกผลึก และผลของกระบวนกำรดังกล่ำว (ว 6.1 ม.2/9)
46. กำรกร่ อนของหิ นในข้อใดทำให้เกิดหิ นงอกหิ นย้อยในถ้ ำ
1 หินดินดำน
2 หินแกรนิต
3 หินทรำย
4 หิ นปูน

ตัวชี้วดั สื บค้น สร้ำงแบบจำลองและอธิบำยโครงสร้ำงและองค์ประกอบของโลก (ว 6.1 ม.2/10)
47. ชั้นเปลือกโลกประกอบด้วยส่ วนประกอบในข้อใด
1 พื้นดิน และพื้นน้ ำ
2 พื้นดิน พื้นน้ ำ และหิ นหนื ด
3 พื้นดิน พื้นน้ ำ และธำตุที่เป็ นของแข็งร้อน
4 พื้นดิน พื้นน้ ำ หิ นหนืด และบรรยำกำศ
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดำวเครำะห์อื่น ๆ
และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวติ บนโลก (ว 7.1 ม.3/1)
48. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 กำแล็กซี ประกอบด้วยเอกภพต่ำง ๆ กลุ่มแก๊สในอวกำศ และระบบสุ ริยะ
2 กำแล็กซีทำงช้ำงเผือกมีดวงอำทิตย์เป็ นศูนย์กลำง และดำวเครำะห์เป็ นบริ วำร
3 กลำงวัน กลำงคืน และกำรขึ้นตกของดวงอำทิตย์ เกิดจำกกำรหมุนรอบตัวเองของโลก
4 เมื่อดวงอำทิตย์เกิดกำรระเบิดลุกจ้ำ และแผ่ลมสุ ริยะมำยังโลก ทำให้มีผลกระทบต่อ
บรรยำกำศของโลก และทำให้โลกแตก
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิบำยองค์ประกอบของเอกภพ กำแล็กซี และระบบสุ ริยะ (ว 7.1 ม.3/2)
49. ดำวเครำะห์ดวงใดในระบบสุ ริยะที่มีทิศทำงหมุนรอบตัวเองตรงข้ำมกับโลก
1 ดำวพุธ
2 ดำวศุกร์
3 ดำวเสำร์
4 ดำวพฤหัสบดี
ตัวชี้วดั ระบุตำแหน่งของกลุ่มดำว และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 7.1 ม.3/3)
50. กลุ่มดำวในข้อใดสำมำรถใช้ในกำรหำดำวเหนื อได้
1 กลุ่มดำวคนคู่ และกลุ่มดำวปู
2 กลุ่มดำวลูกไก่ และกลุ่มดำวสุ นขั เล็ก
3 กลุ่มดำวสุ นขั ใหญ่ และกลุ่มดำวคันชัง่
4 กลุ่มดำวแคสสิ โอเปี ย และกลุ่มดำวหมีใหญ่

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 51-60)
ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 2 คะแนน
ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยรู ปร่ ำง ลักษณะของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว
และเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ หลำยเซลล์ (ว 1.1 ม.1/1)
สังเกตและเปรี ยบเทียบส่ วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม.1/2)
ทดลองและอธิ บำยหน้ำที่ของส่ วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
(ว 1.1 ม.1/3)
51.

ส่ วนประกอบของเซลล์ในข้อใดที่มีสมบัติเป็ นเยือ่ เลือกผ่ำน
1 ไซโทพลำซึม
2 เยือ่ หุม้ เซลล์
3 ไมโทคอนเดรี ย
4 เยือ่ หุม้ นิวเคลียส

ตัวชี้วดั ทดลองหำปั จจัยบำงประกำรที่จำเป็ นต่อกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืช
และอธิ บำยว่ำ แสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ น้ ำ เป็ นปัจจัยที่จำเป็ นต้องใช้
ในกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสง (ว 1.1 ม.1/5)
ทดลองและอธิบำยผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืช (ว 1.1 ม.1/6)
อธิบำยควำมสำคัญของกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืชต่อสิ่ งมีชีวติ
และสิ่ งแวดล้อม (ว 1.1 ม.1/7)
52.

A + B

แสงอำทิตย์
คลอโรฟิ ลล์

น้ ำตำล + แก๊สออกซิ เจน + น้ ำ

แป้ ง
จำกปฏิกิริยำกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืช
1 น้ ำ
2 ธำตุอำหำร
3 แก๊สไนโตรเจน
4 แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์

A และ B ได้แก่ขอ้ ใด

ตัวชี้วดั ทดลอง วิเครำะห์ และอธิ บำยสำรอำหำรในอำหำรมีปริ มำณพลังงำนและสัดส่ วน
ที่เหมำะสมกับเพศและวัย (ว 1.1 ม.2/5)
53. ถ้ำต้องกำรตรวจสอบซุ ปสกัดยีห่ อ้ A ว่ำมีสำรอำหำรโปรตีนหรื อไม่
ต้องเลือกใช้สำรละลำยในข้อใดทดสอบ
1 สำรละลำยเบเนดิกต์
2 สำรละลำยไอโอดีน
3 สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์
4 สำรละลำยคอปเปอร์ (∏) ซัลเฟต

ตัวชี้วดั ทดลองและจำแนกสำรเป็ นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสำรหรื อขนำดอนุภำคเป็ นเกณฑ์
และอธิ บำยสมบัติของสำรในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม.1/1)
54. ตาราง ผลกำรกรองผ่ำนกระดำษกรอง กำรกรองผ่ำนกระดำษเซลโลเฟน
และกำรเห็นแสงเมื่อแสงผ่ำนของสำรบำงชนิ ด
ชนิดของสาร
W
X
Y
Z

การกรอง
ผ่านกระดาษ ผ่านกระดาษเซล
กรอง
โลเฟน
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
ผ่ำน
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
ไม่ผำ่ น
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น

สำรในข้อใดมีสมบัติเป็ นคอลลอยด์
1 สำร W
2 สำร X
3 สำร Y
4 สำร Z

เมื่อให้ แสงผ่าน
มองเห็นแสง
มองเห็นแสง
มองไม่เห็นแสง
มองเห็นแสง

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงแรงเสี ยดทำนสถิตกับแรงเสี ยดทำนจลน์
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.2 ม.3/1)
55.

กรำฟ แสดงแรงดึงแผ่นอิฐที่มีจำนวนและลักษณะผิวสัมผัสต่ำง ๆ กัน
จำกกรำฟ ข้อใดเป็ นตัวแปรต้น
1 แรงที่ใช้ดึง
2 จำนวนแผ่นอิฐ
3 ลักษณะผิวสัมผัส
4 น้ ำหนักของแผ่นอิฐ
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยอุณหภูมิและกำรวัดอุณหภูมิ (ว 5.1 ม.1/1)
สังเกตและอธิ บำยกำรถ่ำยโอนควำมร้อน และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.1/2)
56. โลกของเรำได้รับพลังงำนควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์โดยวิธีกำรในข้อใด
1 กำรแผ่รังสี
2 กำรพำควำมร้อน
3 กำรนำควำมร้อน
4 กำรกระจำยควำมร้อน

ตัวชี้วดั สังเกตและอภิปรำยกำรต่อวงจรไฟฟ้ ำในบ้ำนอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด
(ว 5.1 ม.3/4)
57. กำรต่อหลอดไฟฟ้ ำในข้อใด ถ้ำไส้หลอดไฟดวงหนึ่งขำด หลอดไฟที่เหลือจะยังคงสว่ำงอยู่
1

2

3

4

ตัวชี้วดั สังเกต วิเครำะห์ และอภิปรำยกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ทำงลมฟ้ ำอำกำศที่มีผลต่อมนุษย์
(ว 6.1 ม.1/3)
สื บค้น วิเครำะห์ และแปลควำมหมำยข้อมูลจำกกำรพยำกรณ์อำกำศ (ว 6.1 ม.1/4)
58. ตัวอักษร H ในแผนที่อำกำศ คือบริ เวณที่มีลกั ษณะตำมข้อใด
1 อุณหภูมิต่ำ
2 ท้องฟ้ ำมีเมฆมำก
3 ควำมกดอำกำศต่ำ
4 ควำมกดอำกำศสู ง

ตัวชี้วดั สำรวจ ทดลอง และอธิ บำยลักษณะของชั้นหน้ำตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนกำรเกิดดิน
(ว 6.1 ม.2/1)
59. ข้อใดเป็ นสมบัติของดินเหนียว
1 เม็ดดินละเอียด
2 มีสำรอินทรี ยอ์ ยูม่ ำก
3 ขยำยตัวเมื่อเปี ยก หดตัวเมื่อแห้ง
4 มีส่วนประกอบของดิน คือ หิ นและแร่ 45% ฮิวมัส 5% น้ ำและอำกำศชนิดละ 25%
ตัวชี้วดั สื บค้นและอภิปรำยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอวกำศที่ใช้สำรวจอวกำศ วัตถุทอ้ งฟ้ ำ
สภำวะอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกษตร และกำรสื่ อสำร (ว 7.2 ม.3/1)
60. ข้อใดเป็ นประโยชน์ที่ได้จำกดำวเทียมอุตุนิยม
1 ใช้เป็ นกล้องดูดำวลอยฟ้ ำ ศึกษำข้อมูลทำงดวงดำว
2 ใช้ตรวจองค์ประกอบทำงอุตุนิยมจำกระยะไกล เช่น พำยุ
3 ใช้เพื่อพยำกรณ์สภำพอำกำศให้เที่ยงตรง และแม่นยำยิง่ ขึ้น
4 ใช้สำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้ำน

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อ
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เหตุผล
ธำตุอำหำรในดินเคลื่อนที่เข้ำสู่ เซลล์ขนรำกโดยวิธีกำรแพร่
ตัวแปรต้น คือ ชนิดของพืช
ตัวแปรตำม คือ อัตรำกำรคำยน้ ำของพืช
ดอกสมบูรณ์เพศ หมำยถึง ดอกไม้ที่มีเกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมีย
อยูภ่ ำยในดอกเดียวกัน
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ หมำยถึง ดอกไม้ที่มีเกสรเพศผูห้ รื อเกสรเพศเมียเพียงอย่ำงเดียว
ดังนั้น ดอกต้อยติ่ง ดอกพูร่ ะหง และดอกกล้วยไม้ เป็ นดอกไม้ที่มีท้ งั เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมียอยูภ่ ำยในดอกเดียวกัน จึงจัดเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ
ใบของต้นคว่ำตำยหงำยเป็ น สำมำรถนำมำใช้ขยำยพันธุ์ได้
ส่ วนบัวหลวงและสตรอว์เบอร์ รี ใช้ลำต้นที่เรี ยกว่ำไหลในกำรขยำยพันธุ์
มันฝรั่ง ใช้ลำต้นใต้ดินในกำรขยำยพันธุ์
กำรเจริ ญของรำกพืชเข้ำหำควำมชื้น เป็ นกำรตอบสนองของพืชที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเจริ ญเติบโต
เทคนิคทำงพันธุ วศิ วกรรม เป็ นกำรตัดต่อยีนจำกเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ชนิดหนึ่ง
ไปสอดใส่ หรื อต่อเข้ำกับโมเลกุลของดีเอ็นเอของสิ่ งมีชีวติ อีกชนิดหนึ่ง ทำให้ดีเอ็นเอ
ที่เกิดในสิ่ งมีชีวติ ชนิดหลังนี้ประกอบด้วย ดีเอ็นเอจำกสิ่ งมีชีวติ ที่มำกกว่ำ 1 ชนิด
รู หำยใจและท่อลม เป็ นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของแมลง
ปอดแผงหรื อบุค๊ ลัง เป็ นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของแมงมุม
เหงือก เป็ นอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของหอย ปู กุง้ ปลำ
กำรปรับตัวชัว่ ครำวเป็ นกำรปรับตัวในระยะเวลำสั้น ๆ
สำมำรถเปลี่ยนกลับไปกลับมำได้ และสังเกตเห็นได้ง่ำย
กำรผสมเทียม เป็ นกำรทำให้เกิดกำรปฏิสนธิ โดยไม่ตอ้ งมีกำรร่ วมเพศตำมธรรมชำติ เป็ นกำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศ เนื่องจำกมนุษย์เป็ นผูฉ้ ีดตัวอสุ จิของ
สัตว์เพศผูเ้ ข้ำไปในอวัยวะสื บพันธุ์ของสัตว์เพศเมีย ในขั้นตอนของกำรฉี ดน้ ำเชื้อ
เพื่อให้มีกำรปฏิสนธิ เกิดขึ้น
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เหตุผล
ประเภทของสำรเสพติดแบ่งตำมลักษณะกำรออกฤทธิ์ ต่อระบบประสำทเป็ นเกณฑ์
ประเภทที่ 1 ประเภทออกฤทธิ์ กดประสำท จะมีฤทธิ์ ทำให้สมองมึนงง
ประสำทชำ ง่วงซึ ม หมดควำมเป็ นตัวของตัวเอง เช่น ยำกล่อมประสำท
ประเภทที่ 2 ประเภทออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสำท จะมีฤทธิ์ ทำให้เกิดอำกำร
ตื่นเต้นตลอดเวลำ ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ สำรเสพติดผูเ้ สพจะหมดแรง
เพรำะร่ ำงกำยไม่ได้รับกำรพักผ่อน เช่น ยำบ้ำ
ประเภทที่ 3 ประเภทออกฤทธิ์ หลอนประสำท จะมีฤทธิ์ ทำให้เกิดอำกำร
ประสำทหลอน เห็นภำพลวงตำ หูแว่ว อำรมณ์แปรปรวน อำจทำอันตรำยผูอ้ ื่น
หรื อตัวเอง ได้แก่ เหล้ำแห้ง
ประเภทที่ 4 ประเภทออกฤทธิ์ กดประสำทและหลอนประสำทด้วย ได้แก่ กัญชำ
กำรแปรผันไม่ต่อเนื่ อง หมำยถึง ลักษณะทำงพันธุ กรรมที่ไม่มีลกั ษณะอื่น
อยูร่ ะหว่ำงลักษณะทั้งสอง เช่น ผิวเผือก ผมหยักศก มีรอยหยักเชิงหน้ำผำก
กำรทำไร่ เลื่อนลอย เป็ นกำรตัดไม้ทำลำยป่ ำ ทำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของสิ่ งมีชีวติ ลดลง
แกโซฮอล เป็ นส่ วนผสมระหว่ำงน้ ำมันเบนซิ นและเอทำนอลไร้น้ ำ นำมำใช้เป็ น
เชื้อเพลิงรถยนต์ ซึ่ งเป็ นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำรหำพลังงำนทดแทน
สิ่ งแวดล้อมแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สิ่ งแวดล้อมทำงกำยภำพ เช่น น้ ำ แสงสว่ำง อำกำศ ควำมดัน ควำมชื้น
ควำมเป็ นกรด-เบส ปริ มำณน้ ำฝน ดิน หิ น แร่
2. สิ่ งแวดล้อมทำงชีวภำพ เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช จุลินทรี ย ์
ผูย้ อ่ ยสลำย เปลี่ยนเนื้อเยือ่ สิ่ งมีชีวติ และอินทรี ยสำรต่ำง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ
ให้เป็ นสำรประกอบอนินทรี ยอ์ ยูภ่ ำยในระบบนิเวศ
พืชใช้แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสง
เพื่อสร้ำงอำหำร เกี่ยวข้องกับวัฏจักรคำร์ บอน
อัตรำกำรเกิดมำกกว่ำอัตรำกำรตำย มีผลทำให้ขนำดของประชำกรในพื้นที่น้ นั ๆ
มีอตั รำเพิ่มขึ้น
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เหตุผล
กำรเกิดปะกำรังฟอกขำวเป็ นกำรที่ปะกำรังเกิดกำรตำย ทำให้แหล่งปะกำรัง
ซึ่ งเคยเป็ นอำหำรอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ ำต้องสู ญเสี ยไป
กำรระเหิ ด เป็ นกำรเปลี่ยนสถำนะของสำรจำกของแข็งไปเป็ นแก๊ส
โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนเป็ นของเหลว สำรที่สำมำรถเกิดกำรระเหิ ดได้ ได้แก่ ลูกเหม็น
และกำรบูร
สำร A เป็ นสำรละลำยที่มีสมบัติเป็ นกรด เนื่องจำก
A + เมทิลออเรนจ์
สี เหลือง แสดงว่ำ A มี pH ≷ 4.4
A + ลิตมัส
สี ส้ม แสดงว่ำ A มี pH > 5.0 แต่นอ้ ยกว่ำ 8.0
A + ฟี นอลเรด
สี เหลือง แสดงว่ำ A มี pH ≶ 6.8
A + บรอมไทมอลบลู
สี เหลือง แสดงว่ำ A มี pH ≶ 6.0
ดังนั้น สำรละลำย A มีค่ำควำมเป็ นกรด-เบส คือ 5.0 < A ≶ 6.0
สำรละลำย A จึงมีสมบัติเป็ นกรด
สำรประกอบเกิดจำกกำรรวมกันของธำตุต้ งั แต่ 2 ชนิ ดขึ้นไปในอัตรำส่ วนที่คงที่
ธำตุก่ ึงโลหะ เป็ นธำตุที่มีสมบัติบำงประกำรคล้ำยโลหะ เช่น มีประกำยแวววำว
จุดเดือด จุดหลอมเหลวสู ง แต่เปรำะเหมือนอโลหะ ที่อุณหภูมิหอ้ งนำไฟฟ้ ำได้ไม่ดี
แต่ถำ้ อุณหภูมิสูงขึ้นจะนำไฟฟ้ ำได้ดี
กำรกลัน่ น้ ำมันปิ โตรเลียมใช้กำรกลัน่ ลำดับส่ วน เป็ นวิธีกำรแยกไอน้ ำมัน
แต่ละชนิดออกจำกน้ ำมันปิ โตรเลียม โดยอำศัยหลักกำรที่วำ่ ไอน้ ำมันที่มี
จุดเดือดต่ำงกัน จะกลัน่ ตัวที่อุณหภูมิแตกต่ำงกัน
น้ ำ 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีวนุ ้ ผง 15 กรัม
× 100 กรัม
น้ ำ 100 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีวนุ ้ ผง = 151000
= 1.5 กรัม
ดังนั้น สำรละลำยนี้มีควำมเข้มข้นของวุน้ ผงเท่ำกับร้อยละ 1.5 กรัม โดยมวลต่อปริ มำตร
Q = msΔt
900 = 30 × 1 × Δt
Δt = 30 ˚C
ดังนั้น อุณหภูมิหลังกำรละลำยสู งขึ้น 30 + 35 = 65 ˚C
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เหตุผล
กำรเปลี่ยนแปลงของสำร
• ไม่มีสำรใหม่เกิดขึ้น
• สมบัติทำงกำยภำพเปลี่ยนไป
• ทำให้กลับคืนสภำพเดิมง่ำย
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
เช่น
กำรควบแน่นของไอน้ ำ
กำรระเหิ ดของก้อนกำรบูร
กำรหลอมเหลวของไอศกรี ม
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• มีสำรใหม่เกิดขึ้น
• สมบัติทำงเคมีเปลี่ยนไป
• ทำให้กลับคืนสภำพเดิมยำก
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี
เช่น
กำรระเบิดของดอกไม้ไฟ

แผนภำพ กำรเปลี่ยนแปลงของสำร
ตะปูเหล็กกับแก๊สออกซิ เจนและน้ ำได้สนิมเหล็ก เป็ นปฏิกิริยำเคมีที่ถูกต้อง
กำรกระจัด AC = 402 + 302 = 50 เมตร
กำรกระจัด CD = 20 – 12 = 8 เมตร
ดังนั้น กำรกระจัดทั้งหมด = 50 + 8 = 58 เมตร
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Fลัพธ์ = (1 + 2) – C
1 = 3–C
C =4
ดังนั้น C ต้องออกแรง 4 นิวตัน จึงทำให้แรงลัพธ์มีขนำด 1 นิวตัน มีทิศตะวันตก
ควำมเร็ วที่เปลี่ยนแปลง
ควำมเร่ ง =
เวลำ
40
–
0
ควำมเร่ ง = 5
ควำมเร่ ง = 8 เมตร/วินำที2
ควำมหนำแน่นคำนวณจำกมวลหำรด้วยปริ มำตร
พบว่ำ วัตถุ N และวัตถุ O มีค่ำควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ 1 กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร
ส่ วนวัตถุ M และวัตถุ P มีค่ำควำมหนำแน่นมำกกว่ำ 1 กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร
ดังนั้น วัตถุ N และ O จึงลอยน้ ำได้
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คำนแบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. คำนอันดับหนึ่ง เป็ นคำนที่มีจุดหมุนอยูร่ ะหว่ำงแรงควำมพยำยำม
กับแรงควำมต้ำนทำน เช่น คีมตัดลวด ค้อนงัดตะปู กรรไกรตัดผ้ำ กระดำนหก
2. คำนอันดับสอง เป็ นคำนที่มีแรงควำมต้ำนทำนอยูร่ ะหว่ำงแรงควำมพยำยำม
กับจุดหมุน เช่น รถเข็นดิน ที่ทบั กล้วยปิ้ ง เครื่ องตัดกระดำษ ที่เปิ ดขวดน้ ำอัดลม
3. คำนอันดับสำม เป็ นคำนที่มีแรงควำมพยำยำมอยูร่ ะหว่ำงแรงควำมต้ำนทำน
กับจุดหมุน เช่น เบ็ดตกปลำ คีมคีบน้ ำแข็ง ไม้กวำด ตะเกียบ
มะม่วงหล่นจำกต้นมีกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง โดยเป็ นกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
ที่มีเส้นทำงกำรเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง
ส่ วนรถจักรยำนยนต์วงิ่ ไต่ถงั และดำวเทียมโคจรรอบโลก เป็ นกำรเคลื่อนที่
แบบวงกลม
ยำงลบถูกขว้ำงทำมุมกับพื้น เป็ นกำรเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง
ควำมร้อนลด คือ น้ ำร้อน มี m = 100 กรัม Δt = 95 – 45 = 50 ˚C
ควำมร้อนเพิ่ม คือ น้ ำเย็น มีมวล = m กรัม Δt = 45 – 20 = 25 ˚C
จำก ปริ มำณควำมร้อนลด = ปริ มำณควำมร้อนเพิ่ม
แทนค่ำ 100 × s × 50 = m × s × 25
× 50
m
= 100 s××s 25
m
= 200 กรัม
ดังนั้น ต้องใช้น้ ำเย็นมวล 200 กรัม
ตัวกลำง S = อำกำศ ตัวกลำง T = น้ ำ
จำกภำพ แสงหักเหเข้ำหำเส้นปกติ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแสงเดินทำงผ่ำนตัวกลำงโปร่ งกว่ำหรื อหนำแน่นน้อยกว่ำไปยังตัวกลำงทึบกว่ำหรื อหนำแน่นมำกกว่ำ
เรตินำเป็ นส่ วนประกอบของนัยน์ตำ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบในกำรรับภำพ
มีเซลล์ประสำทรู ปกรวยสำมำรถจำแนกแสงแต่ละสี ได้
กำรเปลี่ยนรู ปพลังงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้วยพลังน้ ำ
พลังงำนศักย์

พลังงำนจลน์

พลังงำนกล

พลังงำนไฟฟ้ ำ
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กำรต่อควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำแบบอนุกรม
1. กระแสไฟฟ้ ำที่ไหลผ่ำนควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำทุกตัวเป็ นกระแสไฟฟ้ ำค่ำเดียวกัน
2. ควำมต่ำงศักย์ระหว่ำงปลำยของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำแต่ละตัวไม่เท่ำกัน
3. ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำรวมเท่ำกับผลบวกของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำย่อย
R รวม = R1 + R2 + R3
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จำกสู ตร V = IR
24 = 2R1
ดังนั้น R1 = 12 Ω
ทรำนซิสเตอร์ทำหน้ำที่เป็ นสวิตช์เปิ ด-ปิ ดวงจร
มีโซสเฟี ยร์ เป็ นส่ วนของชั้นบรรยำกำศอยูเ่ หนื อสตรำโตสเฟี ยร์ ข้ ึนไปจนถึง
ระดับควำมสู งประมำณ 80 กิโลเมตร อุณหภูมิในชั้นนี้ลดลงตำมระดับควำมสู ง
ปั จจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ได้แก่
เอลนิโญและลำนีญำ กำรปะทุของภูเขำไฟ กำรเปลี่ยนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอำทิตย์ ปรำกฏกำรณ์เรื อนกระจก และภำวะโลกร้อน
ดังนั้น ฝนตกตำมฤดูกำล จึงไม่ใช่ปรำกฏกำรณ์ที่เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก
พืชต่ำงชนิดกันเจริ ญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่ำ pH ต่ำงกัน
ถ้ำดินเป็ นกรดมำกเกินไป อำจเติมปูนขำวหรื อดินมำร์ ล
หิ นพัมมิซมีรูพรุ นขนำดเล็ก น้ ำหนักเบำ ลอยน้ ำได้
ส่ วนหิ นแกรนิต เนื้ อหยำบ ทนทำนต่อกำรผุพงั สึ กกร่ อน
หิ นบะซอลต์ ประกอบด้วยผลึกแร่ ขนำดเล็กมำก เนื้ อแน่น ละเอียด ทนทำนต่อ
กำรผุพงั สึ กกร่ อน
หินแอนดีไซต์ เป็ นหิ นภูเขำไฟ เนื้อละเอียด แน่นทึบ
เชื้อเพลิงธรรมชำติ เป็ นซำกพืชซำกสัตว์ที่ทบั ถมในแหล่งน้ ำนิ่งเป็ นเวลำล้ำน ๆ ปี
ภำยใต้แรงกดและแรงอัดของชั้นหิ น เช่น ปิ โตรเลียม ถ่ำนหิ น หิ นน้ ำมัน
ส่ วนแร่ รัตนชำติ เป็ นแร่ ที่นำมำเจียระไนแล้วเกิดควำมสวยงำม
อำจเกิดจำกอินทรี ยสำรหรื ออนินทรี ยสำร
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ทะเลสาบ เกิดจำกน้ ำที่พดั พำตะกอนไหลผ่ำนที่รำบลงสู่ แอ่งน้ ำขนำดใหญ่
ส่ วน ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่ นา้ เกิดจำกกำรที่น้ ำมีควำมเร็ วที่ลดลง
ตะกอนบำงส่ วนตกทับถมงอกแผ่ยนื่ ออกไปในน้ ำเป็ นบริ เวณกว้ำง แต่ถำ้ ตะกอนทับถมมำกขึ้นเรื่ อย ๆ เป็ นระยะเวลำนำน จะทำให้มีขนำดใหญ่ข้ ึนจนกลำยเป็ น
เกาะกลางแม่ นา้ แต่ถำ้ น้ ำพัดพำตะกอนมำตำมหุ บเขำด้วยควำมเร็ วสู ง
เมื่อไหลลงสู่ ที่รำบควำมเร็ วของน้ ำจะลดลง ตะกอนจะตกทับถมแผ่ออกไปใน
บริ เวณที่รำบเชิงเขำ มีลกั ษณะคล้ำยพัดที่กำงออกเรี ยก เนินตะกอนนา้ พารู ปพัด
หิ นปูน เมื่อทำปฏิกิริยำกับกรดคำร์ บอนิก ได้สำรละลำยแคลเซี ยมไฮโดรเจนคำร์ บอเนต ไหลไปตำมเพดำนถ้ ำ เมื่อได้รับควำมร้อนจะสลำยตัวได้
แคลเซี ยมคำร์ บอเนตสะสมเป็ นหิ นย้อยลงมำจำกเพดำนถ้ ำ และบริ เวณพื้นถ้ ำที่
สำรละลำยหยดลงมำมีกำรสะสมแคลเซี ยมคำร์ บอเนตขึ้นมำเรื่ อย ๆ กลำยเป็ น
หินงอก
ชั้นเปลือกโลกเป็ นชั้นนอกสุ ด ประกอบด้วย พื้นดินและพื้นน้ ำ
กำรหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลำงวัน กลำงคืน เกิดทิศ
และปรำกฏกำรณ์ข้ ึนตกของดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดำวต่ำง ๆ
ดำวศุกร์ หมุนรอบตัวเองในทิศทำงตรงข้ำมกับโลกและดำวเครำะห์ดวงอื่น ๆ
ใช้เวลำหมุนรอบตัวเองประมำณ 243 วัน
กลุ่มดำวแคสสิ โอเปี ยหรื อกลุ่มดำวค้ำงคำว และกลุ่มดำวหมีใหญ่หรื อกลุ่มดำวจระเข้
ใช้ในกำรหำดำวเหนือได้
เยือ่ หุ ม้ เซลล์ ทำหน้ำที่ควบคุมปริ มำณและชนิดของสำรที่ผำ่ นเข้ำออกจำกเซลล์
และมีรูเล็ก ๆ เพื่อให้สำรบำงอย่ำงผ่ำนเข้ำออกได้ และไม่ให้สำรบำงอย่ำง
ผ่ำนเข้ำออกจำกเซลล์
เยือ่ หุ ม้ นิวเคลียส ทำหน้ำที่ควบคุมกำรแลกเปลี่ยนสำรและเป็ นทำงผ่ำนของ
สำรต่ำง ๆ ระหว่ำงนิวเคลียสกับไซโทพลำซึ ม
ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืช คือ
แสงอำทิตย์ นำตำล + แก๊สออกซิ เจน + นำ
น้ ำ + แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิ
้
้
ลล์
แป้ ง
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สำรละลำยคอปเปอร์ (∏) ซัลเฟตกับสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ทดสอบ
โปรตีน
ส่ วนสำรละลำยเบเนดิกต์ ใช้ทดสอบน้ ำตำล
สำรละลำยไอโอดีน ใช้ทดสอบแป้ ง
คอลลอยด์ คือ ของผสมที่มีลกั ษณะขุ่น ประกอบด้วย อนุ ภำคของสำรลอยกระจำย
อยูใ่ นตัวกลำง โดยอนุภำคมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงระหว่ำง 10 – 7 – 10– 4 เซนติเมตร
กรองผ่ำนกระดำษกรองได้ แต่ไม่สำมำรถกรองผ่ำนกระดำษเซลโลเฟน
เมื่อนำสำรประเภทคอลลอยด์มำทดสอบโดยกำรฉำยแสงผ่ำน จะมองเห็นเป็ นลำแสง
ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะผิวสัมผัส และจำนวนแผ่นอิฐ
ตัวแปรตำม ได้แก่ แรงที่ใช้ดึง
โลกของเรำได้รับกำรถ่ำยโอนพลังงำนควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์
โดยวิธีกำรนำควำมร้อน และกำรแผ่รังสี
กำรต่อหลอดไฟฟ้ ำแบบขนำน ถ้ำไส้หลอดไฟดวงหนึ่งขำด หลอดไฟที่เหลือ
ยังคงสว่ำงอยู่ เพรำะวงจรไฟฟ้ ำยังครบวงจรจึงทำให้กระแสไฟฟ้ ำไหลผ่ำนได้
ตัวอักษร H ในแผนที่อำกำศ แทนหย่อมควำมกดอำกำศสู ง
หรื อบริ เวณที่มีควำมกดอำกำศสู ง บริ เวณที่มีควำมกดอำกำศสู งจะมีทอ้ งฟ้ ำแจ่มใส
และอำกำศหนำวเย็น
สมบัติของดินเหนียว คือ ดินมีเม็ดดินละเอียด น้ ำซึ มผ่ำนได้ยำก
เม็ดดินเมื่อเปี ยกจะขยำยตัวและเหนียวติดมือ แต่เมื่อแห้งจะหดตัวแข็ง แตกระแหง
ประโยชน์ของดำวเทียมอุตุนิยม เช่น ใช้ตรวจองค์ประกอบทำงอุตุนิยมจำกระยะไกล เช่น เมฆ พำยุ ใช้เพื่อพยำกรณ์อำกำศให้เที่ยงตรงและแม่นยำยิง่ ขึ้น

