ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรรักษำดุลยภำพของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ (ว 1.1 ม.4-6/1)
1. ทดลองนำเซลล์เม็ดเลือดแดงใส่ ในสำรละลำยไฮเพอร์ ทอนิก เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีสภำพตำมข้อใด
1 เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก
2 เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว
3 เซลล์เม็ดเลือดแดงเต่งขึ้น
4 เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่ ำงคงเดิม
5 เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่ ำงเต่งและเหี่ ยวสลับไปมำ
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกลไกกำรรักษำดุลยภำพของน้ ำในพืช (ว 1.1 ม.4-6/2)
2. โครงสร้ำงในข้อใดที่ช่วยควบคุมอัตรำกำรคำยน้ ำของพืช
1 ดอก
2 เส้นใบ
3 ปำกใบ
4 ขนรำก
5 ท่อลำเลียงน้ ำ

ตัวชี้วดั อธิ บำยเกี่ยวกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยและนำควำมรู ้ไปใช้ในกำรดูแลรักษำสุ ขภำพ
(ว 1.1 ม.4-6/4)
3. อวัยวะในข้อใดของมนุษย์ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงภูมิตำ้ นทำน
1 ผิวหนัง
2 เยือ่ เมือกบุผวิ
3 ระบบน้ ำเหลือง
4 เซลล์เม็ดเลือดแดง
5 เซลล์เม็ดเลือดขำว
ตัวชี้วดั อธิ บำยกระบวนกำรถ่ำยทอดสำรพันธุ กรรม กำรแปรผันทำงพันธุกรรม มิวเทชัน
และกำรเกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ว 1.2 ม.4-6/1)
4. ดีเอ็นเอประกอบด้วยสำยยำวเหมือนเส้นด้ำย 2 สำย ถ้ำสำยหนึ่งประกอบด้วยลำดับเบสต่อไปนี้

อีกสำยหนึ่งจะประกอบด้วยเบสในข้อใด
กำหนดให้ A = อะดีนีน G = กวำนีน T = ไทมีน C = ไซโทซี น
1
2
3
4
5

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยผลของเทคโนโลยีชีวภำพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมและนำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.2 ม.4-6/2)
5. ข้อใดเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ดดั แปลงพันธุ กรรม
1 แตงโมรู ปทรงเหลี่ยม
2 แหนที่เกิดกำร budding
3 วัวเนื้ อที่เกิดจำกกำรโคลน
4 มะละกอจีเอ็มต้ำนทำนโรคไวรัสใบด่ำง
5 ต้นสักทองที่เจริ ญเติบโตจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่
ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ และผลของกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ
ต่อควำมหลำกหลำยของสิ่ งมีชีวติ (ว 1.2 ม.4-6/4)
6. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 กำรกลำยไม่สำมำรถเกิดได้เองตำมธรรมชำติ ต้องมีสำเหตุมำจำกรังสี และสำรเคมี
2 กำรกลำยที่เกิดในสิ่ งมีชีวติ เป็ นผลเสี ย เพรำะทำให้เกิดควำมหลำกหลำยในสิ่ งมีชีวติ
3 พืชและสัตว์ที่ได้รับกำรฉำยรังสี แกมมำหรื อรังสี อลั ตรำไวโอเลต สำมำรถเกิดกำรกลำยได้
4 สิ่ งมีชีวติ ที่เกิดกำรกลำยไม่สำมำรถถ่ำยทอดลักษณะที่ควำมผันแปรนั้นไปยังลูกหลำนได้
5 กำรกลำยเกิดขึ้นได้ในระดับเซลล์ จึงมีควำมผิดปกติเฉพำะหน่วยพันธุ กรรม ไม่เกิดควำมผิดปกติ
ของลักษณะทำงพันธุกรรม

ตัวชี้วดั อธิบำยดุลยภำพของระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.4-6/1)
อธิ บำยกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ (ว 2.1 ม.4-6/2)
อธิบำยควำมสำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเสนอแนะแนวทำงในกำรดูแลรักษำ
(ว 2.1 ม.4-6/3)
7. สิ่ งมีชีวติ ในข้อใดที่มีควำมสัมพันธ์แบบ +, + และ +, 0
กำหนดให้ + แทนกำรได้ประโยชน์
- แทนกำรเสี ยประโยชน์
0 แทนกำรไม่ได้และไม่เสี ยประโยชน์
ความสั มพันธ์
1
2
3
4
5

แบบ +, +
ผึ้งกับดอกไม้
นกเอี้ยงกับควำย
ฝอยทองบนต้นไม้
ไลเคน
นกกระยำงกับปลำ

แบบ +, 0
เฟิ ร์นบนต้นไม้
นกเค้ำแมวกับหนูนำ
เหำบนศีรษะมนุษย์
ไรโซเบียมในปมรำกถัว่
ฉลำมกับเหำฉลำม

ตัวชี้วดั วิเครำะห์สภำพปั ญหำ สำเหตุของปัญหำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับโลก (ว 2.2 ม.4-6/1)
อภิปรำยแนวทำงในกำรป้ องกันแก้ไขปั ญหำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (ว 2.2 ม.4-6/2)
วำงแผนและดำเนินกำรเฝ้ ำระวัง อนุ รักษ์ และพัฒนำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
(ว 2.2 ม.4-6/3)
8. ดิน 18 กิโลกรัม ควรมีอินทรี ยวัตถุและอนินทรี ยสำรอย่ำงละกี่กิโลกรัม จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลูก

แผนภูมิวงกลม องค์ประกอบของดินที่เหมำะแก่กำรเพำะปลูก

1
2
3
4
5

อินทรียวัตถุ (kg)
0.9
0.9
4.5
9.0
9.9

อนินทรียสาร (kg)
17.1
8.1
4.5
9.0
8.1

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิบำยโครงสร้ำงอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุ (ว 3.1 ม.4-6/1)
วิเครำะห์และอธิบำยกำรจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงำนนอกสุ ดกับสมบัติของธำตุ และกำรเกิดปฏิกิริยำ (ว 3.1 ม.4-6/2)
อธิบำยกำรจัดเรี ยงธำตุและทำนำยแนวโน้มสมบัติของธำตุในตำรำงธำตุ (ว 3.1 ม.4-6/3)
9. ตาราง เลขอะตอม เลขมวล ชนิด และจำนวนอนุภำคของธำตุ P ถึง T
สั ญลักษณ์ ธาตุ
P
Q
R
S
T

โปรตอน
16

อิเล็กตรอน
17
6
13

นิวตรอน
16
18

เลขอะตอม

เลขมวล

11

15
27
23

ถ้ำธำตุ Y เป็ นไอโซโทปกับธำตุ R ธำตุ Y ควรมีองค์ประกอบ ในอะตอมตำมข้อใด
1
2
3
4
5

จานวนโปรตอน
16
12
7
5
6

จานวนนิวตรอน
6
6
7
7
10

จานวนอิเล็กตรอน
16
6
7
5
6

ตัวชี้วดั ทดลอง อธิ บำย และเขียนสมกำรของปฏิกิริยำเคมีทวั่ ไปที่พบในชีวติ ประจำวัน
รวมทั้งอธิ บำยผลของสำรเคมีที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 3.2 ม.4-6/1)
ทดลองและอธิ บำยอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.4-6/2)
10. เมื่อเติมน้ ำส้มสำยชูลงในโซดำอบขนมปั งพบว่ำ โซดำอบขนมปั งละลำยและมีแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ออกมำ ข้อมูลในข้อใดไม่ มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
1 ใช้น้ ำส้มสำยชูที่ผลิตจำกพืชแทนน้ ำส้มสำยชูที่ผลิตจำกกรดแร่
2 แช่น้ ำส้มสำยชูให้เย็นก่อนที่จะผสมกับโซดำอบขนมปั ง
3 ใช้น้ ำส้มสำยชูบริ สุทธิ์ แทนน้ ำส้มสำยชูที่เจือจำง
4 บดโซดำอบขนมปั งก่อนที่จะเติมน้ ำส้มสำยชู
5 ใช้น้ ำส้มสำยชูให้มีปริ มำตรมำกขึ้น 2 เท่ำ
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยกำรเกิดปิ โตรเลียม กระบวนกำรแยกแก๊สธรรมชำติ
และกำรกลัน่ ลำดับส่ วนน้ ำมันดิบ (ว 3.2 ม.4-6/3)
สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยกำรนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรแยกแก๊สธรรมชำติและกำรกลัน่ ลำดับส่ วน
น้ ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 3.2 ม.4-6/4)
11. แก๊สหุ งต้มเป็ นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สำรในข้อใดใช้เติมให้แก๊สมีกลิ่น เพื่อให้ทรำบได้
ในเวลำที่เกิดกำรรั่วไหลของแก๊ส
1 เมทิล เทอร์เทียรี บิวทิล อีเธอร์ (MTBE)
2 เตตระเอทิลเลด
3 เมอแคบแตน
4 เอทำนอล
5 เมทำนอล

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ (ว 3.2 ม.4-6/5)
อภิปรำยกำรนำพอลิเมอร์ ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจำกกำรผลิต
และใช้พอลิเมอร์ ต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 3.2 ม.4-6/6)
12. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้อง
1 ฝ้ ำยเป็ นเส้นใยเซลลูโลสที่พบในธรรมชำติ
2 พอลิไวนิลแอซีเตตเป็ นพลำสติกประเภทเทอร์มอพลำสติก
3 พอลิไวนิลคลอไรด์เกิดจำกปฏิกิริยำพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
4 พอลิสไตรี นมีโครงสร้ำงเป็ นแบบอสัณฐำน มีสมบัติแข็งแต่เปรำะ
5 พอลิเอทิลีนเป็ นพอลิเมอร์ ที่มีโครงสร้ำงแบบร่ ำงแห ไม่สำมำรถนำมำรี ไซเคิลได้
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยำบำงชนิดของคำร์ โบไฮเดรต
(ว 3.2 ม.4-6/7)
13. สำรในข้อใดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบด้วยรี เอเจนต์ที่กำหนดในตำรำงได้ครบทุกสำร
การทดสอบ
สารละลายไอโอดีน
สารละลายเบเนดิกต์
ผงชอล์ก
กลูโคส
1
แป้ งเด็ก
ฟรุ กโทส
2
3
ข้ำวเจ้ำสุ ก
น้ ำตำลทรำย
4
มันสำปะหลัง
กำแลกโทส
5
ไข่ขำว
แป้ งมัน

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยำบำงชนิดของไขมันและน้ ำมัน
(ว 3.2 ม.4-6/8)
14. ไขมันหรื อน้ ำมันในข้อใด มีปริ มำณกรดไขมันไม่อิ่มตัวมำกที่สุด
1 ไขวัว มีไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ำกับ 38
2 น้ ำมันมะกอก มีไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ำกับ 82
3 น้ ำมันถัว่ ลิสง มีไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ำกับ 87
4 น้ ำมันข้ำวโพด มีไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ำกับ 120
5 น้ ำมันดอกคำฝอย มีไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ำกับ 131
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยำบำงชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
(ว 3.2 ม.4-6/9)
15. ในกำรทดสอบอำหำรโดยใช้สำรละลำย 3 ชนิดทดสอบอำหำรพวกน้ ำแป้ งสุ ก โปรตีน น้ ำตำล
และน้ ำมันพืช
ตาราง ผลกำรทดสอบน้ ำแป้ งสุ ก โปรตีน น้ ำตำล และน้ ำมันพืชกับสำรที่ใช้ทดสอบ 3 ชนิด ได้ผลดังนี้
อาหาร
น้ ำแป้ งสุ ก
โปรตีน
น้ ำตำล
น้ ำมันพืช

สารทีใ่ ช้ ทดสอบอาหาร
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง สี น้ ำเงินปนม่วง
ไม่เปลี่ยนแปลง สี ม่วง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ตะกอนสี แดงอิฐ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง

กำรทดสอบอำหำรกับสำรที่ใช้ทดสอบอำหำรหมำยเลขใดที่เรี ยกว่ำ กำรทดสอบไบยูเร็ ต
1 น้ ำแป้ งสุ ก กับ สำรที่ใช้ทดสอบหมำยเลข 3
2 น้ ำตำล กับ สำรที่ใช้ทดสอบหมำยเลข 1
3 โปรตีน กับ สำรที่ใช้ทดสอบหมำยเลข 2
4 โปรตีน กับ สำรที่ใช้ทดสอบหมำยเลข 2 และ 3
5 น้ ำมันพืช กับ สำรที่ใช้ทดสอบหมำยเลข 1 และ 2

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในสนำมโน้มถ่วง
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.1 ม.4-6/1)
16. จำกกำรทดลองลำกวัตถุมวล m บนพื้นลื่นหนึ่งด้วยแรง F ทำให้วตั ถุน้ นั เคลื่อนที่ดว้ ยควำมเร่ งคงตัว
ควำมเร่ งของวัตถุมวล m เท่ำกับข้อใด

1
2
3
4
5

0 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
10 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
20 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
30 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
40 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่ของอนุ ภำคในสนำมไฟฟ้ ำ
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.1 ม.4-6/2)
วิเครำะห์และอธิ บำยแรงนิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้ ำระหว่ำงอนุภำคในนิวเคลียส (ว 4.1 ม.4-6/4)
17. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้อง
1 สนำมไฟฟ้ ำของประจุไฟฟ้ ำมีทิศพุง่ ออกจำกประจุเสมอ
2 อนุภำคที่มีประจุบวกเคลื่อนที่ในทิศทำงเดียวกับสนำมไฟฟ้ ำ
3 ประจุไฟฟ้ ำอิสระที่เกิดจำกกำรขัดสี ของวัตถุเรี ยกว่ำ ไฟฟ้ ำสถิต
4 วัตถุที่มีประจุบวกมำกกว่ำประจุลบ แสดงว่ำวัตถุเป็ นบวกทำงไฟฟ้ ำ
5 เมื่อนำขนสัตว์ถูกบั พลำสติก ผ้ำขนสัตว์เกิดประจุไฟฟ้ ำบวก แผ่นพลำสติกเกิดประจุไฟฟ้ ำลบ

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่ของอนุ ภำคในสนำมแม่เหล็ก
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.1 ม.4-6/3)
18.

ลักษณะของเส้นสนำมแม่เหล็ก
จำกภำพ ขั้วแม่เหล็ก E F G และ H ได้แก่ขอ้ ใด
E
1
2
3
4
5

ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วใต้

F
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้

G
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วเหนื อ

H
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ

ตัวชี้วดั อธิ บำยและทดลองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด เวลำ ควำมเร็ ว ควำมเร่ งของกำรเคลื่อนที่
ในแนวตรง (ว 4.2 ม.4-6/1)
19. ตาราง อัตรำเร็ วของรถแข่งที่เวลำต่ำง ๆ
อัตราเร็ว (เมตรต่ อวินาที)
เวลา (วินาที)

0
0

10 20 29 37 50 59 64 65 65
1 2 3 4 6 8 10 12 14

ควำมเร่ งช่วงเวลำ 6-10 วินำที เท่ำกับข้อใด
1 0
เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
2 1.5 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
3 2.0 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
4 3.5 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
5 4.0 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮำร์ มอนิกอย่ำงง่ำย
(ว 4.2 ม.4-6/2)
อภิปรำยผลกำรสื บค้นและประโยชน์เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม
และแบบฮำร์ มอนิกอย่ำงง่ำย (ว 4.2 ม.4-6/3)
20. ถ้ำลูกตุม้ มีควำมถี่ 5 เฮิรตซ์ ใน 10 นำที ลูกตุม้ จะหมุนได้จำนวนรอบเท่ำกับข้อใด
1
50 รอบ
2
600 รอบ
3 1,000 รอบ
4 3,000 รอบ
5 5,000 รอบ
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรเกิดคลื่นเสี ยง บีตส์ของเสี ยง ควำมเข้มเสี ยง ระดับควำมเข้มเสี ยง กำรได้ยินเสี ยง
คุณภำพเสี ยง และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.4-6/2)
อภิปรำยผลกำรสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทำงเสี ยงที่มีต่อสุ ขภำพของมนุษย์
และกำรเสนอวิธีป้องกัน (ว 5.1 ม.4-6/3)
21. มนุษย์สำมำรถรับรู ้และจำแนกคลื่นเสี ยงที่มีควำมถี่แตกต่ำงกันได้อย่ำงไร
A. ควำมทุม้ -แหลมของเสี ยง
C. ควำมชัดเจน-ไม่ชดั เจนของเสี ยง
1
2
3
4
5

เฉพำะข้อ A
เฉพำะข้อ B
เฉพำะข้อ C
เฉพำะข้อ D
เฉพำะข้อ B และ C

B. ควำมดัง-ค่อยของเสี ยง
D. ควำมหนัก-เบำของเสี ยง

ตัวชี้วดั อธิ บำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ และนำเสนอผลกำรสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ และกำรป้ องกันอันตรำยจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ (ว 5.1 ม.4-6/4)
22. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้อง
1 กำรเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงของสนำมไฟฟ้ ำและสนำมแม่เหล็ก
2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำที่มีควำมถี่แตกต่ำงกัน จะมีอตั รำเร็ วต่ำงกันเมื่อเคลื่อนผ่ำนสุ ญญำกำศ
3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำเป็ นกำรถ่ำยโอนพลังงำนจำกบริ เวณหนึ่งไปยังอีกบริ เวณหนึ่ง
4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำสำมำรถสะท้อนได้
5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำเป็ นคลื่นตำมขวำง
ตัวชี้วดั อธิ บำยปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ฟิ ชชัน ฟิ วชัน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับพลังงำน (ว 5.1 ม.4-6/5)
สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงำนที่ได้จำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ และผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
(ว 5.1 ม.4-6/6)
อภิปรำยผลกำรสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ ำนิวเคลียร์ และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.4-6/7)
23. ไอโซโทปกัมมันตรังสี 11Na24 สำมำรถผลิตได้จำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์
Al27 + R

13

จำกสมกำร อนุภำค R ได้แก่ขอ้ ใด
1 แกมมำ
2 โปรตอน
3 นิวตรอน
4 โพสิ ตรอน
5 อิเล็กตรอน

Na24 + 2He4

11

ตัวชี้วดั อธิบำยชนิดและสมบัติของรังสี จำกธำตุกมั มันตรังสี (ว 5.1 ม.4-6/8)
อธิ บำยกำรเกิดกัมมันตภำพรังสี และบอกวิธีกำรตรวจสอบรังสี ในสิ่ งแวดล้อม กำรใช้ประโยชน์
ผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 5.1 ม.4-6/9)
24. กำรตรวจสอบรังสี ที่ธำตุกมั มันตรังสี แผ่ออกมำว่ำเป็ นรังสี แอลฟำ รังสี บีตำ หรื อรังสี แกมมำ
ต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดร่ วมกับเครื่ องตรวจวัดกัมมันตภำพรังสี
1 เลเซอร์
2 เลเซอร์ แผ่นเกรตติง
3 แผ่นกระดำษแข็ง แผ่นกระดำษแก้วใส
4 แผ่นกระเบื้อง ฟิ ล์มถ่ำยภำพ อำกำศ
5 แผ่นตะกัว่ แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นกระดำษ
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยหลักกำรในกำรแบ่งโครงสร้ำงโลก (ว 6.1 ม.4-6/1)
ทดลองเลียนแบบและอธิบำยกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณี ภำคของโลก (ว 6.1 ม.4-6/2)
25. ส่ วนที่เป็ นแผ่นดินและผืนน้ ำอยูใ่ นโครงสร้ำงใดของโลก
1 เนื้อโลก
2 เปลือกโลก
3 ฐำนธรณี ภำค
4 แก่นโลกชั้นใน
5 แก่นโลกชั้นนอก

ตัวชี้วดั ทดลองเลียนแบบและอธิ บำยกระบวนกำรเกิดภูเขำ รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขำไฟปะทุ
(ว 6.1 ม.4-6/3)
สื บค้นและอธิ บำยควำมสำคัญของปรำกฏกำรณ์ทำงธรณี วทิ ยำ แผ่นดินไหว ภูเขำไฟปะทุ
ที่ส่งผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 6.1 ม.4-6/4)
26.
รอยเลื่อนในข้อใดมีผลทำให้จงั หวัดลำปำงเกิดแผ่นดินไหว
1 รอยเลื่อนเจดียส์ ำมองค์
2 รอยเลื่อนคลองมะรุ ย
3 รอยเลื่อนท่ำแยก
4 รอยเลื่อนระนอง
5 รอยเลื่อนเถิน

รอยเลื่อนภำยในประเทศไทย

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยกำรเกิดและวิวฒั นำกำรของระบบสุ ริยะ กำแล็กซี และเอกภพ (ว 7.1 ม.4-6/1)
27.

ภำยหลังกำรเกิดบิกแบงหรื อกำรระเบิดใหญ่ในเอกภพ ปรำกฏกำรณ์ในข้อใดเกิดขึ้นหลังสุ ด
1 ดำวฤกษ์
2 กำแล็กซี
3 โปรตอน และนิวตรอน
4 อะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม
5 อนุภำคพื้นฐำน ได้แก่ แอนตินิวทริ โน นิวทริ โน อิเล็กตรอน โฟตอน
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิบำยธรรมชำติและวิวฒั นำกำรของดำวฤกษ์ (ว 7.1 ม.4-6/2)
28. วำระสุ ดท้ำยของดำวฤกษ์ที่มีมวลสำรน้อย เช่น ดวงอำทิตย์ จะกลำยเป็ นสิ่ งใด
1 เนบิวลำ
2 หลุมดำ
3 ดำวยักษ์แดง
4 ดำวแคระดำ
5 ดำวนิวตรอน

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยกำรส่ งและคำนวณควำมเร็ วในกำรโคจรของดำวเทียมรอบโลก (ว 7.2 ม.4-6/1)
สื บค้นและอธิ บำยประโยชน์ของดำวเทียมในด้ำนต่ำง ๆ (ว 7.2 ม.4-6/2)
29. ดำวเทียมในข้อใดมีควำมสำคัญกับประเทศไทยด้ำนกำรติดต่อสื่ อสำร
1 TIROS
2 THEOS
3 LANDSAT
4 THAICOM
5 EXPLORER
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยกำรส่ งและสำรวจอวกำศโดยใช้ยำนอวกำศและสถำนีอวกำศ (ว 7.2 ม.4-6/3)
30. ยำนอวกำศในข้อใดที่นำมนุษย์ไปสำรวจบนดวงจันทร์
1 ไวกิ้ง
2 โวสต็อก
3 มำรี เนอร์
4 กำลิเลโอ
5 อะพอลโล

ส่ วนที่ 2 :

แบบเลือกตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 31-35)
ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 2 คะแนน

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยกลไกกำรควบคุมดุลยภำพของน้ ำ แร่ ธำตุ และอุณหภูมิของมนุษย์
และสัตว์อื่น ๆ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.4-6/3)
31. สภำวะในข้อใดที่ทำให้กล้ำมเนื้อโคนขนของร่ ำงกำยมีกำรหดตัว
1 หลอดเลือดหดตัว
2 หลอดเลือดขยำยตัว
3 อัตรำเมแทบอลิซึมลดลง
4 อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมลดต่ำลง
5 อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมเพิ่มสู งขึ้น
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.4-6/3)
32. สิ่ งมีชีวติ ในข้อใดจัดอยูใ่ นกลุ่มพืชที่มีเนื้อเยือ่ ลำเลียง
1 เฟิ ร์น
2 มอสส์
3 สนสองใบ
4 คลอเรลลำ
5 ลิเวอร์ เวิร์ต

ตัวชี้วดั วิเครำะห์และอธิ บำยกำรเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสำร (ว 3.1 ม.4-6/4)
สื บค้นข้อมูลและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถำนะของสำร
กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุ ภำคของสำร (ว 3.1 ม.4-6/5)
33. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 AlCl3 อ่ำนว่ำ อะลูมิเนียมไตรคลอไรด์
2 สำรประกอบไอออนิกนำไฟฟ้ ำได้ แต่สำรประกอบโคเวเลนต์ไม่นำไฟฟ้ ำ
3 ปริ มำณของเหลว ซึ่ งมีสมดุลระหว่ำงของเหลวกับไอ มีผลต่อควำมดันไอของของเหลว
4 เมื่อเติมเกลือลงในน้ ำแข็งเพื่อลดอุณหภูมิ เป็ นกำรทำให้พลังงำนของสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5 พันธะไอออนิกเป็ นพันธะเคมีที่เกิดจำกแรงดึงดูดทำงไฟฟ้ ำระหว่ำงไอออนบวกกับไอออนลบ
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยสมบัติของคลื่นกล และอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็ ว ควำมถี่
และควำมยำวคลื่น (ว 5.1 ม.4-6/1)
34. ข้อใดจัดเป็ นคลื่นกล
1 คลื่นน้ ำ
2 คลื่นแสง
3 คลื่นเสี ยง
4 คลื่นไมโครเวฟ
5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ

ตัวชี้วดั สำรวจ วิเครำะห์ และอธิ บำยกำรลำดับชั้นหิ น จำกกำรวำงตัวของชั้นหิ น ซำกดึกดำบรรพ์
และโครงสร้ำงทำงธรณี วทิ ยำเพื่ออธิ บำยประวัติควำมเป็ นมำของพื้นที่ (ว 6.1 ม.4-6/5)
สื บค้น วิเครำะห์ และอธิบำยประโยชน์ของข้อมูลทำงธรณี วทิ ยำ (ว 6.1 ม.4-6/6)
35.

เส้นกรำฟแสดงจำนวนแฟมิลี่ของสิ่ งมีชีวติ ในแต่ละยุคของประวัติธรณี
กรำฟที่ลดระดับลงอย่ำงเด่นชัดแสดงถึง ยุคที่เกิดกำรสู ญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ
ซำกดึกดำบรรพ์ที่คน้ พบเทียบกับตำรำงธรณี กำล
สิ่ งมีชีวติ ในข้อใดที่มีกำรดำรงชีวติ มำตั้งแต่ยคุ แคมเบรี ยนถึงปั จจุบนั
1 ปะกำรัง
2 ไดโนเสำร์
3 ไคร์นนอยต์
4 ไทรโลไบต์
5 แอมโมไนต์

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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2 ถ้ำเซลล์อยูใ่ นสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นของสำรละลำยสู งกว่ำภำยในเซลล์
(สำรละลำยไฮเพอร์ ทอนิก) น้ ำจะเคลื่อนที่ออกจำกเซลล์
ถ้ำเป็ นเซลล์สัตว์ เซลล์จะเหี่ยว
ถ้ำเป็ นเซลล์พืช เยือ่ หุม้ เซลล์จะแยกตัวออกจำกผนังเซลล์ เซลล์จะเหี่ยว
3 ปำกใบของพืช มีหน้ำที่ช่วยควบคุมอัตรำกำรคำยน้ ำของพืช
4 ร่ ำงกำยมีอวัยวะสำคัญในกำรป้ องกันและกำจัดเชื้ อโรคตำมธรรมชำติ ได้แก่ ผิวหนัง
เยือ่ เมือกบุผวิ เซลล์เม็ดเลือดขำว และระบบน้ ำเหลือง ซึ่ งเป็ นกลไกกำรสร้ำงภูมิคุม้ กัน
ของร่ ำงกำย
5 พอลินิวคลีโอไทด์ 2 สำย จับคู่กนั โดยเชื่ อมกันที่ตำแหน่งเบส
โดยเบสอะดีนีน (A) เชื่อมกับเบสไทมีน (T) ด้วยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ ดังนี้ A = T
และเบสไซโทซีน (C) เชื่อมกับเบสกวำนีน (G) ด้วยพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะ
ดังนี้ C ≡ G
4 พันธุวศิ วกรรม คือ กระบวนกำรปรับปรุ งพันธุ์สิ่งมีชีวติ ชนิดหนึ่ง
โดยนำยีนจำกสิ่ งมีชีวิตชนิดหนึ่งถ่ำยฝำกเข้ำไป เพื่อให้สำมำรถทำงำนได้ดีข้ ึน
หรื อมีสมบัติตำมต้องกำร เรี ยกสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับกำรตัดต่อยีนว่ำ
สิ่ งมีชีวติ ที่ดดั แปลงพันธุ กรรม เช่น มะละกอจีเอ็ม ที่มีควำมต้ำนทำนโรคไวรัสใบด่ำง
3
1 กำรกลำยเกิดได้เองตำมธรรมชำติ และยังสำมำรถชักนำให้เกิดขึ้นได้โดยวิธีต่ำง ๆ
เช่น กำรฉำยรังสี กำรใช้สำรเคมีบำงชนิด
2 กำรกลำยที่เกิดในสิ่ งมีชีวติ มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย โดยผลดี คือ กำรนำมำทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดควำมหลำกหลำยมำกขึ้นในสิ่ งมีชีวติ ผลเสี ย คือ ทำให้เกิดควำมผิดปกติของโครโมโซม
4 สิ่ งมีชีวติ ที่เกิดกำรกลำยสำมำรถถ่ำยทอดลักษณะที่มีควำมผันแปรไปยังลูกหลำนได้
ถ้ำกำรกลำยนั้นเกิดขึ้นกับเซลล์สืบพันธุ์
5 กำรกลำยเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุ กรรมจำกลักษณะเดิมให้เป็ นลักษณะใหม่ที่ผดิ ไปจำกเดิม ซึ่งเป็ นลักษณะทำงพันธุกรรม
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เหตุผล
ความสั มพันธ์ ของ
สิ่ งมีชีวติ
1. ภำวะกำรได้ประโยชน์
ร่ วมกัน
2. ภำวะพึ่งพำกัน

8

2
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เครื่องหมายแสดง
ความสั มพันธ์
+, +
+, +

3. ภำวะอิงอำศัย

+, 0

4. ภำวะล่ำเหยือ่

+, -

5. ภำวะปรสิ ต

+, -

ตัวอย่าง
ผึ้งกับดอกไม้
นกเอี้ยงกับควำย
ไลเคน
ไรโซเบียมในปมรำกถัว่
เฟิ ร์นบนต้นไม้
ฉลำมกับเหำฉลำม
นกเค้ำแมวกับหนูนำ
นกกระยำงกับปลำ
ฝอยทองบนต้นไม้
เหำบนศีรษะมนุษย์

อินทรี ยวัตถุ 5%
ดิน 100 กิโลกรัม มีอินทรี ยวัตถุ 5 กิโลกรัม
× 18 = 0.9 กิโลกรัม
ดิน 18 กิโลกรัม มีอินทรี ยวัตถุ = 5100
อนินทรี ยสำร 45%
ดิน 100 กิโลกรัม มีอนินทรี ยสำร 45 กิโลกรัม
× 18 = 8.1 กิโลกรัม
ดิน 18 กิโลกรัม มีอนินทรี ยสำร = 45100
ดังนั้น ดิน 18 กิโลกรัม มีอินทรี ยวัตถุ 0.9 กิโลกรัม มีอนินทรี ยสำร 8.1 กิโลกรัม
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุ R คือ 156 R
ไอโซโทป คือ ธำตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนโปรตอนเท่ำกัน แต่มีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ำกัน
ดังนั้น แต่ละไอโซโทปก็จะมีเลขมวลไม่เท่ำกันด้วย
ดังนั้น ถ้ำธำตุ Y เป็ นไอโซโทปกับธำตุ R
ธำตุ Y ควรมีจำนวนโปรตอน = 6 อิเล็กตรอน = 6 และนิวตรอน = 10
ปริ มำตรไม่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
ปั จจัยที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ ได้แก่ ธรรมชำติของสำรตั้งต้น
ควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้น อุณหภูมิ พื้นที่ผวิ ควำมดัน ตัวเร่ งปฏิกิริยำ
และปัจจัยอื่น ๆ เช่น กำรทุบ กำรกวน กำรคน
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3 สำรประกอบเมอแคบแตน ใช้เป็ นสำรเติมกลิ่นในแก๊สหุ งต้ม
เมทิล เทอร์เทียรี บิวทิล อีเธอร์ (MTBE) ใช้ทดแทนสำรตะกัว่ ในน้ ำมันเบนซิ น
เพื่อช่วยให้กำรเผำไหม้ดีข้ ึน
เตตระเอทิลเลด ใช้เติมในน้ ำมันเบนซิ น เพื่อเป็ นกำรเพิ่มค่ำออกเทน ทำให้เชื้ อเพลิงเผำไหม้ได้ดี
เอทำนอล เป็ นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสู ง เป็ นแอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรหมัก
พืชผลทำงกำรเกษตร สำมำรถนำมำใช้เป็ นน้ ำมันเชื้อเพลิง
เมทำนอล เป็ นของเหลวใส ระเหยง่ำย เป็ นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรกลัน่ ปิ โตรเลียม
สำมำรถนำมำใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในธรรมชำติ
5 พอลิเอทิลีนเป็ นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้ำงแบบเส้นหรื อแบบกิ่ง
เป็ นพลำสติกที่สำมำรถนำมำรี ไซเคิลได้
4 สำรละลำยไอโอดีนใช้ทดสอบแป้ ง โดยเปลี่ยนจำกสี เหลืองเป็ นสี น้ ำเงินเข้มปนม่วง
สำรละลำยเบเนดิกต์ใช้ทดสอบน้ ำตำล โดยน้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยว และน้ ำตำลโมเลกุลคู่
ยกเว้น ซูโครส จะเปลี่ยนเป็ นตะกอนสี แดงอิฐ
5 ไขมันหรื อน้ ำมันที่มีค่ำไอโอดีนนัมเบอร์ สูง แสดงว่ำไขมันหรื อน้ ำมันนั้น
มีควำมไม่อิ่มตัวสู ง นัน่ คือ มีปริ มำณกรดไขมันไม่อิ่มตัวมำก
3 กำรทดสอบไบยูเร็ ต ใช้ทดสอบสำรอำหำรประเภทโปรตีน โดยจะเปลี่ยนเป็ นสี ม่วง
ซึ่ งสำรหมำยเลข 2 น่ำจะเป็ นสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต
ในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ส่ วนสำรหมำยเลข 1 น่ำจะเป็ นสำรละลำยเบเนดิกต์ เนื่องจำกใช้ทดสอบน้ ำตำล
แล้วให้ตะกอนสี แดงอิฐ
และสำรหมำยเลข 3 น่ำจะเป็ นสำรละลำยไอโอดีน เนื่ องจำกใช้ทดสอบน้ ำแป้ งสุ ก
แล้วให้สีน้ ำเงินปนม่วง
2 จำก F = ma
20 = 2 × a
a = 10 m/s2
ดังนั้น ควำมเร่ งของวัตถุมวล m เท่ำกับ 10 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
1 สนำมไฟฟ้ ำของประจุไฟฟ้ ำมีทิศพุง่ ออกจำกประจุบวก และมีทิศพุง่ เข้ำประจุลบ
4 เส้นสนำมแม่เหล็กพุง่ ออกจำกขั้วเหนื อไปยังขั้วใต้เสมอ
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4 ควำมเร่ งช่วงเวลำ 6-10 วินำที = 64 4– 50 = 144
= 3.5 m/s2
ดังนั้น ควำมเร่ งช่วงเวลำ 6-10 วินำที เท่ำกับ 3.5 เมตรต่อวินำทียกกำลังสอง
4
ควำมถี่ = จำนวนรอบที่เคลื่อนที่
เวลำที่ใช้ในกำรเคลื่อนที่
่เคลื่อนที่
5 = จำนวนรอบที
10 × 60
จำนวนรอบที่เคลื่อนที่ = 5 × 600
= 3,000 รอบ
ดังนั้น ใน 10 นำที ลูกตุม้ จะหมุนได้ 3,000 รอบ
1 ระดับเสี ยง หมำยถึง เสี ยงสู ง-เสี ยงต่ำ เป็ นกำรรับรู้ลกั ษณะคลื่นเสี ยงของมนุษย์
มีค่ำขึ้นกับควำมถี่ของคลื่นเสี ยงนั้น
2
1. ไม่จำเป็ นต้องใช้
ตัวกลำงในกำร
เคลื่อนที่
8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ
ประกอบด้วย
สนำมแม่เหล็ก
และสนำมไฟฟ้ ำ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ทิศของสนำมทั้งสอง
ตั้งฉำกกับทิศกำรเคลื่อนที่

23

3

24

5

2. อัตรำเร็ วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำทุกชนิด
ในสุญญำกำศประมำณ 3 × 108 เมตร/วินำที
ซึ่งเท่ำกับอัตรำเร็ วของแสง

3. เป็ นคลื่นตำมขวำง
สมบัติของ
คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้ ำ
7. คลื่นสำมำรถ
แทรกสอด สะท้อน
หักเห และเลี้ยวเบนได้

4. ถ่ำยโอนพลังงำนที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
5. ถูกปล่อยออกมำ
และถูกดูดกลืนได้โดยสสำร
6. ไม่มีประจุไฟฟ้ ำ

24
4
ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ 13Al27 + R
11Na + 2He
ดังนั้น R = 0n1 = นิวตรอน
รังสี แอลฟำ มีอำนำจทะลุทะลวงต่ำ สำมำรถเดินทำงผ่ำนอำกำศได้ระยะทำง
ประมำณ 3-5 เซนติเมตร และไม่สำมำรถทะลุผำ่ นแผ่นกระดำษบำง ๆ ได้
รังสี บีตำ มีอำนำจทะลุทะลวงผ่ำนมำกกว่ำรังสี แอลฟำ สำมำรถเดินทำงผ่ำนอำกำศ
ได้ระยะทำงประมำณ 1-3 เมตร และไม่สำมำรถทะลุผำ่ นแผ่นอะลูมิเนียมได้
รังสี แกมมำ มีอำนำจทะลุทะลวงสู ง สำมำรถทะลุผำ่ นแผ่นอะลูมิเนียมที่หนำได้
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2 ชั้นเปลือกโลก เป็ นผิวด้ำนนอกที่ปกคลุมโลก ประกอบด้วย แผ่นดินและผืนน้ ำ
5 รอยเลื่อนเถินถ้ำมีกำรเคลื่อนตัว มีผลทำให้จงั หวัดลำปำงเกิดแผ่นดินไหว
2 ตาราง วิวฒั นำกำรของเอกภพตำมทฤษฎีบิกแบง (big bang theory)
เวลาหลังเกิด
อุณหภูมิ
ปรากฏการณ์ ทเี่ กิดขึน้
บิกแบง
0
1010 ˚C
เกิดกำรระเบิดอย่ำงรุ นแรง
10 – 43 วินำที 1032 K
เกิดอนุ ภำคพื้นฐำน ได้แก่ แอนตินิวทริ โน
นิวทริ โน อิเล็กตรอน โฟตอน โพสิ ตรอน
10– 32 วินำที 1027 K
เกิดอนุ ภำคพื้นฐำนกระจำยออกทุกทิศทำง
3 นำที
108 K
เกิดกำรรวมตัวได้นิวเคลียส ฮีเลียม
เอกภพขยำยตัวเร็ วมำก
3 × 105 ปี
104 K
นิวเคลียสของฮีเลียม
และไฮโดรเจนดึงอิเล็กตรอนเข้ำวงโคจร
เกิดเป็ นอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม
1,000 ล้ำนปี 102 K
เกิดเป็ นดำวฤกษ์ เพรำะในกำแล็กซี
มีธำตุไฮโดรเจนและฮีเลียม เป็ นสำรเบื้องต้น
15,000 ล้ำนปี 3 K
เกิดกำแล็กซี
4

วำระสุ ดท้ำยของดำวฤกษ์ที่มีมวลสำรมำกกว่ำดวงอำทิตย์มำก ๆ จะเป็ นหลุมดำ
มวลสำรมำกกว่ำดวงอำทิตย์มำก จะกลำยเป็ นดำวนิวตรอน และวำระสุ ดท้ำยของดำวฤกษ์
ที่มีมวลสำรน้อย เช่น ดวงอำทิตย์ จะกลำยเป็ นดำวแคระขำว แล้วกลำยเป็ นดำวแคระดำ

วิวฒั นำกำรของดำวฤกษ์ที่มีมวลสำรต่ำงกัน
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4 ดำวเทียมสื่ อสำรของไทย คือ ดำวเทียมไทยคม (THAICOM)
ดำวเทียมอุตุนิยม เช่น ดำวเทียมไทรอส (TIROS)
ดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรโลก เช่น ดำวเทียมแลนด์แซต (LANDSAT)
ดำวเทียมเอกซ์พลอเรอร์ (EXPLORER)
ดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรดวงแรกของไทย คือ ดำวเทียมธี ออส (THEOS)
5 ยำนอะพอลโล เป็ นยำนอวกำศที่นำมนุษย์ไปสำรวจบนดวงจันทร์
1 กำรรักษำอุณหภูมิของร่ ำงกำย โดยสมองส่ วนไฮโพทำลำมัส
4 ถ้ำอุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมลดต่ำลง หลอดเลือดที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงที่ผวิ หนังหดตัว
เส้นประสำทที่ควบคุมกล้ำมเนื้อโคนขนหดตัว ขนจะลุกชัน เกิดอำกำรสั่น
ต่อมเหงื่อขับเหงื่อน้อย อัตรำเมแทบอลิซึมเพิ่มขึ้น
ถ้ำอุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมสู งขึ้น หลอดเลือดที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงที่ผวิ หนังขยำยตัว
เส้นประสำทที่ควบคุมกล้ำมเนื้อโคนขนคลำยตัว
ขนจะเอนรำบ ต่อมเหงื่อขับเหงื่อมำก ควำมร้อนระเหย อัตรำเมแทบอลิซึมลดลง
1 เฟิ ร์ น และสนสองใบ เป็ นสิ่ งมีชีวติ ในอำณำจักรพืชกลุ่มที่มีเนื้อเยือ่ ลำเลียง
3 ส่ วนมอสส์และลิเวอร์ เวิร์ต เป็ นสิ่ งมีชีวติ ในอำณำจักรพืชกลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยือ่ ลำเลียง
คลอเรลลำ เป็ นสิ่ งมีชีวิตในอำณำจักรโพรทิสตำ กลุ่มคล้ำยพืช
4 1 AlCl3 อ่ำนว่ำ อะลูมิเนียมคลอไรด์
5 2 สำรประกอบไอออนิกในสภำวะของแข็ง นำไฟฟ้ ำไม่ได้
แต่ในสภำวะของเหลว (หลอมเหลว) หรื อเป็ นสำรละลำย จะสำมำรถนำไฟฟ้ ำได้
3 ปริ มำณของเหลว ซึ่งมีสมดุลระหว่ำงของเหลวกับไอ ไม่มีผลต่อควำมดันไอของของเหลว
1
ชนิดของคลื่น
3
จำแนกตำมกำรใช้ตวั กลำงในกำรถ่ำยทอดพลังงำน
คลื่นกล
คลื่นที่อำศัยตัวกลำง
ในกำรถ่ำยโอนพลังงำน
เช่น
คลื่นน้ ำ
คลื่นเสี ยง
คลื่นในเส้นเชือก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ
คลื่นที่ไม่จำเป็ นต้องอำศัยพลังงำนในกำรถ่ำยโอนพลังงำน แต่ใช้กำรเปลี่ยนแปลงของสนำมแม่เหล็ก
และสนำมไฟฟ้ ำ ในกำรแผ่พลังงำนออกจำกแหล่งกำเนิด คลื่นชนิดนี้สำมำรถเคลื่อนที่ไปได้
แม้ในบริ เวณที่เป็ นสุ ญญำกำศ
เช่น
คลื่นแสง
คลื่นวิทยุ
คลื่นไมโครเวฟ
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1 ปะกำรัง และไคร์นนอยต์ เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่มีกำรดำรงชีวิตมำตั้งแต่ยคุ แคมเบรี ยนถึง
3 ปัจจุบนั
ส่ วนไดโนเสำร์ ครองโลกเป็ นเวลำ 140 ล้ำนปี จึงสู ญพันธุ์
ไทรโลไบต์ ครองทะเลในยุคแคมเบรี ยนและออร์โดวิเชี ยน และสู ญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียน
แอมโมไนต์สูญพันธุ์ในปลำยยุคครี เทเชี ยส

