ชุดที่ 2
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 บำยกลไกกำรรักษำดุลยภำพของน้ ำในพืช (ว 1.1 ม.4-6/2)
1. ร่ ำงกำยของสิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิดมีน้ ำเป็ นองค์ประกอบในปริ มำณมำกน้อยแตกต่ำงกันไป
เช่น พืชมีน้ ำในเนื้อเยือ่ มำกกว่ำร้อยละ 50 พืชใช้น้ ำเป็ นวัตถุดิบในกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสง
ใช้น้ ำในกำรช่วยลำเลียงสำรต่ำง ๆ และช่วยให้เซลล์พืชเต่งคงรู ปร่ ำงอยูไ่ ด้ ข้อใดเป็ นกลไกกำรรักษำ
สมดุลของน้ ำในพืช
1 กำรปิ ดเปิ ดของปำกใบ
2 กำรลำเลียงน้ ำของลำต้น
3 กำรยืดของลำต้นให้สูงขึ้น
4 กำรเคลื่อนที่ของรำกเข้ำหำควำมชื้น
5 กำรงอกของรำกออกจำกเมล็ดเมื่อเมล็ดได้รับควำมชื้น
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยกลไกกำรควบคุมดุลยภำพของน้ ำ แร่ ธำตุและอุณหภูมิของมนุ ษย์
และสัตว์อื่น ๆ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.4-6/3)
2. สัตว์ในข้อใดสำมำรถขับแร่ ธำตุส่วนเกินออกจำกร่ ำงกำยโดยใช้ต่อมเกลือ
1 มนุษย์
2 โพรทิสต์
3 ปลำน้ ำจืด
4 ปลำน้ ำเค็ม
5 นกนำงนวล

ตัวชี้วดั อธิ บำยเกี่ยวกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยและนำควำมรู ้ไปใช้ในกำรดูแลรักษำสุ ขภำพ
(ว 1.1 ม.4-6/4)
3. กำรให้ทำรกดื่มนมมำรดำ ทำรกได้รับภูมิคุม้ กันในข้อใด
1 ภูมิคุม้ กันรับมำ
2 ภูมิคุม้ กันก่อเอง
3 ภูมิคุม้ กันก่อเองและรับมำ
4 ไม่ได้รับภูมิคุม้ กันแต่สร้ำงขึ้นมำเอง
5 ไม่ได้รับภูมิคุม้ กันได้รับเฉพำะสำรอำหำร
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยผลของเทคโนโลยีชีวภำพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.2 ม.4-6/2)
4. ข้อใดเป็ นควำมก้ำวหน้ำของกำรนำเทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ดำ้ นสิ่ งแวดล้อม
1 ฝ้ ำยบีที
2 อีเอ็มบอล
3 โพรไบโอติก
4 ไพโรไลติกคำร์บอน
5 กำรสังเครำะห์โปรตีนจำกรำ
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.4-6/3)
5. ในท้องถิ่นพบสัตว์ A เป็ นสัตว์เลือดเย็น ออกลูกเป็ นไข่ วำงไข่บนบก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยหำยใจ
ด้วยปอด สัตว์ A ได้แก่สัตว์ในข้อใด
1 กบ
2 ช้ำง
3 จระเข้
4 ฉลำม
5 ตุ่นปำกเป็ ด

ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ และผลของกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ
ต่อควำมหลำกหลำยของสิ่ งมีชีวติ (ว 1.2 ม.4-6/4)
6. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้
A.
B.
C.
D.
E.

กำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศ และกำรกลำยเป็ นสำเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกำรแปรผันทำงพันธุ กรรม
ถ้ำสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นสปี ชีส์เดียวกันผสมพันธุ์กนั แล้วจะให้ลูกที่เกิดมำเป็ นหมัน
แมลงหวีท่ ี่ผำ่ นกำรฉำยรังสี แกมมำ สำมำรถเกิดกำรกลำยได้
ม้ำและล่อผสมพันธุ์กนั ได้ลูกคือ ลำ ลำไม่เป็ นหมัน
กำรกลำยที่เกิดในสิ่ งมีชีวติ เป็ นผลเสี ย เพรำะทำให้เกิดควำมหลำกหลำยในสิ่ งมีชีวติ

ข้อควำมดังกล่ำวมีขอ้ ถูกกี่ขอ้
1 1 ข้อ
2 2 ข้อ
3 3 ข้อ
4 4 ข้อ
5 5 ข้อ
ตัวชี้วดั อธิบำยดุลยภำพของระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.4-6/1)
อธิ บำยกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ (ว 2.1 ม.4-6/2)
อธิบำยควำมสำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเสนอแนะแนวทำงในกำรดูแลและรักษำ
(ว 2.1 ม.4-6/3)
7. ข้อใดแสดงควำมหมำยของระบบนิเวศได้ถูกต้อง
1 บึง ป่ ำไม้ และบ่อน้ ำ
2 ปลำทอง 2 ตัว ในโหลแก้วใส่ น้ ำ
3 นมจืด นมเปรี้ ยว และน้ ำดื่มในตูเ้ ย็น
4 ต้นมะพร้ำว ต้นผักบุง้ ทะเล และต้นหญ้ำ
5 เศษใบไม้ใต้ตน้ พะยูงมีเห็ดเผำะ มด และแมงมุม

ตัวชี้วดั วิเครำะห์สภำพปั ญหำ สำเหตุของปั ญหำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศและระดับโลก (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. แก๊สในข้อใดทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์เรื อนกระจกและภำวะโลกร้อน
1 แก๊สอำร์ กอน
2 แก๊สออกซิเจน
3 แก๊สไฮโดรเจน
4 แก๊สไนโตรเจน
5 แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยโครงสร้ำงอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธำตุ (ว 3.1 ม.4-6/1)
วิเครำะห์และอธิ บำยกำรจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงำนนอกสุ ดกับสมบัติของธำตุและกำรเกิดปฏิกิริยำ (ว 3.1 ม.4-6/2)
อธิบำยกำรจัดเรี ยงธำตุและทำนำยแนวโน้มสมบัติของธำตุในตำรำงธำตุ (ว 3.1 ม.4-6/3)
9. ตาราง เลขอะตอม เลขมวล ชนิด และจำนวนอนุภำคของธำตุ E ถึง I
สั ญลักษณ์ ธาตุ
E
F
G
H
I

โปรตอน

อิเล็กตรอน
17

16
6
13

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุในข้อใดถูกต้อง
1 E มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ เป็ น 1817E
2 F มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 1632F
3 G มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 1123G
4 H มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 136 H
5 I มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 1413I

นิวตรอน
18
16

เลขอะตอม

เลขมวล

11

23

7
27

ตัวชี้วดั วิเครำะห์และอธิ บำยกำรเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสำร (ว 3.1 ม.4-6/4)
สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถำนะของสำร
กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุ ภำคของสำร (ว 3.1 ม.4-6/5)
10. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสำรที่อุณหภูมิห้อง
1 แนฟทำลีนระเหิ ดได้ เพรำะมีแรงดึดดูดระหว่ำงโมเลกุลน้อย
2 กำรเปลี่ยนเป็ นไอของโลหะปรอท จัดอยูใ่ นประเภทกำรระเหิ ด
3 น้ ำแข็งไม่เกิดกำรระเหิ ด เพรำะโมเลกุลมีพนั ธะไฮโดรเจนระหว่ำงกัน
4 ควันที่เกิดจำกน้ ำแข็งแห้งตั้งทิ้งไว้ ประกอบด้วยไอน้ ำกับแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์
5 แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลของของเหลวกับอุณหภูมิของของเหลว มีผลต่อควำมดันไอของของเหลว
ตัวชี้วดั ทดลอง อธิบำย 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)
11. ปฏิกิริยำเคมีในข้อใดทำให้เกิดฝนกรด
1 4Fe(s) + 3O2(g) + H2O(l)
แสง
2 6CO2(g) + 6H2O(l) คลอโรฟิ
ลล์
3 Zn(s) + HgO(s)
4 SO3(g) + H2O (l)
5 O(g) + O2(g)

2Fe2O3 • H2O(s)
C6H12O6(aq) + 6O2(g)
ZnO(s) + Hg(l)
H2SO4 (aq)
O3(g)

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)
12. ในกำรกลัน่ น้ ำมันดิบ น้ ำมันเบนซิ นจะออกมำทำงด้ำนส่ วนบนของหอกลัน่ ส่ วนน้ ำมันดีเซล
จะออกมำทำงด้ำนส่ วนล่ำง ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 น้ ำมันเบนซิ นและน้ ำมันดีเซลมีจุดเดือดเท่ำกัน เพรำะนำไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้เหมือนกัน
2 จุดเดือดไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของกำรกลัน่ ตัวจึงสรุ ปไม่ได้
3 น้ ำมันเบนซิ นมีจำนวนคำร์ บอนมำกกว่ำน้ ำมันดีเซล
4 น้ ำมันเบนซิ นมีจุดเดือดสู งกว่ำน้ ำมันดีเซล
5 น้ ำมันเบนซิ นมีจุดเดือดต่ำกว่ำน้ ำมันดีเซล
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยำบำงชนิดของคำร์ โบไฮเดรต (ว 3.2 ม.4-6/7)
13. แป้ ง

A

มอลโทส มอลเทส B + C

แล้วนำสำร A B และ C ไปทดสอบกับรี เอเจนต์ต่ำง ๆ ได้ผลดังตำรำง
ตาราง ผลกำรทดสอบสำร A B และ C ทดสอบกับรี เอเจนต์ต่ำง ๆ
สาร
A
B
C

สารละลายไอโอดีน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

สารละลายเบเนดิกต์
ไม่เปลี่ยนแปลง
ตะกอนสี แดงอิฐ
ตะกอนสี แดงอิฐ

จำกปฏิกิริยำเคมีและตำรำงข้ำงต้น สำร A B และ C ได้แก่ขอ้ ใด
A
B
C
1
อะไมเลส
กลูโคส
กลูโคส
2
อะไมเลส
กลูโคส
ซูโครส
3
มอลเทส
กลูโคส
น้ ำตำลทรำย
4
มอลเทส
แป้ ง
ฟรุ กโทส
5
ยีสต์
กำแลกโทส
ซูโครส

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยำบำงชนิดของไขมันและน้ ำมัน (ว 3.2 ม.4-6/8)
14. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีจุดหลอมเหลวสู งกว่ำกรดไขมันอิ่มตัว
2 น้ ำมันถัว่ เหลืองมีกรดลิโนเลอิกมำกที่สุดจัดเป็ นกรดไขมันอิ่มตัว
3 น้ ำมันมะพร้ำวมีกรดไขมันอิ่มตัวมำก มีลกั ษณะเป็ นของเหลวมำกกว่ำน้ ำมันถัว่ เหลือง
4 น้ ำมันข้ำวโพดเหม็นหื นได้ยำกกว่ำน้ ำมันวัว เพรำะมีวติ ำมินอีเป็ นสำรป้ องกันกำรเหม็นหื น
5 น้ ำมันที่ประกอบด้วยพันธะคู่มำก จะฟอกจำงสี ของสำรละลำยโบรมีนและสำรละลำยไอโอดีนมำก
แสดงว่ำประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวมำก
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยำบำงชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
(ว 3.2 ม.4-6/9)
15. ตาราง ผลกำรทดสอบด้วยสำรละลำยเบเนดิกต์และสำรละลำย CuSO4 ใน NaOH ของสำรบำงชนิด
สารที่ทดสอบ
A
B

สารละลายเบเนดิกต์
ไม่เปลี่ยนแปลง
ตะกอนสี แดงอิฐ

สำร A และ B ได้แก่ขอ้ ใด
A
1
ไลซีน
2
ไข่ขำวต้ม
3
ตับไก่ดิบ
4
นมสด
5
น้ ำแป้ ง

B
น้ ำตำลทรำย
อะไมเลส
กลูโคส
ซูโครส
ฟรุ กโทส

สารละลาย CuSO4 ใน NaOH
สำรละลำยสี ม่วง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในสนำมโน้มถ่วง
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.1 ม.4-6/1)
16. ข้อควำมใดอธิบำยควำมหมำยของน้ ำหนักของวัตถุได้ดีที่สุด
1 แรงที่โลกดึงดูดวัตถุลงมำบนผิวโลก
2 ค่ำของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ
3 โลกมีแรงดึงดูดทำให้วตั ถุในโลกนี้มีน้ ำหนัก
4 น้ ำหนักของวัตถุข้ ึนอยูก่ บั แรงดึงดูดของโลก
5 วัตถุทุกชนิดตกลงสู่ พ้นื ผิวโลกยกเว้นวัตถุที่มีน้ ำหนักเบำมำก
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.

เมื่อนำอนุภำคที่มีประจุไฟฟ้ ำมำไว้ในสนำมไฟฟ้ ำสม่ำเสมอ พบว่ำมีแรงไฟฟ้ ำ
จำกสนำมไฟฟ้ ำกระทำต่ออนุภำคนั้น อนุภำคในข้อใดที่มีประจุบวกและประจุลบ

1
2
3
4
5

ประจุบวก
A
C
E
B
D

ประจุลบ
B
D
A
C
E

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

ลักษณะของเส้นสนำมแม่เหล็ก
จำกภำพ ขั้วแม่เหล็ก U V W และ X ได้แก่ขอ้ ใด
U
V
W
X
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
1
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
2
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
3
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วเหนื อ
ขั้วใต้
4
ขั้วใต้
ขั้วใต้
ขั้วเหนื อ
ขั้วเหนื อ
5

ตัวชี้วดั อธิ บำยและทดลองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด เวลำ ควำมเร็ ว ควำมเร่ งของกำรเคลื่อนที่
ในแนวตรง (ว 4.2 ม.4-6/1)
19.

รถ A B และ C เหมือนกันทุกประกำร เคลื่อนที่ผำ่ นจุดเริ่ มต้นพร้อมกัน (t = 0 s)
รถคันใดเคลื่อนที่ดว้ ยควำมเร่ ง
1 รถ A
2 รถ B
3 รถ C
4 รถ A และ B
5 รถ B และ C
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. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้อง
1 กำรเคลื่อนที่วถิ ีโค้งที่มีควำมเร็ วในแนวรำบและควำมเร่ งในแนวดิ่งคงตัว เป็ นกำรเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
2 แรงดึงดูดของโลกทำให้แนวกำรเคลื่อนที่ของวัตถุเป็ นวิถีโค้งและมีควำมเร็ วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น
3 กำรโคจรของโลก และดำวเครำะห์รอบดวงอำทิตย์เป็ นกำรเคลื่อนที่แบบวงกลม
4 กำรเลี้ยวของรถบนถนนโค้งโดยไม่หลุดโค้งต้องเลี้ยวด้วยควำมเร็ วสู งสุ ด
5 นำฬิกำลูกตุม้ มีหลักกำรทำงำนโดยใช้กำรแกว่งแบบฮำร์ มอนิกอย่ำงง่ำย

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยสมบัติของคลื่นกล และอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็ ว ควำมถี่
และควำมยำวคลื่น (ว 5.1 ม.4-6/1)
21. เมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่จำกอำกำศไปยังแก้ว รังสี ของคลื่นแสงมีลกั ษณะตำมข้อใด
1 รังสี ของแสงจะเบนเข้ำหำเส้นปกติ และมีอตั รำเร็ วลดลง
2 รังสี ของแสงจะเบนเข้ำหำเส้นปกติ และมีอตั รำเร็ วเพิม่ ขึ้น
3 รังสี ของแสงจะเบนเข้ำหำเส้นปกติ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอัตรำเร็ ว
4 รังสี ของแสงจะเบนออกจำกเส้นปกติ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอัตรำเร็ ว
5 รังสี ของแสงจะเบนออกจำกเส้นปกติ และมีอตั รำเร็ วลดลงแล้วเพิ่มขึ้น
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 ขภำพของมนุษย์และกำรเสนอ
วิธีป้องกัน (ว 5.1 ม.4-6/3)
22. ปัจจัยในข้อใดทำให้มนุษย์วเิ ครำะห์และจำแนกเสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดได้
1 ควำมดังของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดแตกต่ำงกัน
2 ระดับเสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดแตกต่ำงกัน
3 คุณภำพของเสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดแตกต่ำงกัน
4 ระยะเวลำในกำรแสดงของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดแตกต่ำงกัน
5 ตัวกลำงที่คลื่นเสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่ำงกัน
ตัวชี้วดั อธิ บำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ และนำเสนอผลกำรสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์และกำรป้ องกันอันตรำยจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ (ว 5.1 ม.4-6/4)
23. ถ้ำต้องกำรกำจัดเชื้อรำที่เป็ นสำเหตุของกำรเน่ำเสี ยของผลไม้ จะเลือกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำในข้อใด
มำใช้จึงเหมำะสมที่สุด
1 คลื่นแสง
2 คลื่นวิทยุ
3 รังสี แกมมำ
4 คลื่นไมโครเวฟ
5 รังสี อลั ตรำไวโอเลต

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. ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ในข้อใดที่มีกำรสลำยตัวของธำตุกมั มันตรังสี แล้วให้รังสี แอลฟำ
11
0
1 116C
5B + +1e
14
0
2 146C
7N + -1e
210
3 21083Bi
83 Bi + 
234
4
4 23892U
90Th + 2He
12
0
5 125B
6C + -1e
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยหลักกำรในกำรแบ่งโครงสร้ำงโลก (ว 6.1 ม.4-6/1)
ทดลองเลียนแบบและอธิบำยกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณี ภำคของโลก (ว 6.1 ม.4-6/2)
25. เทือกเขำหิมำลัยในทวีปเอเชียเกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ภำคในข้อใด
1 ขอบแผ่นธรณี ภำคเคลื่อนที่ผำ่ นกัน
2 ขอบแผ่นธรณี ภำคแยกออกจำกกัน
3 แผ่นธรณี ภำคใต้มหำสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภำคภำคพื้นทวีป
4 แผ่นธรณี ภำคใต้มหำสมุทรชนกับแผ่นธรณี ภำคใต้มหำสมุทร
5 แผ่นธรณี ภำคภำคพื้นทวีปชนกับแผ่นธรณี ภำคภำคพื้นทวีปอีกแผ่นหนึ่ง
ตัวชี้วดั ทดลองเลียนแบบและอธิ บำยกระบวนกำรเกิดภูเขำ รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว
ภูเขำไฟปะทุ (ว 6.1 ม.4-6/3)
สื บค้นและอธิบำยควำมสำคัญของปรำกฏกำรณ์ทำงธรณี วทิ ยำ แผ่นดินไหว ภูเขำไฟปะทุ
ที่ส่งผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 6.1 ม.4-6/4)
26. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 ภูเขำไฟมัวลำนัวในหมู่เกำะฮำวำยจัดเป็ นภูเขำไฟรู ปกรวย
2 หิ นหลอมละลำยที่พงุ่ ขึ้นมำบนพื้นผิวโลกเรี ยกว่ำ หินหนืด
3 เถ้ำภูเขำไฟเมื่อเย็นตัวและแข็งตัวจะกลำยเป็ นหินตะกอนภูเขำไฟ
4 ring of fire เป็ นแนวรอยเลื่อนที่เป็ นที่ต้ งั ของภูเขำไฟที่ดบั สนิทแล้ว
5 หลังกำรปะทุของภูเขำไฟ ลำวำที่มีปริ มำณซิลิกำมำกเมื่อ เย็นตัวและแข็งตัวจะกลำยเป็ นหินบะซอลต์

ตัวชี้วดั สำรวจ วิเครำะห์ และอธิบำยกำรลำดับชั้นหิ 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)
27.

ตัวอย่ำงกำรลำดับชั้นหิ นตำมลักษณะโครงสร้ำงทำงธรณี วิทยำของชั้นหิ น
หิ นในข้อใดเป็ นหิ นเกิดก่อน
1 ชั้นหิ น S
2 ชั้นหิ น U
3 ชั้นหิ น V
4 หินชีสต์
5 หินแกรนิต

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิบำยธรรมชำติและวิวฒั นำกำรของดำวฤกษ์ (ว 7.1 ม.4-6/2)
28. ตาราง ชนิด สี และอันดับควำมสว่ำงของดำว
ชนิดของดาว
I
J
K
L
M

สี ของดาว
ส้ม
น้ ำเงิน
ส้มแดง
ขำว
เหลือง

อันดับความสว่าง
1.6
-4.5
6.0
-2.5
3.0

ข้อใดเรี ยงลำดับดำวที่มีอำยุนอ้ ยไปอำยุมำก
1 K<M<L<I<J
2 J<L<M<I<K
3 K<M<I<L<J
4 I<J<K<L<M
5 M<L<K<J<I
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. ดำวเทียมในข้อใดสำมำรถบอกเกี่ยวกับกำรเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและคลื่นสึ นำมิ
1 ดำวเทียมสื่ อสำร
2 ดำวเทียมอุตุนิยม
3 ดำวเทียมอินเทลแซต
4 ดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรโลก
5 ดำวเทียมสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยกำรส่ งและสำรวจอวกำศโดยใช้ยำนอวกำศและสถำนีอวกำศ (ว 7.2 ม.4-6/3)
30. เทคโนโลยีอวกำศในข้อใดเหมำะสำหรับกำรเพำะปลูกข้ำวหอมในสภำพไร้น้ ำหนัก
1 จรวด
2 ดำวเทียม
3 ยำนอวกำศ
4 สถำนีอวกำศ
5 ยำนขนส่ งอวกำศ

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 ทดลองและอธิบำยกำรรักษำดุลยภำพของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ (ว 1.1 ม.4-6/1)
31. ส่ วนประกอบของเซลล์ในข้อใดทำหน้ำที่เป็ นเยื่อเลือกผ่ำน
1 เยือ่ หุม้ เซลล์
2 คลอโรพลำสต์
3 ไมโทคอนเดรี ย
4 เยือ่ หุม้ นิวเคลียส
5 ร่ ำงแหเอนโดพลำซึ ม
ตัวชี้วดั อธิ บำยกระบวนกำรถ่ำยทอดสำรพันธุ กรรม กำรแปรผันทำงพันธุ กรรม มิวเทชัน และกำรเกิด
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ว 1.2 ม.4-6/1)
32. ในกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของกำรเป็ นพ่อแม่และลูก ถ้ำแม่มีหมู่เลือด A ลูกชำยมีหมู่เลือด AB
บุคคลในข้อใดน่ำจะเป็ นพ่อ
1 นำย A มีหมู่เลือด A
2 นำย B มีหมู่เลือด B
3 นำย C มีหมู่เลือด AB
4 นำย D มีหมู่เลือด O
5 บุคคลที่มีหมู่เลือดระบบ ABO เป็ นพ่อได้หมด

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ (ว 3.2 ม.4-6/5)
อภิปรำยกำรนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจำกกำรผลิตและใช้พอลิเมอร์
ต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 3.2 ม.4-6/6)
33. ข้อใดมีพอลิเมอร์ที่เป็ นเทอร์ มอพลำสติก และเทอร์มอเซตติงพลำสติก
1 เรซินอีพอกซี
เรซินยูรีเทน
2 พอลิสไตรี น
พอลิเอสเทอร์
3 พอลิเอทิลีน
พอลิโพรพิลีน
4 อิลำสโตเมอร์
พอลิไอโซพรี น
5 พอลิไวนิลคลอไรด์ เรซินฟิ นอลิก
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)
34. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้อง
1 ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ฟิชชัน คือ ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของธำตุที่มีนิวเคลียสขนำดใหญ่
แตกตัวเป็ นนิวเคลียสขนำดกลำง มีกำรแผ่พลังงำนนิวเคลียร์ ออกมำแต่ไม่สำมำรถเกิดปฏิกิริยำลูกโซ่
2 รังสี แอลฟำถูกปล่อยออกมำเมื่อขนำดของนิวเคลียสใหญ่เกินไป หรื อมีจำนวนโปรตอน
และนิวตรอนมำกเกินไป และมีอำนำจทะลุทะลวงสู ง
3 รังสี บีตำเกิดกับนิ วเคลียสขนำดกลำงและขนำดเล็กที่มีนิวตรอนและโปรตอนไม่เท่ำกัน
และเบี่ยงเบนสนำมไฟฟ้ ำไปยังขั้วบวก
4 รังสี แกมมำมีควำมยำวคลื่นสั้น มีควำมถี่สูง ทำให้สำมำรถทะลุผำ่ นแผ่นอะลูมิเนียมที่หนำได้
5 พลังงำนที่ปลดปล่อยออกมำจำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ เรี ยกว่ำ พลังงำนนิวเคลียร์

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยกำรเกิดและวิวฒั นำกำรของระบบสุ ริยะ กำแล็กซี และเอกภพ (ว 7.1 ม.4-6/1)
35. ตาราง ขนำด ระยะห่ำงจำกดวงอำทิตย์ และจำนวนดวงจันทร์ หรื อดำวบริ วำรของดำวเครำะห์ในระบบสุ ริยะ
ดาวเคราะห์
ดำวพุธ
ดำวศุกร์
โลก
ดำวอังคำร
ดำวพฤหัสบดี
ดำวเสำร์
ดำวยูเรนัส (ดำวมฤตยู)
ดำวเนปจูน
(ดำวสมุทรหรื อดำวเกตุ)

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง
(กิโลเมตร)
4,879
12,104
12,756
6,794
142,984
120,536
51,118
49,528

ระยะห่ างจากดวงอาทิตย์ จานวนดวงจันทร์ หรือ
(กิโลเมตร)
ดาวบริวาร (ดวง)
57,909,000
ไม่มี
108,209,000
ไม่มี
149,598,000
1
227,937,000
2
778,412,000
ไม่นอ้ ยกว่ำ 63
1,426,725,000
ไม่นอ้ ยกว่ำ 60
2,870,927,000
ไม่นอ้ ยกว่ำ 27
4,498,253,000
ไม่นอ้ ยกว่ำ 13

หมายเหตุ ดวงอำทิตย์มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 1,390,404 กิโลเมตร
ดำวเครำะห์ในข้อใดเป็ นแก๊สและอำจมีแกนหิ นขนำดเล็กอยูภ่ ำยใน
1 ดำวศุกร์ โลก
2 ดำวอังคำร ดำวพุธ
3 โลก
ดำวเสำร์
4 ดำวยูเรนัส ดำวเนปจูน
5 ดำวเสำร์ ดำวพฤหัสบดี

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ข้ อ
1

2

เฉลย
เหตุผล
1
กำรเปิ ดปิ ดของปำกใบ ขึ้นอยูก่ บั กำรเพิ่มหรื อลดแรงดันเต่ง ซึ่ งเป็ นแรงดันของโมเลกุลของน้ ำภำยในเซลล์ เมื่อรำกพืชดูดน้ ำจะลำเลียงน้ ำไปตำมรำก ลำต้น ใบ และพืชจะคำยน้ ำออกทำงปำกใบ
แต่ถำ้ ปริ มำณน้ ำในดินน้อย ปำกใบจะปิ ดเพื่อลดกำรคำยน้ ำ เป็ นกลไกในกำรรักษำสมดุลของน้ ำ
ของพืช
5
สิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิดจะมีกลไกในกำรรักษำสมดุลของแร่ ธำตุแตกต่ำงกัน
มนุษย์ จะมีไตและผิวหนัง
ขับแร่ ธำตุส่วนเกินออกในรู ปของ
น้ ำปั สสำวะและเหงื่อ

นกทะเล จะมีต่อมเกลือ
ขับแร่ ธำตุส่วนเกินออกไป
สัตว์บก

กลไกในกำรรักษำสมดุลของแร่ ธำตุ

โพรติสต์ จะมีคอนแทร็ กไทล์แวคิวโอล กำจัดน้ ำและแร่ ธำตุ
ส่วนเกินออกไป

สิ่ งมีชีวติ ที่อำศัย
อยูใ่ นน้ ำ

ปลำน้ ำเค็ม
ปลำน้ ำเค็มกระดูกอ่อน จะสะสมยูเรี ย
ไว้ในกระแสเลือด ทำให้ควำมเข้มข้น
เท่ำกับน้ ำทะเล ไม่สูญเสี ยน้ ำออกนอก
ร่ ำงกำย และมีต่อมเรกตัลขับเกลือที่มี
ปริ มำณมำกเกินพอออกไป

ปลำน้ ำจืด มีกลุ่มเซลล์พิเศษที่
เหงือก ดูดแร่ ธำตุจำกภำยนอก
เข้ำสู่ร่ำงกำยโดยวิธีแอกทีฟทรำนสปอร์ต และไต
ขับปั สสำวะมำกและเจือจำง

ปลำน้ ำเค็มกระดูกแข็ง จะขับแร่ ธำตุ
ส่วนเกินออกทำงเหงือก โดยวิธี
แอกทีฟทรำนสปอร์ต ไตขับปั สสำวะ
น้อยและเข้มข้น

แผนภำพ กลไกในกำรรักษำสมดุลของแร่ ธำตุของสิ่ งมีชีวติ

ข้ อ
3
4

5

6

7

8

9

10

เฉลย
เหตุผล
1
หลังจำกคลอด ทำรกที่ดื่มนมมำรดำจะได้รับภูมิคุม้ กันจำกน้ ำนม ซึ่งถือเป็ นภูมิคุม้ กันรับมำ
2
EM Ball (อีเอ็มบอล) ย่อมำจำก Effective Microorganism Ball หมำยถึง กลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มี
ประสิ ทธิ ภำพ ประกอบไปด้วยก้อนจุลินทรี ยธ์ รรมชำติสำมกลุ่ม คือ จุลินทรี ยท์ ี่ผลิตกรดแลกติก
ยีสต์ และจุลินทรี ยส์ ังเครำะห์แสง นำมำใช้เทคนิคทำงเทคโนโลยีชีวภำพช่วยฟื้ นฟูระบบนิเวศ
ช่วยย่อยตะกอนให้กลำยเป็ นอำหำรของสัตว์เล็ก ๆ ช่วยเพิ่มจุลินทรี ยช์ นิดดีในน้ ำ ทำให้เกิดกำร
ย่อยสลำยที่มำกขึ้น และเพิ่มปริ มำณออกซิ เจนในน้ ำทำให้สภำพของน้ ำสมดุล
3
สัตว์เลือดเย็น ออกลูกเป็ นไข่ วำงไข่บนบก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยหำยใจด้วยปอด
เป็ นลักษณะของสัตว์เลื้อยคลำน เช่น จระเข้
ส่ วนตุ่นปำกเป็ ด และช้ำง เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ ำนม
ฉลำม เป็ นสัตว์พวกปลำ และกบ เป็ นสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก
2
B. ถ้ำสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นสปี ชีส์เดียวกันผสมพันธุ์กนั แล้วจะให้ลูกที่เกิดมำไม่เป็ นหมัน
D. ม้ำและลำผสมพันธุ์กนั ได้ลูกคือ ล่อ ล่อเป็ นหมัน
E. กำรกลำยที่เกิดในสิ่ งมีชีวติ มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย โดยผลดี คือ กำรนำมำทำให้เกิดพันธุ์ใหม่
ทำให้เกิดควำมหลำกหลำยมำกขึ้นในสิ่ งมีชีวติ ผลเสี ย คือ ทำให้เกิดควำมผิดปกติของโครโมโซม
5
เศษใบไม้ใต้ตน้ พะยูงมีเห็ดเผำะ มด และแมงมุม แสดงควำมหมำยของระบบนิเวศได้ถูกต้องที่สุด
เนื่องจำกระบบนิเวศ คือ ระบบที่กลุ่มสิ่ งมีชีวติ อำศัยอยูใ่ นแหล่งที่อยูเ่ ดียวกัน มีควำมสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกัน และมีควำมสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมในแหล่งที่อยูน่ ้ นั
5
แก๊สที่เป็ นสำเหตุให้เกิดปรำกฏกำรณ์เรื อนกระจกและภำวะโลกร้อน ได้แก่
แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สมีเทน (CH4) แก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O)
และคลอโรฟลูออโรคำร์บอน (CFC)
4
สัญลักษณ์นิวเคลียร์
X = สัญลักษณ์ธำตุ
A
A = เลขมวล = จำนวนโปรตอน + นิวตรอน
ZX
Z = เลขอะตอม = จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส
23 13
35
32
27
ดังนั้น สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธำตุต่ำง ๆ เป็ นดังนี้ 17E 16F 11G 6H 13I
2
กำรระเหิ ด เป็ นกำรเปลี่ยนสถำนะจำกของแข็งไปเป็ นไอ โดยไม่ผำ่ นสถำนะของเหลว
เกิดจำกกำรที่อนุภำคที่ผิวหน้ำของของแข็งบำงอนุ ภำคมีพลังงำนสู งพอที่จะสำมำรถ
ชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลในของแข็งหลุดออกไปในสถำนะแก๊สได้

ข้ อ
11

12

เฉลย
เหตุผล
4
แก๊สซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ ทำปฏิกิริยำรวมตัวกับควำมชื้ นในอำกำศ เกิดเป็ นกรดกำมะถัน
เมื่อเกิดฝนตก กรดกำมะถันก็ถูกชะลงมำพร้อมฝน ทำให้น้ ำฝนมีฤทธิ์ เป็ นกรด เรี ยกว่ำ ฝนกรด
SO3(g) + H2O(l)
H2SO4 (aq)
กรดกำมะถัน
5

13

1

14

4

กำรกลัน่ น้ ำมันดิบใช้วธิ ี กำรกลัน่ ลำดับส่ วน ซึ่ งเป็ นกำรแยกสำรโดยอำศัยควำมแตกต่ำงของ
จุดเดือดของสำรแต่ละชนิด
ตาราง ส่ วนที่ได้จำกกำรกลัน่ ลำดับส่ วนน้ ำมันในหอกลัน่ แยกตำมจุดเดือด และขนำดโมเลกุล
จุดเดือด
(องศาเซลเซียส)
น้อยกว่ำ 30
30-60
60-180
180-250
250-350
มำกกว่ำ 300
มำกกว่ำ 300

ขนาดโมเลกุล
(จานวนคาร์ บอน)
1-4
5-7
6-10
10-12
13-18
19-35
มำกกว่ำ 21

มำกกว่ำ 500

มำกกว่ำ 38

อะไมเลส

มอลเทส

การนาไปใช้
แก๊สธรรมชำติ
น้ ำมันเบนซิ น
แนฟทำ
น้ ำมันก๊ำด
น้ ำมันดีเซล
น้ ำมันหล่อลื่น
ไขพำรำฟิ น
(สำหรับเทียนไข)
ยำงมะตอย

แป้ ง
มอลโทส
กลูโคส + กลูโคส
มอลโทส เป็ นน้ ำตำลโมเลกุลคู่ พบในข้ำวบำร์เลย์หรื อข้ำวมอลต์
เมื่อน้ ำตำลมอลโทสถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่มีในน้ ำลำยหรื อน้ ำย่อยในกระเพำะอำหำร
จะได้กลูโคส 2 โมเลกุล
สำรละลำยไอโอดีน ใช้ทดสอบแป้ ง โดยจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ ำเงินม่วง
สำรละลำยเบเนดิกต์ ใช้ทดสอบน้ ำตำล โดยจะเปลี่ยนเป็ นตะกอนสี แดงอิฐ
ถ้ำเป็ นน้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยว และน้ ำตำลโมเลกุลคู่ ยกเว้น ซูโครส
1 กรดไขมันอิ่มตัวมีจุดหลอมเหลวสู งกว่ำกรดไขมันไม่อิ่มตัว
2 น้ ำมันถัว่ เหลืองมีกรดลิโนเลอิกมำกที่สุด จัดเป็ นกรดไขมันไม่อิ่มตัว
3 น้ ำมันมะพร้ำวมีกรดไขมันอิ่มตัวมำก มีลกั ษณะเป็ นของแข็งมำกกว่ำน้ ำมันถัว่ เหลือง
5 น้ ำมันที่ประกอบด้วยพันธะคู่มำก จะฟอกจำงสี ของสำรละลำยโบรมีนและสำรละลำยไอโอดีนมำก แสดงว่ำประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวมำก
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3
สำรละลำยเบเนดิกต์ ใช้ทดสอบน้ ำตำลโมเลกุลเดี่ยว และน้ ำตำลโมเลกุลคู่
ยกเว้น ซูโครส ได้ตะกอนสี แดงอิฐ
สำรละลำย CuSO4 ใน NaOH ใช้ทดสอบโปรตีน ได้สำรละลำยสี ม่วง
2
น้ ำหนักของวัตถุ หมำยถึง ค่ำของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ
3
เมื่อนำอนุภำคที่มีประจุไฟฟ้ ำมำไว้ในสนำมไฟฟ้ ำสม่ำเสมอ พบว่ำมีแรงไฟฟ้ ำจำกสนำมไฟฟ้ ำ
กระทำต่ออนุภำคนั้น โดยอนุ ภำคที่มีประจุบวกถูกแรงไฟฟ้ ำกระทำในทิศทำงเดียวกับสนำมไฟฟ้ ำ
ทำให้อนุภำคนั้นเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับสนำมไฟฟ้ ำ ส่ วนประจุลบถูกแรงไฟฟ้ ำกระทำใน
ทิศทำงตรงข้ำมกับสนำมไฟฟ้ ำ ทำให้อนุภำคนั้นเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ำมกับสนำมไฟฟ้ ำ ดังภำพ

กำรเคลื่อนที่ของประจุในสนำมไฟฟ้ ำสม่ำเสมอ

18
19

2
1

20

4

21

1
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3

23

3

เส้นสนำมแม่เหล็กพุง่ จำกขั้วเหนือไปขั้วใต้เสมอ
รถ A เคลื่อนที่ดว้ ยควำมเร่ ง โดยสังเกตได้จำกระยะทำงที่รถคันนี้เคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลำ
จะมีค่ำเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ แสดงว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงระยะทำงเทียบกับเวลำ หรื อควำมเร็ วเพิ่มขึ้น
หรื อเรี ยกว่ำ วัตถุน้ ีมีควำมเร่ ง
กำรเลี้ยวของรถบนถนนโค้งโดยไม่หลุดโค้ง จะมีค่ำอัตรำเร็ วสู งสุ ดได้ค่ำหนึ่ง
ถ้ำใช้อตั รำเร็ วมำกกว่ำที่กำหนดจะทำให้รถไถลหลุดโค้ง
เมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่จำกอำกำศไปยังแก้ว รังสี ของแสงจะเบนเข้ำหำเส้นปกติ
และมีอตั รำเร็ วลดลง
คุณภำพของเสี ยง หมำยถึง ลักษณะเฉพำะตัวของเสี ยงจำกแหล่งกำเนิดเสี ยงแต่ละชนิด
กำรที่มนุษย์สำมำรถแยกลักษณะของเสี ยงได้ เนื่ องจำกคลื่นเสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิด
มีคุณภำพของเสี ยงต่ำงกัน
รังสี แกมมำ มีอำนำจในกำรทะลุทะลวงสู งมำก ใช้ในกำรฆ่ำเชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค
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4
4
รังสี แอลฟำ เป็ นนิวเคลียสของธำตุฮีเลียม ( 2He) มีประจุเป็ นบวก
มีขนำดเป็ น 2 เท่ำของประจุอิเล็กตรอน ตัวอย่ำงกำรเกิดรังสี แอลฟำ
238
4
234
92U
90Th + 2He
5
เทือกเขำหิมำลัยในทวีปเอเชียเกิดจำกแผ่นธรณี ภำคภำคพื้นทวีป 2 แผ่นชนกัน
3
1 ภูเขำไฟมัวลำนัวในหมู่เกำะฮำวำยจัดเป็ นภูเขำไฟรู ปโล่
2 หิ นหลอมละลำยที่พงุ่ ขึ้นมำบนพื้นผิวโลกเรี ยกว่ำ ลำวำ
4 ring of fire เป็ นบริ เวณที่ต้ งั ของภูเขำไฟมีพลัง พร้อมที่จะเกิดกำรปะทุได้ตลอด
5 หลังกำรปะทุของภูเขำไฟ ลำวำที่มีปริ มำณซิลิกำมำก เมื่อเย็นตัวและแข็งตัว
จะกลำยเป็ นหินแอนดีไซต์ หิ นไรโอไลต์ และหินออบซิเดียน
4
หินชีสต์ เป็ นหิ นที่เกิดขึ้นก่อนหิ นชนิ ดอื่นและมีอำยุมำกที่สุด จำกนั้นหิ นแกรนิ ตจึงแทรกดัน
ผ่ำนขึ้นมำอยูร่ ะหว่ำงหิ นชีสต์ ทำให้สำมำรถสรุ ปได้วำ่ หิ นที่ตดั ผ่ำนเข้ำมำหรื อหิ นที่เกิดแทรกดัน
ขึ้นมำอยูร่ ะหว่ำงหิ นข้ำงเคียง ย่อมมีอำยุนอ้ ยกว่ำหิ นที่ถูกดันแยกออกไปหรื อหิ นที่ถูกตัดผ่ำน
เมื่อมีน้ ำไหลผ่ำนและพำตะกอนมำสะสมทับถมบนหิ นชีสต์และหิ นแกรนิต เกิดเป็ นชั้นหิ น R
จนกระทัง่ สภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง มีน้ ำหลำกท่วม เกิดกำรสะสมของตะกอนซ้อนขึ้นมำเป็ น
ชั้นหิน Q ทับบนชั้นหิ น R เป็ นชั้น ๆ ตำมแนว V U T และ S ตำมลำดับ
2
สี ของดำวฤกษ์สัมพันธ์กบั อุณหภูมิผวิ และอุณหภูมิผวิ สัมพันธ์กบั อำยุของดำวฤกษ์ นัน่ คือ
ดำวที่มีอำยุนอ้ ย อุณหภูมิผวิ จะสู ง และมีสีขำว-น้ ำเงิน
ส่ วนดำวที่มีอำยุมำก อุณหภูมิผวิ จะต่ำ และมีสีเหลือง ส้ม และส้มแดง
ตาราง ชนิดของสเปกตรัม สี และอุณหภูมิผิวของดำวฤกษ์
ชนิดของสเปกตรัม
สี ของดาว
อุณหภูมิผวิ (เคลวิน)
O
น้ ำเงิน
35,000
B
ขำว-น้ ำเงิน
25,000-12,000
A
ขำว
10,000-8,000
F
เหลือง-ขำว
7,500-6,000
G
เหลือง
6,000-4,200
K
ส้ม
5,000-3,000
M
ส้มแดง
3,200-3,000
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4
ดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรโลก มีอุปกรณ์ที่ใช้สำรวจแหล่งทรัพยำกรบนโลก แหล่งทับถมของตะกอนปำกแม่น้ ำ แหล่งที่มีปลำชุกชุม และมีกำรสังเกต สำรวจ สภำวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก
เกี่ยวกับอุทกภัย ควำมแห้งแล้งที่เกิดขึ้น ใช้สำรวจงำนด้ำนกำรดูแลรักษำ ป้ องกันกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรทำแผนที่ และสำรวจภัยพิบตั ิต่ำง ๆ
ส่ วนดำวเทียมสื่ อสำรใช้เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำร โทรคมนำคม เช่น ดำวเทียมอินเทลแซต
ดำวเทียมอุตุนิยม ใช้ศึกษำเกี่ยวกับเมฆ บรรยำกำศระดับสู ง และกำรเคลื่อนตัวของพำยุ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในกำรพยำกรณ์อำกำศ
ดำวเทียมสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์ ใช้ศึกษำเกี่ยวกับดำรำศำสตร์ ที่ใช้สำหรับศึกษำวัตถุทอ้ งฟ้ ำ
4
สถำนีอวกำศ เป็ นเทคโนโลยีอวกำศที่โคจรรอบโลก เพื่อให้มนุษย์อวกำศศึกษำ วิจยั
หรื อทำกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ที่ไม่สำมำรถทดลองได้ภำยในโลก อีกทั้งสถำนีอวกำศอยูใ่ น
วงโคจรของโลกเป็ นเวลำนำน สำมำรถศึกษำกำรเจริ ญเติบโตของข้ำวได้ครบวัฏจักร
1
เยือ่ หุ ม้ นิวเคลียสและเยือ่ หุ ม้ เซลล์ ทำหน้ำที่ควบคุมปริ มำณและชนิดของสำรที่ผำ่ นเข้ำออก
4
จำกนิวเคลียสและเซลล์ มีสมบัติเป็ นเยือ่ เลือกผ่ำน
ส่ วนร่ ำงแหเอนโดพลำซึ ม ทำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรสังเครำะห์และลำเลียงโปรตีน
ไมโทคอนเดรี ย ทำหน้ำที่เป็ นแหล่งผลิตสำรพลังงำนสู ง
คลอโรพลำสต์ ทำหน้ำที่สังเครำะห์แสง
2
ตาราง จีโนไทป์ และฟี โนไทป์ ของหมู่เลือด ABO
3
จีโนไทป์
ฟี โนไทป์
AA
A
I I หรื อ I i
หมู่เลือด A
BB
B
I I หรื อ I i
หมู่เลือด B
AB
II
หมู่เลือด AB
ii
หมู่เลือด O
ดังนั้น
หมู่เลือด
แม่
พ่อ
ลูก
A
A
A หรื อ O
A
B
A B AB หรื อ O
A
AB
A B หรื อ AB
A
O
A หรื อ O
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2
ตาราง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทอร์ มอพลำสติกและเทอร์ มอเซตติงพลำสติก
5
เทอร์ มอพลาสติก
เทอร์ มอเซตติงพลาสติก
1. เป็ นพอลิเมอร์ แบบเส้นหรื อแบบกิ่ง
1. เป็ นพอลิเมอร์ แบบเชื่อมโยง
หรื อแบบร่ ำงแห
2. เมื่อได้รับควำมร้อนจะอ่อนตัว
2. เมื่อได้รับควำมร้อนจะไม่อ่อนตัว
หรื อหลอมเหลว
3. ต้องทำให้เย็นก่อนนำออกจำกแม่แบบ 3. ไม่ตอ้ งรอให้เย็นก่อนนำออกจำก
แม่แบบ
4. ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชันอีกในแม่แบบ 4. เกิดพอลิเมอไรเซชันอีกในแม่แบบ
5. นำกลับมำรี ไซเคิลได้
5. ไม่สำมำรถนำมำรี ไซเคิลได้
ตัวอย่าง : พอลิเอทิลีน
ตัวอย่ าง : พอลิเอสเทอร์
พอลิโพรพิลีน
เรซินอีพอกซี
พอลิสไตรี น
เรซินยูรีเทน
พอลิไวนิลคลอไรด์
เรซินฟิ นอลิก
ส่ วน อิลำสโตเมอร์ เป็ นพอลิเมอร์ ที่เรี ยกว่ำ ยำงหรื อพอลิไอโซพรี น
1
1 ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ฟิชชัน คือ ปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของธำตุที่มีนิวเคลียส
2
ขนำดใหญ่แตกตัวเป็ นนิวเคลียสขนำดกลำง มีกำรแผ่พลังงำนนิวเคลียร์ ออกมำ
และเกิดปฏิกิริยำลูกโซ่
2 รังสี แอลฟำถูกปล่อยออกมำเมื่อขนำดของนิวเคลียสใหญ่เกินไป หรื อมีจำนวนโปรตอน
และนิวตรอนมำกเกินไป และมีอำนำจทะลุทะลวงต่ำ
4
ดำวเครำะห์ช้ นั นอกหรื อดำวเครำะห์ยกั ษ์ เป็ นดำวเครำะห์ขนำดใหญ่ที่มีลกั ษณะคล้ำย
5
ดำวพฤหัสบดี เป็ นดำวเครำะห์แก๊สที่มีแกนแข็งขนำดเล็กอยูท่ ี่แกนกลำง แก๊สที่พบส่ วนมำกคือ
แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียม จึงเรี ยกว่ำ ดำวเครำะห์แก๊ส ได้แก่ ดำวพฤหัสบดี ดำวเสำร์
ดำวยูเรนัส (ดำวมฤตยู) และดำวเนปจูน (ดำวสมุทรหรื อดำวเกตุ)

