
 

1 
 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา วิทยาศาสตร   

   มัธยมศึกษาตอนตน         
                                

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1.   การใชกลองจุลทรรศนในการศึกษาเซลล  การดูภาพคร้ังแรกควรใชเลนสใกลวัตถุที่มีกําลังขยายเทาใด 

 1.   10X    2.   20X 

 3.   40X    4.   100X 

2.   สวนประกอบใดภายในเซลลที่ทําหนาที่เปนแหลงสรางพลังงานใหแกเซลล 

 1.   นิวเคลยีส   2.   แวคิวโอล      

 3.   คลอโรพลาสต   4.   ไมโทคอนเดรีย 

3.   ออรแกเนลลใดที่พบไดเฉพาะในเซลลพืช 

1. แวคิวโอล      กอลจิบอดี 

2. ผนังเซลล      คลอโรพลาสต 

3. นิวเคลียส      ไมโทคอนเดรีย 

4. เยื่อหุมเซลล   รางแหเอนโดพลาซึม 

4.   สวนประกอบที่อยูดานนอกสุดของเซลลพืชและเซลลสัตว มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

1. เหมือนกัน คือ เปนผนังเซลล 

2. เหมือนกัน  คือ เปนเยื่อหุมเซลล 

3. ตางกัน โดยเซลลพืชจะมีผนังเซลล  สวนเซลลสัตวมีเยื่อหุมเซลล 

4. ตางกัน โดยเซลลพืชจะมีเยื่อหุมเซลล  สวนเซลลสัตวมีผนังเซลล 

5.   ออรแกเนลลคูใดมีความสัมพันธกันมากที่สุด 

1. ไมโทคอนเดรีย – แวควิโอล 

2. เซนทริโอล – ไมโทคอนเดรีย 

3. รางแหเอนโดพลาซมึ – แวควิโอล 

4. รางแหเอนโดพลาซมึ – กอลจิบอดี 

 

 

 



 

2 
 

6.   การเคลื่อนที่ของสารในขอใดถูกตอง 

 

ขอ กระบวนการแพร กระบวนกาออสโมซิส 

1. การเคลื่อนที่ของนํ้าเขาสูเซลลขนราก การกระจายของน้ําหอมในอากาศ 

2. การกระจายของน้ําหอมในอากาศ การเคลื่อนที่ของนํ้าเขาสูเซลลขนราก 

3. การเคลื่อนที่ของแรธาตุเขาสูเซลลขนราก การละลายของน้ําตาลในน้ํา 

4. การละลายของน้ําตาลในน้ํา การเคลื่อนที่ของแรธาตุเขาสูเซลลขนราก 

 

7.   นําลําตนและรากพืช 4 ชนิด มาสองดูดวยกลองจุลทรรศน พบวา 

ลําตนพืชชนิดที่ 1 มีไซเล็มและโฟลเอ็มเรียงตัวอยูทั่วลําตน 

ลําตนพืชชนิดที่ 2 มีไซเล็มและโฟลเอ็มเรียงตัวเปนวงรอบลําตน 

ลําตนพืชชนิดที่ 3 มีไซเล็มเรียงตัวอยูรอบพิธ มีโฟลเอ็มแทรกอยูระหวางไซเล็ม 

ลําตนพืชชนิดที่ 4 มีไซเล็มเรียงตัวเปนแฉกออกจากกึ่งกลางราก โดยโฟลเอ็มแทรกอยูระหวางแฉก  
 

 อยากทราบวาพืชชนิดใดเปนพืชประเภทเดียวกัน 

1. พืชชนิดที่ 1 และ 3   

2. พืชชนิดที่ 1 และ 4 

3. พืชชนิดที่ 2 และ 3   

4. พืชชนิดที่ 3 และ 4 

8.   นํ้าและแรธาตุลําเลียงเขาสูรากพืชดวยกระบวนการใด 

1. ลําเลียงโดยการแพรทั้งคู 

2. ลําเลียงโดยการออสโมซิสทั้งคู 

3. นํ้าลําเลียงโดยการแพร สวนแรธาตุลําเลียงโดยการออสโมซิส 

4. นํ้าลําเลียงโดยการออสโมซิส สวนแรธาตุลําเลียงโดยการแพร 

9.   จากสมการดังนี้ 
 

           คารบอนไดออกไซด  + นํ้า        
แสงคลอโรฟลล          นํ้าตาล + A + นํ้า 

 

  A  คือสารใด 

 1.   กลโูคส    2.   ออกซเิจน 

 3.   คลอโรฟลล   4.   คารบอนไดออกไซด 
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10.  กระบวนการสังเคราะหดวยแสงมีความสําคัญตอพืชอยางไร 

1. ทําใหพืชมีอากาศหายใจ 

2. ทําใหพืชสรางอาหารได 

3. ทําใหพืชสามารถสืบพันธุได 

4. ชวยระบายความรอนออกจากตนพืช 

 11.  โครงสรางใดที่พืชใชในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 

 1.   ใบ    2.   ผล 

 3.   ดอก    4.   ลําตน 

12.  การปฏิสนธิของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด 

1. เมล็ดเร่ิมงอกเปนตน 

2. กลบีดอกเร่ิมบานออก 

3. ละอองเรณตูกบนยอดเกสรเพศเมยี 

4. นิวเคลียสของละอองเรณูผสมกับนิวเคลียสของเซลลไข 

 13.  ดอกทานตะวันจะหันไปตามดวงอาทิตยตลอดทั้งวัน เปนผลมาจากการตอบสนองตอสิ่งเราใด  

 1.   แสง    2.   อุณหภูมิ 

 3.   ดวงอาทิตย   4.   แกสออกซเิจน 

 14.  การตอบสนองในขอใดเปนการตอบสนองตอสิ่งเราชนิดเดียวกัน  

1. การงอกของรากตนถั่ว-การจําศีลของหมี 

2. การบานของดอกคุณนายต่ืนสาย-การบินกลับรังของนก 

3. การหุบใบของตนกาบหอยแครง-การลงไปแชในแองน้ําของควาย 

4. การลดรูปใบไปเปนหนามของตนตะบองเพชร-การพองตัวของอ่ึงอาง  

15.  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเหมาะสําหรับนํามาใชขยายพันธุพืชชนิดใด 

       พืช A เปนพืชที่ใกลสูญพันธุไปจากประเทศไทย 

       พืช B เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในบริเวณที่มีอากาศรอนชื้น  

       พืช C เปนพืชที่ถูกรบกวนโดยแมลงศัตรูพืชและวัชพืชไดงาย 

       พืช D เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งทุกปจะมีการสงออกจํานวนมาก 
 

1. พืช A เทาน้ัน    

2. พืช B เทาน้ัน 

3. พืช A B และ D    

4. พืช A C และ D 
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16.  การจําแนกสารโดยใชขนาดของอนุภาคเปนเกณฑเหมาะกับการจําแนกสารในขอใดมากที่สุด 

1. กาว โฟม เยลลี 

2. เหล็ก ปรอท คลอรีน 

3. นํ้านม นํ้าสมสายชู  นํ้าคลอง 

4. นํ้าเกลือ นํ้าเชื่อม แอลกอฮอลลางแผล  

17.  ขอใดระบุตัวทําละลายละตัวละลายไดถูกตอง 

 

ขอ สารละลาย ตัวทําละลาย ตัวละลาย 

1. น้ําสมสายช ู เอทานอล กรดแอซติีก 

2. นํ้าเกลือ เกลอืแกง นํ้า 

3. นํ้าเชื่อม นํ้า นํ้าตาลทราย 

4. แอลกอฮอลลางแผล นํ้า แอลกอฮอล 

 

18.  สารในขอใดตางไปจากสารอ่ืนๆ 

 1.   นาก    2.   ทอง 

 3.   อากาศ    4.   นํ้าเกลือ 

19.  ขอใดตอไปน้ีกลาวถูกตอง 

1. อิมัลซิไฟเออรในนํ้านม คือ เคซนี 

2. อิมัลซิไฟเออรในนํ้าสลัด คือ นํ้ามันพืช 

3. อิมัลซิไฟเออรในนํ้าสลัด คือ น้ําสมสายช ู

4. อิมัลซิไฟเออรในการชําระลางสิ่งสกปรก คือ ไขมัน 

20.  สารในขอใดมีสมบัติความเปนกรด-เบสเหมอืนกนั 

1. ผงฟู  ผงซักฟอก  เกลือแกง 

2. เบียร  นํ้าปูนใส  นํ้าตาลทราย 

3. นํ้ายาเช็ดกระจก  ผงชูรส  ยาสระผม 

4. น้ํามะขาม  น้ํามะเขือเทศ  น้ําสมสายชู 

21.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับแรง 

1. แรงทําใหวัตถุหยุดน่ิง 

2. แรงทําใหวัตถุเปลี่ยนสถานะ 

3. แรงทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ 

4. แรงทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงรูปราง 
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22.  ขอใดระบุชนิดของแรงที่ใชทํากิจกรรมไดถูกตอง 

 1.   ตักนํ้า-แรงดัน   2.   ปาเปา-แรงบิด 

 3.   นวดแปง-แรงกด   4.   โยนลูกบอล-แรงดึง 

23.  เด็กคนหนึ่งเดินทางจากบานไปโรงเรียนดวยอัตราเร็ว  2 เมตรตอวินาที โดยใชเวลา 60 วินาที ดังน้ัน 

       ระยะทางจากบานไปโรงเรียนมีคาเทาใด 

 1.   30 เมตร    2.   60 เมตร 

 3.   90 เมตร    4.   120 เมตร 

24.  การคํานวณหาคาความเร็ว หากระยะทางมีหนวยเปนกิโลเมตร เวลาควรมีหนวยเปนอะไร  

 1.   วินาที    2.   นาที 

 3.   ชั่วโมง    4.   วัน 

25.  การคํานวณหาคาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่จําเปนตองทราบคาของปริมาณใดบาง  

 1.   ระยะทาง   เวลา   2.   ระยะทาง   การกระจัด 

 3.   ความเร็ว    ระยะทาง  4.   ความเรง    ระยะทาง 

26.  อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีคากี่องศาฟาเรนไฮด 

 1.   26    2.   46 

 3.   66    4.   86 

27.  ตัวกลางในขอใดพาความรอนไดดีที่สุด 

 1.   นํ้า    2.   เงนิ 

 3.   เหลก็    4.   อากาศ 

28.  “เมื่อยืนอยูใกลเตาไฟในบริเวณที่มีลมพัด เราจะรูสึกไดถึงความรอนจากเตาไฟ” ลักษณะดังกลาวน้ีเปน 

       การถายโอนพลังงานความรอนแบบใด 

 1.   การนําความรอน  2.   การพาความรอน 

 3.   การแผรังสีความรอน  4.   การดูดกลนืความรอน 

29.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการดูดกลืนและการคายความรอน 

1. เสื้อสีดําจะคายความรอนไดดีกวาเสื้อสีขาว 

2. ผงเหลก็จะคายความรอนไดดีกวาแผนเหลก็ 

3. นํ้าเย็นจะดูดกลืนความรอนไดชากวานํ้ารอน 

4. ลูกกอลฟจะดูดความรอนไดชากวาลูกปงปอง  

 

 

 



 

6 
 

30.  ขอใดเปนการนําความรูเร่ืองการดูดกลืนและคายความรอนมาใชประโยชน 

 ก.   การทําดามจับกระทะดวยพลาสติก 

 ข.   การเอามอือังเหนือกองไฟในฤดูหนาว 

 ค.   การใสเสื้อสีขาวเมื่อตองอยูกลางแดด 
 

 1.   ขอ ก. เทาน้ัน  2.   ขอ ค. เทาน้ัน 

 3.   ขอ ก. และ ข.  4.   ขอ ข. และ ค. 

31.  ขอใดไมใชประโยชนของบรรยากาศ 

1. ชวยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต 

2. ชวยปองกันอันตรายจากสะเก็ดดาว 

3. ชวยใหโลกไมรอนเกนิไปในเวลากลางวัน 

4. ชวยใหโลกเยน็ลงอยางรวดเร็วในเวลากลางคนื 

32.  ในบริเวณใดที่มีอุณหภูมิของอากาศสูงที่สุด 

1. บนยอดดอยในเวลา  06.00 น. 

2. บริเวณริมทะเลในเวลา 18.00 น. 

3. บริเวณทะเลทรายในเวลา 15.00 น. 

4. บริเวณปาไมหนาทึบในเวลา 10.00 น. 

33.  บริเวณใดจะมีความชื้นของอากาศมากที่สุด 

1. บริเวณที่มีไอนํ้านอย 

2. บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

3. บริเวณที่รับไอนํ้าจากการระเหยไดมาก 

4. บริเวณที่รับไอนํ้าจากการระเหยไดนอย 

34.  บริเวณใดนาจะมีความกดอากาศตํ่าที่สุด 

1. บริเวณยอดภูเขา 

2. บริเวณทะเลทราย 

3. บริเวณใตทองทะเล 

4. บริเวณที่ราบลุมแมนํ้า 

35.  ความสัมพันธของคามชื้นสัมพัทธกับกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันในขอใดถูกตอง 

1. ความชื้นสัมพัทธตํ่า  อากาศจะอบอาว 

2. ความชื้นสัมพัทธตํ่า  เสื้อผาจะแหงชา 

3. ความชื้นสัมพัทธสูง  เสื้อผาจะแหงเร็ว 

4. ความชื้นสัมพัทธสูง จะรูสึกเหนียวตัว 
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36.  ขอใดอธิบายเกี่ยวกับหยาดนํ้าฟาไดถูกตองที่สุด 

1. หมอกจัดเปนหยาดนํ้าฟาชนิดหน่ึง 

2. ลูกเห็บจัดเปนหยาดนํ้าฟา สวนหิมะไมจัดเปนหยาดนํ้าฟา 

3. ฝนและนํ้าคางจัดเปนหยาดนํ้าฟาที่มีสถานะเปนของเหลวเหมือนกัน 

4. หยาดน้ําฟาเปนไอน้ําในบรรยากาศที่เกิดการควบแนนแลวตกลงมาสูพื้นโลก 

37.  ปจจัยใดมีอิทธิพลตอการเกิดลมมากที่สุด 

1. ความชื้นสัมพัทธ 

2. ปริมาณไอน้ําในอากาศ 

3. ความรอนจากดวงอาทิตย 

4. ระดับความสูง-ตํ่าของพื้นที่ 

38.  ขอใดบอกลักษณะและการใชประโยชนของเคร่ืองมือที่ใชวัดเกี่ยวกับลมไดถูกตองที่สุด 

 

ขอ อุปกรณ ลักษณะ การใชประโยชน 

1. ศรลม เปนลูกศรที่มีหางเปนแผนใหญกวาหัวลูกศร วัดความเร็วลม 

2. มาตรความเร็วลม เปนกรวยโลหะ 3-4 อันติดอยูที่กาน ตรวจสอบทิศทางลม 

3. แอนีมอมิเตอร เปนกรวยโลหะ 3-4 อันติดอยูที่กาน วัดความเร็วลม 

4. 

 

แอโรเวน มีรูปรางคลายเคร่ืองบินไมมีปก ตรวจสอบทิศทางลม 

และวัดความเร็วลม 

 

39.  ขอมูลเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ มีดังน้ี 

ก.  แผนที่อากาศนํามาชวยในการพยากรณอากาศ 

ข.  การพยากรณอากาศชวยใหการคมนาคมทางทะเลและทางอากาศปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ค.  การพยากรณอากาศ คือ การทํานายสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาขางหนา 
 

  จากขอมูลที่กําหนดใหมีขอมูลที่ถูกตองกี่ขอ 

 1.   1 ขอ    2.   2 ขอ 

 3.   3 ขอ    4.   ไมมีขอถูก 

40.  ขอใดไมเปนการชวยลดภาวะโลกรอน 

1. การเขารวมโครงการปลูกปาทดแทน 

2. การลดปริมาณขยะโดยการมานํามาใชซ้ํา 

3. การใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟา 

4. การใชถุงพลาสติกจากรานคาแคเพียงใบเดียว 
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41.  หากการจัดระบบในรางกายมนุษยและสัตวผิดปกติในระดับใดระดับหน่ึง จะสงผลตอรางกายอยางไร 

1. ทําใหมีภูมิคุมกันตํ่า 

2. ทําใหรูสึกออนเพลีย เหน่ือยงาย 

3. ระบบตางๆ ในรางกายทํางานผิดปกติ 

4. รางกายจะปรับตัวไดจึงไมมีผลแตอยางใด 

42.  อาการทองผูกเกิดจากการทํางานผิดปกติของอวัยวะใด 

 1.   ลําไสเล็ก   2.   ลําไสใหญ 

 3.   ทวารหนัก   4.   กระเพาะอาหาร 

43.  เพราะเหตุใดกลามเน้ือหัวใจหองลางจึงหนากวากลามเน้ือหัวใจหองบน  

1. หัวใจหองลางตองรับเลือดจากสวนตางๆ ของรางกาย 

2. หัวใจหองลางตองบีบตัวเพื่อสงเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกาย 

3. เลือดที่เขาสูหัวใจหองลางมีความดันสูงกวาเลือดที่เขาสูหัวใจหองบน 

4. เลือดที่เขาสูหัวใจหองลางมีปริมาณมากกวาเลือดที่เขาสูหัวใจหองบน 

44.  การที่เหงือกของปลามีลักษณะเปนซี่เล็กๆ มีผลตอระบบหายใจอยางไร 

1. ชวยใหนํ้าซึมผานไดดี 

2. ชวยเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแกส 

3. ชวยใหดดูซมึแกสคารบอนไดออกไซดไดดี 

4. ชวยใหปลาไมตองขึ้นมาหายใจเหนือน้ําบอยๆ 

45.  ในขณะที่เราหายใจเขา ขอใดกลาวถึงความสัมพันธระหวางกะบังลมกับกระดูกซี่โครงไดถูกตอง 

1. ทั้งกะบังลมและกระดูกซี่โครงเลื่อนตํ่าลง 

2. ทั้งกะบังลมและกระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น 

3. กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น กระดูกซี่โครงเลื่อนตํ่าลง 

4. กะบังลมเลื่อนตํ่าลง กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น 

46.  หากไตทํางานผิดปกติ จะสามารถสังเกตไดจากสิ่งใด 

 1.   เหงื่อ      2.   อุจจาระ 

 3.   ปสสาวะ   4.   ลมหายใจออก 

47.  หากเด็กหญิงคนหน่ึงมีรังไขผิดปกติ จะสงผลตอรางกายอยางไร 

 1.   รางกายไมเจริญเติบโต  2.   มีลักษณะเหมือนผูชาย 

 3.   พัฒนาการทางเพศผิดปกติ 4.   ทําใหเกิดโรคมะเร็งในรังไข 
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48.  แฝดอิน – จัน แฝดสยามคูแรกของโลก เปนการเกิดแฝดในกรณีใด  

1. แฝดตางไข 

2. แฝดรวมไข 

3. อาจเปนแฝดตางไข หรือแฝดรวมไข 

4. เปนแฝดที่เกิดจากวิธีการทางการแพทย 

49.  เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงมีการแสดงพฤติกรรม 

1. เพื่อปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อแสดงออกถึงความตองการ 

3. เพื่อตอบสนองตอสังคมที่อาศัยอยู 

4. เพือ่ความอยูรอดและดํารงเผาพันธุ 

50.  เทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชนอยางไร 

1. ชวยประหยัดตนทุนการผลิตสัตว 

2. ชวยทําใหไดสัตวสายพันธุตามตองการ 

3. ลดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของสตัว 

4. สามารถทําไดงาย โดยไมตองใชความเชี่ยวชาญ 

51.  ขอความใดที่กลาวเกี่ยวกับการใชพลังงานจากสารอาหารไดถูกตองที่สุด 

1. ขณะนอนหลับรางกายจะไมใชพลังงานที่ไดจากสารอาหาร 

2. ในการทํากิจกรรมชนิดเดียวกัน ผูหญิงกับผูชายจะใชพลังงานตางกัน 

3. ในการทํากิจกรรมชนิดเดียวกัน ผูที่มีนํ้าหนักนอยจะใชพลังงานมากกวาผูที่มีนํ้าหนักมาก 

4. ขณะเลนกีฬาผูชายจะใชพลังงานมากกวาผูหญิง แตในขณะทํางานเบาๆ ผูหญิงจะใชพลังงาน

มากกวาผูชาย 

52.  เพื่อสงเสริมใหรางกายเจริญเติบโตอยางสมวัย วัยรุนควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด 

 1.   ขาว เน้ือสัตว   2.   เนย ผักใบเขยีว 

 3.   ไข มะเขือเทศ   4.   นํ้ามันพืช ถั่วเหลือง 

53.  ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่สุด ที่ทําใหเด็กในวัยเรียนรับประทานอาหารไมครบ 5 หมู 

1. การรับประทานอาหารนอกบาน 

2. การรับประทานอาหารไมเปนเวลา 

3. การรับประทานอาหารไมอ่ิมเพราะเรงรีบ 

4. การเลือกรับประทานอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบ 
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54.  นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดตอไปนี้ จึงจะใหคุณคาทางอาหารดีที่สุด หากอาหาร  

       ทั้งหมดนี้มีราคาเทากัน 

 1.   ขนมครก   2.   ปาทองโก 

 3.  กลวยบวชชี   4.   นมถัว่เหลอืง 

55.  การสังเกตวาบุคคลใดติดสารเสพติดน้ัน วิธีใดที่ใหผลแนนอนที่สุด 

1. สังเกตจากบุคคลใกลชิด 

2. สังเกตจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

3. สังเกตจากสุขภาพรางกายของผูเสพ 

4. สังเกตจากผลการตรวจเลือดและปสสาวะ 

56.  ขอใดกลาวถึงธาตุไดถูกตอง 

1. ธาตุทุกชนิดสามารถนําไฟฟา 

2. ธาตุแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก โลหะ และอโลหะ 

3. โซเดียมคลอไรดและโพแทสเซียมออกไซดเปนธาตุ 

4. ไมสามารถทําใหธาตุแตกตัวเปนสารเด่ียวหลายชนิดได 

57.  ขอใดเปนสมบัติทางกายภาพของสาร 

1. สี การลุกติดไฟ 

2. สถานะ จุดเดือด 

3. กลิ่น ความเปนกรด-เบส 

4. จุดหลอมเหลว การสลายตัว 

58.  เพราะเหตุใดภาชนะหุงตมที่ใชประกอบอาหารจึงทําดวยโลหะ  

1. มีผิวมันวาว 

2. นําไฟฟาไดดี 

3. นําความรอนไดดี 

4. ตีแผเปนรูปทรงตางๆ ไดงาย 

59.  สารที่เหมาะสมจะนํามาแยกโดยการกลั่นแบบไอน้ํา ควรมีสมบัติตามขอใด 

1. ไมละลายนํ้า  จุดเดือดสูง 

2. ไมละลายนํ้า  จุดเดือดตํ่า 

3. ละลายนํ้าไดดี  จุดเดือดสูง 

4. ละลายนํ้าไดดี  จุดเดือดตํ่า 
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60.  การแยกสารบริสุทธิ์ดวยวิธีโครมาโทกราฟอาศัยหลักการใด 

1. ความแตกตางของการถูกดูดซับ 

2. ความแตกตางของสารในการละลาย 

3. ความแตกตางของสารที่ใชเปนตัวทําละลาย 

4. ความแตกตางของสารในการละลายและการถูกดูดซับ 

61.  จากการนําสาร 2 ชนิด มาผสมกัน ดังตารางที่กําหนดให ขอใดเปนปฏิกิริยาดูความรอน 

 

ขอ สารท่ีผสม 
อุณหภูมิของสาร (oC) 

กอนผสม หลังผสม 

1. A+B 27 28 

2. C+D 29 29 

3. E+F 29 28 

4. G+H 26 25 

 

62.  พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 

 ก.   เติมตัวเรงปฏิกิริยา 

 ข.   ใหความรอนแกปฏิกิริยา 

 ค.   บดหรือห่ันสารต้ังตน ใหมขีนาดเลก็ลง 

 ง.   เพิ่มปริมาณของสารต้ังตนโดยการเติมนํ้ากลั่น 

 จ.   เลือกสารต้ังตนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใชงาน  
 

 ขอใดเปนการเรงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 1.   ก. ข. ค.    2.   ก. ข. จ. 

 3.   ก. ข. ค. ง.   4.   ก. ข. ค. จ. 

63.   ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

1. อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไดเร็ว 

2. การเพิ่มพื้นที่ผิวของสาร จะชวยใหปฏิกิริยาเคมีเกิดชาลง 

3. สารต้ังตนที่มีความเขมขนมาก จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไดอยางรวดเร็ว  

4. สมบัติของสารต้ังตนที่เปนสารไวไฟ จะทําใหปฏิกิริยาเคมีเกิดไดเร็วขึ้น  
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64.  จากขอความที่กําหนดใหตอไปนี้ 

 ก .   ฝนกรด 

 ข .   การเกดิหินงอกหินยอย 

 ค .   ปรากฏการณเรือนกระจก 

 ง .   นํ้าเนาเสียจากการทิ้งสารอินทรีย 
 

 ขอใดเปนผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

   1.   ก.  ข.    2.   ข.  ค. 

  3.   ก.  ข.  ค.   4.   ก.  ค.  ง. 

65.  จากขอความที่กําหดใหตอไปนี้ 

             ก.    สารสังเคราะหสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได 

             ข.    สารสังเคราะห  คือ การลอกเลียนแบบสารจากธรรมชาติ 

             ค.    สารสังเคราะหมีประสิทธิภาพมากกวาสารจากธรรมชาติ 

             ง.     สารจากธรรมชาติมีพิษหรืออันตรายมากกวาสารสังเคราะห 
 

        ขอใดกลาวถึงสารสังเคราะหไดถูกตอง 

 1.   ก. ข.    2.   ข. ค. 

 3.   ก. ค.    4.   ก. ง. 

66.  แรงเปนปริมาณที่มีลักษณะตามขอใด 

1. มีแตขนาด 

2. มีแตทิศทาง 

3. มีทั้งขนาดและทิศทาง 

4. มีขนาดในบางทิศทางเทานั้น 

67.  ถาแรง F1 มีขนาด 6 นิวตัน และแรง F2 มีขนาด 3 นิวตัน แรงลัพธของแรงทั้งสองมีขนาด 9 นิวตัน  

        แสดงวาทั้งสองมีทิศทางอยางไร 

1. มีทิศต้ังฉากกัน 

2. มีทิศตรงขามกัน 

3. มีทิศไปทางเดียวกัน 

4. แรง F1 มีทิศขึ้น สวนแรง F2 มีทิศลง 
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68.  พิจารณาภาพดานลางแลวตอบคําถาม 

 

  
 

   จากภาพ แรงลัพธที่เกิดขึ้นกับกลองมีขนาดเทาใด และกลองจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด 

1. แรงลัพธมีขนาดเทากับ 0 นิวตัน กลองไมเคลื่อนที่ 

2. แรงลัพธมีขนาดเทากับ 5 นิวตัน กลองเคลื่อนที่ไปทางขวา 

3. แรงลัพธมีขนาดเทากับ 10 นิวตัน กลองเคลื่อนที่ไปทางซาย 

4. แรงลัพธมีขนาดเทากับ 15 นิวตัน กลองเคลื่อนที่ไปทางขวา 

69.  จงพิจารณาภาพตอไปนี้แลวตอบคําถาม 

              
A B

O

P

a d
b c

 
 

          ขอใดคือรังสีตกกระทบ 

  1.   OP     2.   AO 

  3.   BO    4.   AB 

70.  การสะทอนกลับหมดจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางตามขอใด 

 1.   จากนํ้าไปแกว   2.   จากแกวไปนํ้า 

 3.   จากอากาศไปน้ํา   4.   จากอากาศไปแกว 

71.  คนที่ใสแวนสายตายาว จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกวาวัตถุจริงในกรณีใด  

1. วัตถุอยูหางจากแวนสายตานอยกวาความยาวโฟกัส 

2. วัตถุอยูหางจากแวนสายตามากกวา 2 เทาของความยาวโฟกัส 

3. วัตถุอยูหางจากแวนสายตาในระยะมากกวาจุดศูนยกลางความโคง 

4. วัตถุอยูหางจากแวนสายตานอยกวา 2 เทาของความยาวโฟกัส แตมากกวาความยาวโฟกัส 
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72.  จากภาพในขอใด จะทําใหเกิดภาพเสมือนหัวต้ัง ขนาดใหญกวาวัตถุ 

 

 1.   
C F

  2.   
C F

 

 3.   
C F

  4.   
C F

 

 

73.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับตาขาว 

            ก.   ตาขาวมีหนาที่ชวยรักษาสมดุลของแสงที่เขาสูจอตา 

            ข.   ตาขาวมีหนาที่รักษารูปทรงของลูกตาและปกปองโครงสรางภายในตา  

            ค.   ตาขาวมีสีขาว เปนชั้นบางๆ ที่เคลือบลูกตาเอาไว ซึ่งมีความเหนียวและแข็งแรง  

 1.   ก.    2.   ข. 

 3.   ค.    4.   ทั้ง ก. และ ข. 

74.  ภาพที่ตกบนจอตาของมนุษยเปนภาพที่มีลักษณะอยางไร 

    1.   ภาพจริงหัวต้ัง   2.   ภาพจริงหัวกลับ 

 3.   ภาพเสมือนหัวต้ัง  4.   ภาพเสมือนหัวกลับ 

75.  ขอใดตอไปน้ีกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับโลก 

1. โลกมีลักษณะเปนทรงกลมแปนคลายลูกมะนาว ที่มีเสนผานศูนยกลางเทากันทั้งโลก 

2. โลกประกอบดวยเปลือกโลก เน้ือโลก และแกนโลก ซึ่งเน้ือโลกจะมีความเย็นมากกวาแกนโลก  

3. โลกเกิดขึ้น เมื่อ 4,600 ลานปกอน  โดยในชวงแรกจะยังไมมีสิ่งมีชีวิต  ซึ่งมนุษยถือกําเนิดขึ้นเมื่อ

0.003 ลานปกอน 

4. โลกถูกแบงโครงสรางจากชั้นบรรยากาศสูแกนโลก ไดแก เปลือกโลก เน้ือโลกชั้นนอก เน้ือโลก

ชั้นใน แกนโลกชัน้นอก และแกนโลกชัน้ในตามลําดับ 

76.  โครงสรางของโลกสวนใดมีความหนามากที่สุด 

     1.   เน้ือโลก    2.   แกนโลก 

 3.   เปลือกโลกชั้นใน  4.   เปลอืกโลกชัน้นอก 
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77.  ดินชั้นบนและดินชั้นลางมีลักษณะแตกตางกันอยางไร 

1. ดินชั้นบนมีสีจางกวาดินชั้นลาง 

2. ดินชั้นบนมีสีคล้ํากวาดินชั้นลาง 

3. ดินชัน้บนมคีวามพรุนนอยกวาดินชัน้ลาง 

4. ดินชัน้บนมขีนาดเมด็ดินใหญกวาดินชัน้ลาง 

78.  ปจจัยใดที่มีผลทําใหหินอัคนีและหินตะกอนกลายสภาพเปนหินแปร 

1. การหลอมละลาย 

2. ความรอนและความดัน 

3. การสะสมและการทับถม 

4. ความแคนและความเครียด 

79.  ขอใดไมใชสมบัติทางกายภาพของแร 

1. สี สีผง 

2. รูปผลึก ความวาว 

3. สเีปลวไฟ แสงเรือง 

4. ความแข็ง ความถวงจําเพาะ 

80.  ขอใดเปนความหมายของคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” 

1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

2. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือบางสวนที่มนุษยสรางขึ้น 

3. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตมนุษยไมสามารถนํามาใชประโยชน 

4. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีประโยชนตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม  

81.  การถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง หมายถึงขอใด 

   1.   พันธุกรรม   2.   พันธุศาสตร 

 3.   พนัธวุศิวกรรม   4.   โรคทางพันธุกรรม 

82.  ขอใดไมใชลักษณะทางพันธุกรรม 

        1.  สีผิว    2.   ลักยิ้ม 

    3.   ชั้นตา    4.   แผลเปน 

83.  เมื่อมองเซลลผานกลองจุลทรรศนในขณะที่มีการแบงเซลล จะพบโครงสรางใด 

 1.   โครมาทิด   2.   โครมาทิน 

   3.   โครโมโซม   4.   เซนโทรเมียร 
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84.  ขอใดถูกตองเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย 

1. เปนออโตโซม 22 คู และเปนโครโมโซมเพศ 1 คู 

2. เปนออโตโซม 23 คู และเปนโครโมโซมเพศ 1 คู 

3. เปนออโตโซม 45 คู และเปนโครโมโซมเพศ 1 คู 

4. เปนออโตโซม 46 คู และเปนโครโมโซมเพศ 1 คู 

85.  การที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ จัดเปนความหลากหลายทางใด 

1. ความหลากหลายทางกายภาพ 

2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

4. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ 

86.  มนุษยยุคปจจุบันมีชื่อวิทยาศาสตรวาอะไร 

1. Homo sapiens 

2. Homo erectus 

3. Homo sapiens idaltu 

4. Homo neanderthalensis 

87.  การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตตามแนวคิดของรอเบิรต วิตเทเกอร แบงสิ่งมีชีวิตออกเปนกี่อาณาจักร  

  1.   4 อาณาจักร   2.   5 อาณาจักร 

 3.   6 อาณาจักร   4.   7 อาณาจักร 

88.  แพรวาจัดสิ่งมีชีวิตออกเปน 2 กลุม ไดแก 

          1)    ฟองนํ้า   แมงกะพรุน   หอย   และหมึก 

          2)    ปลาหางนกยูง   โลมา   ไก   และสุนัข 
 

        แพรวาใชสิ่งใดเปนเกณฑในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต 

  1.   แหลงที่อยู   2.   แหลงกาํเนิด 

  3.   ลักษณะลําตัว   4.   กระดูกสนัหลงั 

89.  ระบบนิเวศประกอบดวยโครงสรางใดบาง 

1. กลุมสิ่งมีชีวิตเพียงอยางเดียว 

2. กลุมสิ่งมีชีวิต และแหลงที่อยู 

3. กลุมสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 

4. กลุมสิ่งมีชีวิต แหลงที่อยู และสิ่งแวดลอม 
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90.  สิ่งมีชีวิตในขอใดแสดงบทบาทตางจากสิ่งมีชีวิตในขออ่ืน 

 1.   มอส    2.   ชวนชม 

 3.   เห็ดนางฟา   4.   สาหรายหางกระรอก 

91.  “ไลเคน” เปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกันแบบใด 

       1.   ภาวะแขงขัน   2.   ภาวะลาเหยื่อ 

      3.   ภาวะอิงอาศัย   4.   ภาวะพึ่งพากัน 

92.  “หนอน นก หญา งู” พบในระบบนิเวศแหงหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธในรูปโซอาหารไดอยางไร 

           1.    หญา       ⟶       หนอน     ⟶       งู              ⟶       นก 

           2.    หญา      ⟶        หนอน     ⟶       นก          ⟶       งู 

           3.    หญา      ⟶         นก          ⟶       หนอน     ⟶       งู 

           4.    หญา      ⟶         งู            ⟶        นก          ⟶        หนอน 

93.  ขอใดไมเกี่ยวของกบัวัฏจักรคารบอน 

1. การคายน้ําของพืช 

2. การหายใจของสิ่งมีชีวิต 

3. การสังเคราะหดวยแสงของพืช 

4. การยอยสลายซากพืช ซากสัตว 

94.  วัฏจักรสารใดที่จะเกิดขึ้นไดสมบูรณตองอาศัยจุลินทรีย 

     1.   นํ้า    2.   คารบอน 

   3.   ไนโตรเจน   4.   ฟอสฟอรัส 

95.  ปจจัยใดบางที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 

1. อัตราการเกิดเทาน้ัน 

2. อัตราการตายเทานั้น 

3. อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการอพยพเขา  

4. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเขา และอัตราการอพยพออก  

96.  ระบบนิเวศที่สมดุลหมายถึงขอใด 

1. บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยูรวมกัน 

2. บริเวณที่มีสิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิต  และไมมีชีวิตจํานวนเทาๆ กัน 

3. บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู  และมีความสัมพันธกันในลักษณะตางๆ 

4. บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายในปริมาณ สัดสวน และการกระจายที่

เหมาะสม 
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97.  ขอใดอธิบายความหมายของคําวา “สิง่แวดลอม” ไดถูกตองที่สุด 

1. สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา 

2. สิ่งตางๆ ที่มีความเหมาะสมตอมนุษย 

3. ทุกสิ่งที่ประกอบกันเปนโลกและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับปาไม ดิน นํ้า อากาศ 

4. ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่  

มนุษยสรางขึ้น 

98.  สาเหตุสําคัญที่สุดของปญหาวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติคือขอใด  

1. การเพิ่มขึ้นของประชากร 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

4. ความเจริญทางดานเทคโนโลยี 

99.   ตัวการสําคัญที่กอใหเกิดปญหาวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติคือขอใด  

1. มนุษย 

2. นักการเมอืง 

3. ภัยธรรมชาติ 

4. ความกาวหนาของเทคโนโลยี 

100. การแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดคือขอใด 

1. การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ลดปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 

3. ใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน 

4. กําหนดบทลงโทษอยางจริงจังเกี่ยวกับการทําลายสิ่งแวดลอม 

101. แรงโนมถวงของโลกบริเวณใดมีคามากที่สุด 

1. ที่ระดับนํ้าทะเลสูงสุด 

2. ที่ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

3. ที่ระดับความสูง 50 เมตร 

4. ที่ระดับความสูง 100 เมตร 

102. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

1. แรงลอยตัวเปนแรงคูกิริยาปฏิกิริยากับแรงโนมถวงของโลก  

2. เมื่อไมมีแรงภายนอกมากระทํา วัตถุจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว  

3. เมื่อมีแรงคงที่กระทําตอวัตถุ ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว  

4. แรงปฏิกิริยาจะมีทิศทางตรงกันขามกับแรงกิริยา ซึ่งกระทําตอวัตถุกอนเดียวกัน  
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103. แรงลอยตัวของของเหลวจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งใด 

1. ปริมาตรของของเหลว 

2. ความหนาแนนของของเหลว 

3. ความหนาแนนของวัตถุที่จมในของเหลว 

4. ความหนาแนนของวัตถทุีล่อยในของเหลว 

104. คานเบาที่มีความยาวสม่ําเสมอ 0.60 เมตร ปลายดานหน่ึงปกติดอยูกับกําแพง สวนปลายอีกดานแขวน 

        วัตถมุวล 9 กิโลกรัม จงหาโมเมนตของแรงที่กระทําตอคานดังกลาว  

  1.   0.54 นิตันเมตร    2.   5.40 นิตันเมตร 

  3.   5.04 นิตันเมตร    4.   54.0 นิตันเมตร 

105. นาย ก ออกแรง 50 นิวตัน เข็นรถใหเคลื่อนที่เปนระยะทาง 1 เมตร จงหางานที่นาย ก. ใชในการเข็นรถ 

  1.   20 นิวตันเมตร   2.   30 นิวตันเมตร 

      3.   40 นิวตันเมตร   4.   50 นิวตันเมตร 

106. นาย ก ขับรถขึ้นภูเขา 50 กิโลเมตร เมื่อถึงยอดเขาจึงปลอยใหรถไถลลงมาถึงเชิงเขา ขอใดสามารถ  

         อธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานของรถยนตคันน้ีไดถูกตองที่สุด 

1. พลังงานจลน    ⟶        พลังงานศักย 

2. พลังงานศักย    ⟶         พลังงานจลน 

3. พลังงานศักย    ⟶         พลังงานจลน     ⟶       พลังงานศักย 

4. พลังงานจลน    ⟶         พลังงานศักย     ⟶       พลังงานจลน 

107. รถยนตคนัหน่ึงมมีวล 1 ตัน แลนดวยความเร็ว 10 เมตรตอวินาที จงหาพลังงานจลนของรถยนตคนัน้ี 

        1.   10,000 จูล   2.   30,000 จูล 

    3.   50,000 จูล   4.   100,000 จูล 

108. ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางานและพลังงาน 

1. งาน = พลังงานศักย – พลังงานจลน 

2. งาน = พลังงานจลน + พลังงานศักย 

3. งาน = ผลบวกของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

4. งาน = ผลตางของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

109. ขอใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา 

1. ไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า 

2. ไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก 

3. ไหลจากแรงดันตํ่าไปยงัแรงดันสงู 

4. ไหลจากศักยไฟฟาสูงไปยังศักยไฟฟาตํ่า 
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110. หลอดไฟฟา 220 V 80 W ถาใชนาน 20 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟากี่ยูนิต 

  1.   0.8  ยูนิต                                 2.   1.6  ยูนิต 

    3.   2.4  ยูนิต                                        4.   3.2  ยูนิต 

111. วงจรไฟฟาวงจรหนึ่งมีความตานทานไฟฟา 12 กิโลโอหม มีกระแสไฟฟา 30 มิลลแิอมแปร 

        จงคํานวณหาคาความตางศักยไฟฟา 

 1.   36  มิลลิโวลต   2.   36  กโิลโวลต 

 3.   0.36  มิลลิโวลด   4.   360  โวลต 

112. ขอใดกลาวถึงกฎของโอหมไดถูกตอง 

1. กระแสไฟฟาแปรผกผันกับความตานทานไฟฟา 

2. กระแสไฟฟาแปรผันตรงกับความตานทานไฟฟา 

3. กระแสไฟฟาแปรผันตรงกับความตางศักยไฟฟา 

4. กระแสไฟฟาแปรผกผันกับความตางศักยไฟฟา 

113. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

1. อุปกรณที่เปนฉนวนไฟฟา 

2. อุปกรณที่ควบคุมการไหลของประจุ 

3. อุปกรณที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน 

4. อุปกรณที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา 

114.                      

                        
 

    ตัวตานทานดังกลาวมีคาความตานทานกี่กิโลโอหม 

 1.   10                                      2.   100 

        3.   1,000                                           4.   10,000 

115. อุปกรณใดเปนการใชประโยชนจากไดโอดเปลงแสง 

1. พัดลมไฟฟา 

2. จอโทรทศันแอลซดีี 

3. หนาจอคอมพวิเตอร 

4. หลอดฟลอูอเรสเซนต 
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116. อุปกรณใดมีการใชตัวตานทานปรับคาได 

1. ตูเย็น 

2. สวิตชหร่ีไฟ 

3. โทรศัพทมือถือ 

4. จอโทรทศันแอลอีดี 

117. ดาวเคราะหดวงใดมขีนาดเลก็ทีส่ดุในระบบสริุยะ 

  1.   ดาวพธุ     2.   ดาวศกุร 

     3.   ดาวพลโูต   4.   ดาวอังคาร 

118. นักวิทยาศาสตรทราบอายุของระบบสุริยะไดจากสิ่งใด 

1. ดาวหาง 

2. ดวงอาทิตย 

3. ดาวเคราะหบางดวง 

4. อุกกาบาตที่ตกลงสูโลก 

119. สีของดาวฤกษในขอใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด 

    1.   แดง    2.   ขาว 

     3.   เหลอืง    4.   สมแดง 

120. การใชกลองโทรทรรศนติดต้ังบนโลก สองดูดาวบนทองฟาจะรับไดเพียงคลื่นไมโครเวฟ และแสงส ี

        ที่มองเห็นไดเทาน้ัน  เพราะเหตุใด 

1. รังสีอ่ืนๆ  จะสะทอนกลับหมด 

2. รังสีอ่ืนๆ  ถูกบรรยากาศของโลกดูดไว 

3. กลองโทรทรรศนมีสมบัติไมดีพอที่จะรับคลื่นอ่ืนๆ ได 

4. รังสีจากดวงดาวมีเพียงคลื่นไมโครเวฟและแสงสีเทานั้น 
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-NET   วิชา วิทยาศาสตร   

  มัธยมศึกษาตอนตน  
 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 1 การใชกลองจุลทรรศนในการศึกษาเซลล ในการดูภาพคร้ังแรกตองใชเลนสใกลวัตถุ

ที่มีกําลังขยายตํ่าสุดกอน ซึ่งเมื่อเห็นภาพแลวจึงคอยๆ ปรับใหมีกําลังขยายสูงขึ้น 

2. 4 ออรแกเนลลที่ทําหนาที่สรางพลังงานใหแกเซลล คือ ไมโทคอนเดรีย สวนนิวเครียส

เปนแหลงขอมูลทางพันธุกรรม คลอโรพลาสตมีหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสง และแวคิวโอลทําหนาที่ขับถายของเสียออกจากเซลล 

3. 2 ออรแกเนลลที่พบเฉพาะในเซลลพืชเทาน้ัน ไดแก ผนังเซลล และคลอโรพลาสต 

สวนออรแกเนลลที่พบเฉพาะในเซลลสัตวเทาน้ัน ไดแก เซนทริโอล 

4. 3 สวนประกอบที่อยูดานนอกสุดของเซลลพืช คือ ผนังเซลล สวนของเซลลสัตว คือ 

เยื่อหุมเซลล 

5. 4 ไมโทคอนเดรียทําหนาที่เปนแหลงสรางพลังงานใหแกเซลล แวคิวโอลทําหนาที่เปน

ที่เก็บ หลั่ง และถายเทของเหลวภายในเซลล เซนทริโอลทําหนาที่ชวยในการ

เคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะที่มีการแบงเซลล และชวยในการเคลื่อนที่ของเซลล

บางชนิด รางแหเอนโดพลาซึมทําหนาที่สังเคราะหโปรตีนและเอนไซม กอลจิบอดี

ทําหนาที่เก็บสารที่รางแหเอนโดพลาซึมสรางขึ้น รางแหเอนโดพลาซึมและกอลจิบอดี

จึงมีความสัมพันธกันมากที่สุด 

6. 2 การกระจายของน้ําหอมในอากาศ การละลายของน้ําตาลในน้ํา และการเคลื่อนที่ของ

แรธาตุเขาสูเซลลขนราก เปนกระบวนการแพร เพราะโมเลกุลของสารเคลื่อนที่จาก

บริเวณที่มีความเขมขนของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเขมขนของสารนอย สวน

การเคลื่อนที่ของนํ้าขาสูเซลลขนราก เปนกระบวนการออสโมซิส เพราะนํ้าเคลื่อนที่

จากบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ํามากไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ํานอย  

7. 1 พืชชนิดที่ 1 และ 3 เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว เน่ืองจากลําตนมีไซเล็มและโฟลเอ็มเรียงตัว

กระจัดกระจาย และที่รากมีไซเล็มเรียงตัวอยูรอบพิธ โดยมีโฟลเอ็มแทรกอยู สวนพืช

ชนิดที่ 2 และ 4 เปนพืชใบเลี้ยงคู เน่ืองจากที่ลําตนมีไซเล็มและโฟลเอ็มเรียงตัวเปน

ระเบียบ สวนที่รากมีไซเล็มเรียงตัวเปนแฉก โดยมีโฟลเอ็มแทรกอยูระหวางแฉก  
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ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

8. 4 การลําเลียงน้ําเขาสูรากพืชจะใชกระบวนการออสโมซิส โดยลําเลียงจากบริเวณที่มี 

นํ้ามากไปยังบริเวณที่มีนํ้านอย สวนการลําเลียงแรธาตุจะใชการแพร โดยลําเลียง 

จากบริเวณที่มีความเขมขนของแรธาตุมากไปยังบริเวณที่มีความเขมขนของแรธาตุ

นอย 

9. 2 จากสมการที่กําหนดใหเปนปฏิกิริยาของกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ซึ่งจะมี

คารบอนไดออกไซดและนํ้าเปนสารต้ังตน มีแสงและคลอโรฟลลเปนตัวเรงปฏิกิริยา

โดยจะไดนํ้าตาลกลูโคส ออกซิเจน และนํ้าเปนผลิตภัณฑ ด้ังน้ัน A คอื  ออกซเิจน 

10. 2 กระบวนการสังเคราะหดวยแสง เปนกระบวนการสรางอาหารของพืช ซึ่งอาหารนั้น

จะทําใหพืชเจริญเติบโต และสะสมไวตามเน้ือเยื่อตางๆ ของพืช เมื่อสัตวมากินพืช  

ก็จะไดรับการถายทอดพลังงานกันไปเปนทอดๆ ตามโซอาหารและสายใยอาหาร 

11. 3 โครงสรางที่พืชใชในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ คือ ดอก ซึ่งภายในจะประกอบ 

ไปดวยเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย 

12. 4 การปฏิสนธิของพืชจะเกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสของละอองเรณูผสมกับนิวเคลียสของ

เซลลไข ซึ่งหลังจากปฏิสนธิแลว กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผูจะลวงหลนไป 

รังไขจะพัฒนาเปนเปลือกและเน้ือของผล และออวุลจะพัฒนาเปนเมล็ด 

13. 1 การที่ดอกทานตะวันหันไปทางดวงอาทิตตลอดทั้งวัน เปนผลมาจากการตอบสนอง

ตอแสง 

14. 2 รากตนถั่วจะงอกไปตามทิศทางของแรงโนมถวง (การตอบสนองตอแรงโนมถวง)  

หมจีะจําศลีในชวงฤดูหนาว (การตอบสนองตออุณหภูมิ) ดอกคุณนายต่ืนสายจะบาน

เมือ่ไดรับแสงแดด (การตอบสนองตอแสง) นกจะบินกลับรังในเวลาพลบค่ํา       

(การตอบสนองตอแสง) ใบของตนกาบหอยแครงจะหุบลงเมื่อไดรับการสัมผัสจาก

แมลง (การตอบสนองตอการสัมผัส) ควายจะลงไปแชในแองน้ําเพื่อระบายความรอน 

(การตอบสนองตออุณหภูมิ) ใบของตนตะบองเพชรจะลดรูปเปนหนาม เพื่อปองกัน

การสูญเสียนํ้า (การตอบสนองตอความชื้น) อ่ึงอางจะพองตัวเมื่อถูกสัมผัส  

(การตอบสนองตอการสัมผัส) 

15. 4 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนการขยายพันธุพืชที่นิยมใชกับพืชที่เปนพืชเศรษฐกิจ และ

พืชที่ใกลสูญพันธุ ซึ่งการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจะทําใหไดพืชจํานวนมากในเวลาอัน 

รวดเร็ว และพืชที่ไดจะทนทานตอสภาพแวดลอม แมลงศัตรูพืช และวัชพืชตางๆ ได

ด้ังน้ัน พืชที่เหมาะสําหรับนํามาเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ คือ พืช A C และ D สวนพชื B น้ัน 

สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพอากาศของประเทศไทยอยูแลว จึงไมจําเปนตอง

ขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
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16. 3 เน่ืองจาก 

      ขอ 1. กาว โฟม และเยลลี เปนคอลลอยด 

       ขอ 2. เหล็ก ปรอท และคลอรีน เปนธาตุ 

       ขอ 3. น้ํานมเปนคอลลอยด น้ําสมสายชูเปนสารละลาย และน้ําคลองเปน 

สารแขวนลอย 

       ขอ 4. นํ้าเกลือ นํ้าเชื่อม และแอลกอฮอลลางแผล เปนสารละลาย 

17. 3 เน่ืองจาก 

- นํ้าสมสายชู มีนํ้าเปนตัวทําละลาย และมีกรดแอซีติกเปนตัวละลาย 

- นํ้าเกลือ มีนํ้าเปนตัวทําละลาย และมีเกลือแกงเปนตัวละลาย 

- นํ้าเชื่อม มีนํ้าเปนตัวทําละลาย และมีนํ้าตาลทรายเปนตัวละลาย 

-  แอลกอฮอลลางแผล มีแอลกอฮอลเปนตัวทําละลาย และมีนํ้าเปนตัวละลาย 

18. 2 ทองเปนสารเน้ือเดียวที่เปนธาตุ สวนนาก อากาศ และนํ้าเกลือเปนสารเน้ือเดียวที่

เปนสารละลาย 

19. 1 อิมัลซิไฟเออร คือ สารที่ทําหนาที่เปนตัวประสานใหอนุภาคของเหลว 2 ชนิดที่ 

ไมละลายซึ่งกันและกัน สามารถรวมตัวกันได ในนํ้านมจะมีโปรตีนเคซีนทําหนาที่

เปนอิมัลไฟเออร ในนํ้าสลัดจะมีไขแดงทําหนาที่เปนอิมัลไฟเออร สวนในการ  

ชําระลางสิ่งสกปรกจะมีสบูหรือผงซักฟอกทําหนาที่เปนอิมัลซิไฟเออร 

20. 4 ผงฟู ผงซักฟอก นํ้าปูนใส นํ้ายาเช็ดกระจก และยาสระผม มีสมบัติเปนเบส เบียร  

นํ้ามะขาม นํ้ามะเขือเทศ และนํ้าสมสายชู มีสมบัติเปนกรด สวนเกลือแกง  

น้ําตาลทราย และผงชูรส มีสมบัติเปนกลาง 

21. 2 แรงจะทําใหวัตถุหยุดน่ิง เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนรูปรางได แตแรงไมสามารถทําให

วัตถเุปลีย่นสถานะได 

22. 3 การตักน้ําตองใชแรงดึง การปาเปาตองใชแรงดัน การนวดแปงตองใชแรงกดและ

แรงบีบ สวนการโยนลูกบอลตองใชแรงดัน 

23. 4 
                 จากสูตร  อัตราเร็ว  =     

ระยะทางเวลา
 

                                                            

                  แทนคา     2 m/s     =       
ระยะทางเวลา

   

                          ระยะทาง        =       2 m/s  x 60 s 

                                                =       120 m 

24. 3 ความเร็วมหีนวยเปนเมตรตอวินาท ี(m/s) หรือกิโลเมตรตอชั่วโมง (km/hr) 
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25. 1 อัตราเร็ว คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดในหน่ึงหนวยเวลา ดังน้ัน หากตองการ

หาอัตราเร็ว จะตองทราบคาระยะทางและเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่  

26. 4                  จากสตูร     
C
5

         =     
F−32

9
 

                                                             

                  แทนคา     
30
5

        =     
F−32

9
 

                                                           

                                   F         =     (6 x 9) + 32 

                                              =     86 

27. 4 การพาความรอน เปนการถายโอนพลังงานความรอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

โดยอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ โดยตัวกลางน้ันจะเคลื่อนที่ไปดวย ซึ่งตัวกลางใน

การพาความรอน ไดแก ของเหลวและแกส แตแกสสามารถพาความรอนไดดีกวา

ของเหลว เนื่องจากโมเลกุลของแกสสามารถเคลื่อนที่ไดดีกวาของเหลว  

28. 2 เมื่อยืนอยูใกลเตาไฟในบริเวณที่มีลมพัด เราจะรูสึกไดถึงความรอนจากเตาไฟ 

เนื่องจากมีลมเปนตัวกลางในการพาความรอนมาสูรางกาย 

29. 1 วัตถุสีเขมจะดูดกลืนและคายความรอนไดดีกวาวัตถุสีออน วัตถุที่มีพื้นที่ผิวมากจะ

ดูดกลืนและคายความรอนไดดีกวาวัตถุที่มีพื้นที่ผิวนอย วัตถุที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา

อุณหภูมิสิ่งแวดลอมจะดูดกลืนความรอนไดเร็วกวา แตคายความรอนไดชากวาวัตถุ

ที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิสิ่งแวดลอม และวัตถุที่มีเน้ือหยาบหรือผิวดานจะดูดกลืน

และคายความรอนไดดีกวาวัตถุที่มีเน้ือละเอียดหรือผิวเปนมัน  

30. 2 การทําดามจับกระทะดวยพลาสติกเปนการนําความรูเร่ืองการนําความรอนมาใช

ประโยชน การเอามืออังเหนือกองไฟในฤดูหนาวเปนการนําความรูเร่ืองการพา  

ความรอนมาใชประโยชน การใสเสื้อสีขาวเมื่อตองอยูกลางแดดเปนการนําความรู

เร่ืองการดูดกลืนและคายความรอนมาใชประโยชน 

31. 4 ชั้นบรรยากาศมีประโยชนตอโลกหลายประการ เชน ชวยปรับอุณหภูมิของโลกให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยไมใหรอนเกินไปในเวลากลางวัน ไม

เย็นเกินไปในเวลากลางคืน ชวยปองกันอันตรายจากรังสีตางๆ และอนุภาคตางๆ  

เปนตน 

32. 3 บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะเปนบริเวณที่แหงแลง เชน ทะเลทราย ซึ่งดูดกลืนความรอน

จากดวงอาทิตยไดดี และในเวลากลางวันอากาศจะรอนกวาเวลากลางคืน 

33. 4 บริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูงจะเปนบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า มีปริมาณไอนํ้าใน

อากาศมาก และสามารถรับไอน้ําจากการระเหยไดนอย 



 

26 
 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

34. 1 ความกดอากาศจะขึ้นอยูกับระดับความสูงของพื้นที่ อุณหภูมิ และความชื้นของ

อากาศ โดยความกดอากาศจะมีคานอยเมื่อสถานที่น้ันอยูสูงขึ้นไปจากระดับนํ้าทะเล 

มีอุณหภูมิตํ่า และมีความชื้นในอากาศมาก 

35. 4 ความชื้นสัมพัทธที่มีคาพอเหมาะที่จะทําใหเรารูสึกสบายตัว คือ มีคาประมาณ  

60-70% ซึ่งหากความชื้นสัมพัทธมีคาสูง อากาศจะชื้น รอนอบอาว รูสึกเหนียวตัว 

เสื้อผาที่ตากไวจะแหงชา แตถาความชื้นสัมพัทธมีคาตํ่า อากาศจะแหง ผิวหนัง 

ของเราจะแตกแหง และเสื้อผาที่ตากไวจะแหงเร็ว 

36. 4 หยาดนํ้าฟา คือ ไอนํ้าในบรรยากาศที่ควบแนนกลายเปนหยดนํ้าหรือนํ้าแข็งแลวตก

ลงมาสูพื้นโลก ไดแก ฝน ลูกเห็บ และหิมะ สวนหมอก นํ้าคาง และนํ้าคางแข็ง ไมได

ตกลงมาจากฟา จึงไมจัดเปนหยาดน้ําฟา 

37. 3 ลมเกิดจากอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงลอยตัวสูงขึ้น ในขณะที่อากาศในบริเวณ

ใกลเคียงที่อุณหภูมิตํ่ากวาจะเคลื่อนตัวเขามาแทนที่ โดยความแตกตางของอุณหภูมิ

ทั้ง 2 บริเวณน้ันเกิดจากอากาศทั้ง 2 บริเวณไดรับความรอนจากดวงอาทิตยไมเทากัน 

38. 4 ศรลมเปนอุปกรณตรวจสอบความเร็วลม มีลักษณะเปนลูกศรที่มีหางเปนแผนใหญ

กวาหัวลูกศร มาตรวัดความเร็วลม หรือแอนีมอมิเตอร เปนอุปกรณวัดความเร็วลม  

มีลักษณะเปนกรวยโลหะ 3 – 4 อัน ติดอยูที่ปลายกาน สวนแอโรเวนเปนอุปกรณที่ใช

ตรวจสอบทิศทางลมและวัดความเร็วลม มีรูปรางคลายเคร่ืองบินไมมีปก 

39. 3 การพยากรณอากาศ คือ การคาดหมายสภาวะลมฟาอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ 

ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชวงเวลาขางหนา โดยใชขอมูลจากแผนที่อากาศชวย  

ในการพยากรณ ซึ่งการพยากรณอากาศจะมีประโยชนในหลายดาน เชน เมื่อทราบ

สภาพอากาศลวงหนาจะทําใหสามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนเสนทางคมนาคม 

เพื่อความปลอดภัยได 

40. 4 การปลูกปาทดแทน หรือการฟนฟูสภาพปาไม การลดปริมาณขยะ และการใช

พลังงานหมุนเวียน จัดเปนการชวยลดภาวะโลกรอน แตการใชถุงพลาสติกแมเพียง

ใบเดียวก็นับวาไมเปนการชวยลดภาวะโลกรอน 

41. 3 หากการจัดระบบในรางกายผิดปกติในระดับใดระดับหนึ่ง จะสงผลใหระบบตางๆ 

ในรางกายทํางานผิดปกติ ซึ่งทําใหไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 

42. 2 อาหารที่เหลือจากการยอยและอาหารที่ยอยไมไดน้ันจะถูกสงไปยังลําไสใหญ โดย

ลําไสใหญจะทําหนาที่ดูดนํ้าและแรธาตุกลับคืนสูรางกาย สวนที่เปนกากอาหารจะ

เคลื่อนที่ไปรวมกันที่ปลายของลําไสใหญ เพื่อรอขับถายออกทางทวารหนัก หาก

ลําไสใหญทํางานผิดปกติจะทําใหมีอาการทองผูก 
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43. 2 หัวใจหองลางมีกลามเน้ือที่หนากวากลามเน้ือหัวใจหองบน เน่ืองจากเปนกลามเน้ือที่

ทําหนาที่บีบตัว เพื่อดันเลือดใหออกจากหัวใจไปยังสวนตางๆ ของรางกายและไปยัง

ปอด จึงจําเปนตองมีกลามเนื้อที่มีความแข็งแรงและหนา สวนหัวใจหองบน  

ทําหนาที่รับและเก็บเลือดเพื่อสงตอมายังหัวใจหองลางเทาน้ัน ดังน้ัน จึงมีกลามเน้ือ

ไมหนามากนัก 

44. 2 เนื่องจากแกสออกซิเจนในน้ํามีปริมาณนอยกวาในอากาศ การที่เหงือกของปลามี

ลักษณะเปนซี่เล็กๆ จะชวยเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแกสระหวางนํ้ากับเซลลของ

เหงอืก 

45. 4 ในขณะหายใจเขา กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น กะบังลมเลื่อนตํ่าลง ทําใหปริมาตร

ชองอกมีมากขึ้น ความดันอากาศลดตํ่าลง อากาศภายนอกรางกายจะผานเขาสูปอด 

ซึ่งหากเปนการหายใจออกจะมีลักษณะตรงขามกัน 

46. 3 ไตมีหนาที่กรองของเสียที่รางกายไมตองการออกจากเลือด ซึ่งของเสียนั้นจะสลาย

เปนนํ้าปสสาวะ แลถูกขับออกนอกรางกาย ดังน้ันหากไตทํางานผิดปกติ จะทําให

การปสสาวะเกิดความผิดปกติ หรือน้ําปสสาวะมีองคประกอบเปลี่ยนแปลงไป 

47. 3 รังไขมีหนาที่ผลิตเซลลไขและฮอรโมนเพศหญิงที่ควบคุมพัฒนาการทางเพศของ

เพศหญิง หากรังไขผิดปกติ จะทําใหมีพัฒนาการทางเพศปกติ 

48. 2 แฝดอิน-จัน เกิดจากแฝดรวมไข ซึ่งการที่มีบางสวนในรางกานติดกันอยู เน่ืองจาก

เมื่อไขไดรับการผสมแลวเกิดการแบงเซลลจาก 1 เปน 2 เซลล โดยเซลลทั้งสอง

แยกตัวจากกันไมสมบูรณ จึงทําใหตัวออนที่เจริญเติบโตน้ันมีบางสวนในรางกาย

ติดกันอยู 

49. 4 พฤติกรรม เปนการแสดงออกที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันของพันธุกรรมและ

สภาพแวดลอม ซึ่งการแสดงพฤติกรรมตางๆ ของสิ่งมีชีวิตน้ันลวนเพื่อการอยูรอด

และดํารงเผาพันธุ 

50. 2 เทคโนโลยีชีวภาพทําใหสามารถขยายพันธุสัตวไดอยางรวดเร็ว ไดสัตวที่มี

คุณสมบัติตรงตามตองการ แตยังมีขอเสีย คือ มีคาใชจายมาก และตองใชผูที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญ 

51. 2 พลังงานที่รางกายตองการจะขึ้นอยูกับเพศ วัย และกิจกรรมที่ทํา ซึ่งในกิจกรรม

เดียวกันน้ัน เพศชายจะใชพลังงานมากกวาเพศหญิง และผูที่มีนํ้าหนักมากจะใช

พลังงานมากกวาผูที่มีนํ้าหนักนอย 
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52. 1 วัยรุนเปนวัยที่กําลังมีการเจริญเติบโตทางรางกายอยางมาก และตองใชพลังงานมาก

ในการทํากิจกรรมตางๆ จึงควรบริโภคอาหารที่ใหเพลังงานและชวยเสริมสรางการ

เจริญเติบโต ซึ่งไดแก อาหารในกลุมคารโบไฮเดรตและโปรตีน  

53. 4 เด็กในวัยเรียนอาจยังขาดความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  

ซึ่งสวนใหญมักจะเลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ ไมรับประทานอาหารให

ครบทั้ง 5 หมู ซึ่งทําใหรางกายขาดสารอาหารบางชนิด 

54. 3 จากอาหารที่กําหนดให มีสารอาหาร ดังนี้ 
 

อาหาร สารอาหาร 

ขนมครก คารโบไฮเดรต  ไขมัน 

ปาทองโก คารโบไฮเดรต  ไขมัน 

กลวยบวชชี คารโบไฮเดรต  ไขมัน  วิตามิน 

นมถัว่เหลอืง โปรตีน 
    

ดังนั้น ควรเลือกรับประทานกลวยบวชชี เพราะมีสารอาหารมากที่สุด 

55. 4 การสังเกตวาบุคคลใดติดสารเสพติดน้ัน วิธีที่ใหผลนาเชื่อถือมากที่สุด คือ การตรวจ

เลือดและปสสาวะ ซึ่งเปนวิธีการตรวจหาสารเสพติดในรางกายผูเสพ 

56. 4 ธาตุเปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกัน ในทางเคมีจึงไมสามารถ

แยกสลายเปนสารอ่ืนได ซึ่งธาตุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกัน สามารถแบงธาตุ

ออกเปน 3 ชนิด ไดแก โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 

57. 2 เนื่องจากสมบัติของสารแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

     1.   สมบัติทางกายภาพ คือ สมบัติที่สังเกตเห็นไดหรือทดลองดวยวิธีงายๆ ได เชน 

สี กลิ่น รส จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ การนําไฟฟา ความแข็ง เปนตน 

     2.   สมบัติทางเคมี คือ สมบัติที่ทราบไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือก็คือ

สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน ความเปนกรด-เบส 

การลุกติดไฟ การสลายตัวใหสารใหม เปนตน 

58. 3 เน่ืองจากโลหะมีสมบัติในการนําความรอนไดดี ชวยทําใหอาหารสุกเร็ว ภาชนะ  

หุงตมจึงมักทําจากโลหะ 

59. 2 การกลั่นแบบไอน้ํา เปนวิธีการแยกสารที่เปนของเหลวระเหยงาย (จุดเดือดตํ่า)  และ 

ไมละลายน้ํา โดยใชความดันจากไอน้ําทําใหสารที่ระเหยงายเดือดกลายเปนไอแลว

ถูกกลั่นออกมาพรอมกับนํ้า 
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60. 4 การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ อาศัยความสามารถของสารในการละลาย และ

ความสามารถในการถกูดูดซบับนตัวดูดซบั ซึง่หากสารใดละลายไดดี และถกูดูดซบั

ไดนอย จะสามารถเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับไดมาก 

61. 1 ปฏิกิริยาดูดความรอน คือ การที่ระบบดูดพลังงานความรอนจากสิ่งแวดลอม ทําให

อุณหภูมิของสิ่งแวดลอมลดลง เมื่อลองสัมผัสที่ภาชนะจะรูสึกเย็น แตหลังจาก

สิ้นสุดปฏิกิริยาระบบจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น น่ันคือ หลังทําปฏิกิริยาอุณหภูมิของระบบ

จะสูงกวากอนทําปฏิกิริยา 

62. 2 ในขอ ก. ข. ค. และ จ. เปนการเพิ่มกระทําที่ชวยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้น แตใน

ขอ ง. การเพิ่มปริมาณของสารต้ังตนโดยการเติมน้ํากลั่นลงไปนั้น ความเขมขนของ

สารต้ังตนจะเจือจางลง ซึ่งทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาชาลง 

63. 4 อุณหภูมิที่สูงขึ้น การเพิ่มพื้นที่ผิว และสารต้ังตนที่มีความเขมขนสูง เปนปจจัยที่จะ

ทําใหสารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีไดอยางรวดเร็วทั้งสิ้น สวนสารไวไฟน้ัน หมายถึง 

สารที่ลุกติดไฟไดงายในสภาพอุณหภูมิและความดันปกติ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีบางประเภท 

64. 4 การเกิดหินงอกหินยอย เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งไมมีอันตราย

ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม แตการเกิดฝนกรด ปรากฏการณเรือนกระจก และ  

นํ้าเนาเสียจากการทิ้งสารอินทรีย เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลวจะเปนอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

65. 2 สารสังเคราะห คือ สารที่มนุษยสรางขึ้นโดยการลอกเลียนแบบจากสารธรรมชาติ  

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาสารจากธรรมชาติ แตบางชนิดจะมีอันตรายสูง เพราะ 

เกิดจากการสังเคราะหของธาตุโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกายสิ่งมีชีวิต 

66. 3 แรงเปนปริมาณเวกเตอร ซึ่งมีทั้งขนาดและทิศทาง 

67. 3 จากที่กําหนดใหวาแรงลัพธมีคา 9 นิวตัน ซึ่งเกิดจากผลรวมของแรง F1 และ F2 

แสดงวา ทั้งแรง F1 และ F2 มีคาเปนบวกและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน 

68. 2 จากภาพสามารถหาแรงลัพธ ไดดังนี้ 

                     Fลัพธ      =  (F1+F2)-F3 

                                   =  (15+5)-15 

                                   =  5 นิวตัน โดยมีทิศไปทางขวา 

69. 2 รังสีตกกระทบ คือ รังสีของแสงที่พุงเขาหาพื้นผิวของวัตถุ จากภาพจะสังเกตรังสีที่

พุงเขาหาพื้นผิวของวัตถุไดจากลูกศรที่เขียนกํากับไว ซึ่งรังสีตกกระทบ คือ รังสี AO 
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70. 2 การสะทอนกลับหมดจะเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผานตัวกลางที่มีความหนาแนน

มากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแนนนอยกวา ซึ่งจากตัวกลางที่กําหนดใหน้ัน ดัชนี

หักเหของแกวมีคามากที่สุด รองลงมาเปน น้ํา และอากาศตามลําดับ 

71. 3 เน่ืองจากแวนสายตายาวทํามาจากเลนสนูน ซึ่งกรณีที่จะทําใหมองเห็นวัตถุมีขนาด

เล็กกวาความจริง วัตถุน้ันจะตองอยูไกลกวาตําแหนงของจุดศูนยกลางความโคง  

(จุด C) ดังภาพ 
 

 
 

72. 3 การเกิดภาพจากกระจกเวาน้ัน ตําแหนงของวัตถุที่จะทําใหเกิดภาพเสมือนหัวต้ัง 

ขนาดใหญกวาวัตถุ คือ วัตถุตองอยูในระยะใกลกวาจุดโฟกัส (F) 

73. 2 ตาขาวหรือเยื่อหุมลูกตา มีสีขาว เปนชั้นที่มีความหนา เหนียวและแข็งแรง มีหนาที่

รักษารูปทรงของลูกตาและปกปองโครงสรางภายในตาทั้งหมด สวนการรักษาสมดุล

ของแสงที่เขาสูจอตานั้นจะเปนหนาที่ของรูมานตา 

74. 2 ภาพที่ตกบนจอตาน้ันจะเปนภาพจริงหัวกลับ สวนขนาดของภาพจะขึ้นอยูกับระยะ

วัตถุวาอยูในตําแหนงใดของเลนสตา ซึ่งหลังจากนั้นสมองจะทําการแปลงสัญญาณ

ภาพที่ไดจากจอตาใหกลายเปนภาพจริงหัวต้ัง 

75. 1 โลกมีลักษณะเปนทรงกลมแปนคลายลูกมะนาวนั้น หมายความวา โลกจะมีเสนผาน

ศูนยกลางไมเทากันทั่วทั้งโลก โดยจะมีเสนศูนยกลางในแนวนอนยาวกวาเสนผาน

ศนูยกลางในแนวต้ัง 

76. 2 เปลือกโลกมีความหนาประมาณ 70 กิโลเมตร เนื้อโลกมีความหนาประมาณ 2,830 

กิโลเมตร และแกนโลกมีความหนาประมาณ 3,470 กโิลเมตร 

77. 2 ดินชั้นบนจะมีสีคล้ํากวาดินชั้นลาง เพราะดินชั้นบนมีปริมาณของฮิวมัสที่ไดจากการ

สลายของซากพืชซากสัตวมากกวาดินชั้นลาง นอกจากนี้ ดินชั้นบนยังมีขนาดของ

เมด็ดินเลก็กวาและมคีวามพรุนมากกวาดินชัน้ลางอีกดวย 

78. 2 ความรอนและความดันจะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธะเคมีภายใน

โมเลกลุของหิน จึงเปนผลทาํใหหนิอัคนีและหินตะกอนกลายสภาพเปนหินแปร 

79. 3 สมบัติทางกายภาพของแรประกอบไปดวย ผลึก ความหนาแนน ความแข็ง สี  

สีผงละเอียด ความวาว และการใหแสงผาน สวนสีเปลวไฟกับการเรืองแสงจะเปน

สมบัติทางเคมีของแร 
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80. 4 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถ

นํามาใชประโยชนได 

81. 1 การถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง หมายถึง พันธุกรรม 

(heredity) 

82. 4 ลักษณะทางพันธุกรรม เปนลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถถายทอดจากรุนสูรุน โดย

ผานทางเซลลสืบพันธุ ซึ่งแผลเปนน้ันอาจเกิดจากอุบัติเหตุจึงไมจัดเปนลักษณะทาง

พนัธกุรรม 

83. 3 เมื่อมองเซลลผานกลองจุลทรรศนในขณะที่เซลลยังไมมีการแบงเซลล จะเห็นเสนใย

เล็กๆ เรียกวา โครมาทิน (chromatin) เมื่อมีการแบงเซลล เสนโครมาทินจะหดตัวสั้น

มีลักษณะเปนแทง เรียกวา โครโมโซม (chromosome) ซึง่แตละโครโมโซม

ประกอบดวยแขนสองขาง เรียกวา โครมาทิด (chromatid) ที่มีจุดเชื่อมติดกัน เรียกวา 

เซนโทรเมยีร (centromere) 

84. 1 มนุษยมีโครโมโซม 46 แทง หรือ 23 คู ซึ่งเปนออโตโซม 22 คู และเปนโครโมโซม

เพศ 1 คู 

85. 2 การที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ เปนความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

86. 1 มนุษยยุคปจจุบันมีชื่อวิทยาศาสตรวา Homo sapiens 

87. 2 การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตที่เปนที่นิยมในปจจุบันเปนแนวคิดของรอเบิรต วิตเทเกอร ซึ่ง

จําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา 

อาณาจักรฟงไจ อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว 

88. 4 จากการแบงสิ่งมีชีวิตออกเปน 2 กลุมตามโจทยน้ัน แสดงวาใชการมีกระดูกสันหลัง

เปนเกณฑในการจําแนก 

89. 4 โครงสรางของระบบนิเวศประกอบดวยกลุมสิ่งมีชีวิต แหลงที่อยู และสิ่งแวดลอม 

90. 3 ทั้งมอส ชวนชม และสาหรายหางกระรอกเปนผูผลิตในระบบนิเวศ สวนเห็ดนางฟา

เปนผูยอยสลาย 

91. 4 ไลเคนเปนการอยูรวมกันของรากับสาหราย โดยราไดอาหารจากที่สาหรายสรางขึ้น 

สวนสาหรายไดความชื้นจากราเพื่อนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  

ซึ่งเปนความสัมพันธแบบภาวะพึ่งพากัน 

92. 2 โซอาหาร เปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีการกินตอกันเปนทอดๆ 

และมักเร่ิมตนดวยผูผลิตเสมอ ซึ่งการเขียนโซอาหารนิยมใหผูถูกกินหรือเหยื่ออยูทาง

ซายมือและผูกินหรือผูลาอยูทางขวามือ โดยมีลูกศรอยูระหวางผูลาและเหยื่อ สวน 

หัวลูกศรจะชี้ไปทางผูกินหรือผูลาเสมอ 



 

32 
 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

93. 1 การคายนํ้าของพืชเกี่ยวของกับวัฏจักรของนํ้า ซึ่งไมเกี่ยวของกับวัฏจักรคารบอน  

94. 3 วัฏจักรไนโตรเจนตองอาศัยแบคทีเรียในการตรึงไนโตรเจน และเปลี่ยนสารตางๆ 

ภายในวัฏจักร 

95. 4 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร ไดแก อัตราการเกิด อัตราการ

ตาย อัตราการอพยพเขา และอัตราการอพยพออก 

96. 4 ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมีการควบคุมจํานวนผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย

ใหมีปริมาณ สัดสวน และการกระจายที่เหมาะสม 

97. 1 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไมมีชีวิต อาจมองเห็นไดหรือมองไมเห็น และอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ

จากที่มนุษยสรางขึ้น 

98. 1 สาเหตุสําคัญที่สุดของปญหาวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร เนื่องจากเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการทรัพยากร

ก็ยอมเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหทรัพยากรมีไมเพียงพอตอความตองการ 

99. 3 มนุษยเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดปญหาวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากมนุษยนําทรัพยากรมาใชอยางฟุมเฟอยและไมรูคุณคา  

100. 3 การใหการศกึษาแกประชาชนใหตะหนักถงึปญหา ตลอดจนรวมกนัแกปญหา

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนแนวทางการแกปญหาในระยะยาวที่นับวา

ไดผลดีที่สุด 

101. 2 แรงโนมถวงของโลกจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง 

ซึ่งจะแปรผันกับระยะหางระหวางวัตถุกับพื้นโลก น่ันคือ ยิ่งมีระยะหางนอย 

ความเรงโนมถวงและแรงโนมถวงก็จะยิ่งมีคามากขึ้น 

102. 3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ไดแก 1. วัตถุที่ไมถูกกระทําดวยแรงลัพธจะเคลื่อนที่ดวย

ความเร็วคงตัวหรือหยดุน่ิง 2. ถามีแรงภายนอกมากระทํา วัตถุจะมีความเรง 3.  เมื่อมี

แรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยากระทําดวยขนาดเทากัน แตทิศทางตรงกันขามและกระทํา

ตอวัตถุตางชิ้นกัน 

103. 2 แรงลอยตัวหรือแรงพยุงจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับความหนาแนนของของเหลว 

ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ และความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  

104. 4 โมเมนต M = F x I  เมือ่ F = mg (9 kg x 10 m/s2 = 90 N) 

แทนคา  M = 90 N x 0.6 m  

                  = 54 Nm 
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105. 3 จาก    W  =  F x S      

                =  50 N x 1 m    

                =  50 Nm 

106. 4 ขณะที่รถเคลื่อนที่ขึ้นภูเขาจะเกิดพลังงานจลน สวนพลังงานศักยโนมถวงจะคอยๆ 

เพิ่มขึ้นตามความสูงและมีคาสูงสุดที่ยอดเขา จากนั้นพลังงานศักยโนมถวงจะลดลง

และเปลี่ยนเปนพลังงานจลนอีกคร้ัง 

107. 3 พลังงานจลน            Ek         =     
1
2

  mv2 

แทนคา                               =     
1
2

  (1,000 kg) (102)   

                                           =    50,000 J 

108. 4 จากกฎการอนุรักษพลังงาน งานมีคาเทากับผลตางของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

หรือ  W  =   E2 – E1 

109. 4 กระแสไฟฟาจะไหลจากบริเวณศักยไฟฟาสูงไปยังบริเวณศักยไฟฟาตํ่า โดยไหลจาก

ขั้วบวกไปยังขั้วลบซึ่งสวนทางกับทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน 

110. 2 จาก                  W           =        Pt 

                                       =        0.08 kw  x 20 hr 

                                       =        1.6  Unit 

111. 4 จาก                   V           =         IR 

                                       =          (30 mA)(12 kΩ)   

                                       =         360 V 

112. 3 กฎของโอหมอธิบายความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความแตกตางศักยไฟฟา

วา ความตางศักยไฟฟาจะเพิ่มขึ้นตามกระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้น  

113. 4 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนอุปกรณที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของ

กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา มีทั้งสารตัวนํา สารกึ่งตัวนํา และฉนวนไฟฟา 

114. 1 แถบสีตัวตานทาน    นํ้าตาล (1)          ดํา (0)      สม (x1,000)    ทอง (±0.5%) 

คาความตานทาน  =  10 x 1,000 Ω  ± 0.5%  

                             = 10,000 ± 0.5% Ω   

                             = 10 kΩ 

115. 3 ไดโอดเปลงแสงเปนอุปกรณที่มักนํามาใชเพื่อใหความสวาง ปจจุบันเปนที่นิยมใชมาก

ในการสรางอุปกรณแสดงผลทางหนาจอ เชน จอคอมพิวเตอร จอโทรทัศน เปนตน 
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ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

116. 2 ตัวตานทานปรับคาไดสามารถเลือกคาความตานทานไดตามตองการ มักอยูในอุปกรณ

ที่ตองการปรับเปลี่ยนความตานทาน เชน ปุมปรับเสียง  สวิตชหร่ีไฟ  เปนตน 

117. 1 ดาวพุธ เปนดาวเคราะหที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ สวนดาวพลูโตถูกจัดเปน

ดาวเคราะหแคระ 

118. 4 นักวิทยาศาสตรสามารถทราบอายุของระบบสุริยะไดจากอุกกาบาตที่ตกลงสูโลก 

เพราะวัตถุทองฟาจะเกิดขึ้นพรอมกับการเกิดระบบสุริยะ 

119. 2 ดาวฤกษที่มีสีขาวมีอุณหภูมิสูงที่สุด รองลงมา คือ ดาวฤกษที่มีสีเหลือง ดาวฤกษที่มี

สีสมแดง และดาวฤกษที่มีสีแดง ตามลําดับ 

120. 2 เน่ืองจากรังสีสวนใหญจะถูกชั้นบรรยากาศของโลกดูดไว ไมใหผานมายังพื้นโลกได 
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-NET   วิชา วิทยาศาสตร       2552 

   มัธยมศึกษาตอนตน                

 

สวนท่ี 1  :  แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

   จํานวน 32 ขอ (ขอ 1-32)  :  ขอละ 2.5 คะแนน 

 

1.   การสับหรือบดอาหารใหมีขนาดเล็กจะมีผลตอการยอยอยางไร 

1. กลืนงายและดูดซึมงาย 

2. ชิ้นอาหารมีขนาดเล็ก ดูดซึมงาย 

3. อาหารซึมผานผนังลําไสเล็กไดงาย 

4. อาหารมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับนํ้ายอยไดมาก 

2.   การรับประทานผักดิบกับนํ้าพริก เมื่อเทียบกับการรับประทานผักชนิดเดียวกันที่ผานการตมเปน  

      ระยะเวลานาน ผักทั้งสองแบบมีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกตางกันมากที่สุด 

 1.    วิตามิน เอ   2.    วิตามิน ซี 

 3.    วิตามนิ ดี   4.    วิตามิน อี 

3.   นักเรียนโรงเรียนหน่ึงตองการตรวจสอบสมมติฐานที่วา “สารตางชนิดกันมีความสามารถในการรับ 

      และคายความรอนไดไมเทากัน” นักเรียนจึงเลือกใชนํ้าประปา ดินเหนียว ดินทราย  และเศษไมเล็กๆ  

      ในการทดลอง ใหความรอนจนอุณหภูมิของสารเพิ่มขึ้นจนถึง 40 องศาเซลเซยีส ปจจัยในขอใดที่ตอง 

      จัดใหเหมอืนกนั 

1. สถานะของสาร  ปริมาณสาร  

2. สถานะของสาร  อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  

3. สถานที่วางสาร  ภาชนะที่ใสสาร 

4. สถานที่วางสาร  ระยะเวลาในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่กําหนด  

4.   ถาในเลือดมีปริมาณ CO2 มาก และมีปริมาณ O2 นอย จะทําใหเกิดอาการใด 

 1.   ไอ    2.   หาว 

 3.   จาม    4.   สะอึก 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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5.   นําอาหารเหลวชนิดหนึ่งมาทดสอบหาสารอาหาร ไดผลดังตาราง 
  

 ตาราง ผลการทดสอบสารอาหารโดยใชสารละลายชนิดตางๆ 

 

 

ชนิดอาหาร 

ผลการทดสอบกับสารละลายชนิดตางๆ 

คอปเปอรซัลเฟต 
โซเดยีม 

ไฮดรอกไซด 
เบเนดกิต ไอโอดีน 

อาหารเหลว ตะกอนสมีวง ตะกอนสมีวง ตะกอนสีสม ไมเปลี่ยนแปลง 

 

 ขอใดสรุปไดครอบคลุมที่สุด 

1. มีโปรตีน และคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ  

2. มีโปรตีน และแปงเปนองคประกอบ 

3. มีโปรตีน และน้ําตาลทรายเปนองคประกอบ 

4. มีโปรตีน และนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวเปนองคประกอบ 

6.   ภาพ การทดสอบแปงที่ตําแหนงปดกระดาษของใบไมที่อยูในตนเดียวกัน เมื่อใหใบไดรับแสงเปนเวลา  

      4 ชั่วโมง 

 

 
 

 จากภาพ การออ กแบบการทดลองน้ีกาํหนดใหสิง่ใดเปน

1. ปริมาณแปง 

ตัวแปรตน 

2. ตําแหนงของใบไม 

3. ชนิดของกระดาษ 

4. ระยะเวลาที่ไดรับแสง 

 

 

กระดาษดํา 
กระดาษสา 

กระดาษแกวใส 



 

37 
 

7.   แผนภาพ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 

  
 

จากภาพ ถาหมายเลข 1 และ 4 เปนโรคธาลัสซีเมีย หมายเลข 2 จะเปนโรคธาลัสซีเมียหรือไม และควรมี

ยีนเปนอยางไร 

1. ไมเปนโรคธาลัสซีเมีย มียีนเปน     

2. ไมเปนโรคธาลัสซีเมีย มียีนเปน     

3. เปนโรคธาลัสซีเมีย มียีนเปน     

4. เปนโรคธาลัสซีเมีย มียีนเปน       

8.   มาและมาลายมีจํานวนโครโมโซนเปน 64 แทง และ 44 แทงตามลําดับ ลูกผสมขามสายพันธุระหวางมา  

      กับมาลาย จะมีจํานวนโครโมโซนของเซลลรางกายเปนกี่แทง 

 1.   44 แทง   2.   54     แทง 

 3.   64 แทง   4.   108   แทง 

9. ตาราง สายพันธุของหอยที่พบในปาชายเลนที่มีความหมายหนาแนนของตนไมแตกตางกัน 

 

ความหนาแนของตนไม (จํานวนตนตอไร) สายพันธุของหอยท่ีพบ 

979 

395 

125 

A     B     C     D 

A     C 

A     D 

 

จากตาราง ถาปามีความหนาแนนของตนไมลดลงจะสงผลกระทบตอหอยสายพันธุใดเปน

 1.    A    2.    B 

อันดับแรก  

 3.    C    4.    D 
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10.  แผนภาพ สายใยอาหารของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด 

 

    
 

 ถาปลามีจํานวนลดลงมาก เหตุการณในขอใดมีโอกาสเกิดขึ้น

1. จํานวนเหยีย่วลดลง 

นอยที่สุด 

2. เหยี่ยวกินกุงมากขึ้น 

3. กุงจํานวนเพิ่มขึ้น 

4. สาหรายมจํีานวนลดลง 

11.  เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตอไปไดเพียง 10% ถาไกตัวหน่ึง  

       กนิเมลด็ขาวเปลอืกจํานวน 2,500 เมล็ดตอวัน ปริมาณพลังงานที่ไกตัวน้ีสามารถใชสรางเปนเน้ือเยื่อ  

       เทียบไดกับเมล็ดขาวเปลือกจํานวนเทาใด 

 1.   25   เมลด็   2.   250   เมลด็ 

 3.   2,500   เมลด็   4.   25,000   เมลด็ 

12.  กราฟ จํานวนสิ่งมีชีวิต 4 ชนิดในโซอาหาร จากชวงเวลา A ถึง F 

 

  
 

 ถาเขียนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ชนิดในรูปของโซอาหารเปน ดังน้ี  
 

พืช ⟶   หนอน ⟶  ไก ⟶ งู 
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 จากกราฟ ชวงเวลาใดที่มีอาหารของไกอยูนอยที่สุด

 1.   A  ถึง  B   2.   B  ถึง  C 

  

 3.   C  ถึง  D   4.   E  ถึง  F 

13.  ในการจําแนกประเภทของสารเปน สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย ควรพิจารณาโดยใช  

 เกณฑในขอใด 

 1.   สี    2.   ความขุน 

 3.   องคประกอบ   4.   ขนาดอนุภาค 

14.  นําของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแหง พบวาไมมีสารใดเหลอือยูในภาชนะเลย การสรุปที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ 

        ของเหลวชนิดน้ีคอืขอใด 

1. เปนสารละลาย 

2. เปนสารบริสุทธิ์ 

3. เปนตัวทําละลาย 

4. ไมมีของแข็งเปนองคประกอบ 

15.  ความรอนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง   =    80  แคลอรี / กรัม 

ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของนํ้า        =  540  แคลอรี / กรัม 
 

จากขอความขางบน ขอใดสรุปไดถูกตองที่สุด 

1. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะระเหยน้ําไดมากกวาการหลอมเหลวน้ําแข็ง 

2. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะระเหยน้ําไดมากกวาการหลอมเหลวน้ําแข็ง 3.325 เทาโดยนํ้าหนัก 

3. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะหลอมเหลวน้ําแข็งไดมากกวาการระเหยน้ํา 3.325 เทาโดยนํ้าหนัก 

4. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะหลอมเหลวน้ําแข็งไดมากกวาการระเหยน้ํา 6.750 เทาโดยนํ้าหนัก 

16.  ในการวิเคราะหองคประกอบของสีจากสิ่งตางๆ ดวยวิธีโครมาโทกราฟ ขอใดไมเหมาะกับหลักการ 

        วิเคราะหโดยใชวิธีน้ี 

1. องคประกอบของสีในใบไม 

2. องคประกอบของสีในน้ําสมสายชูกลั่น 

3. องคประกอบของสีในปากกาเมจิก 

4. องคประกอบของสีที่ใชยอมผาสีดํา 
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17.  เตรียมสารละลายเอทิลแอลกอฮอลโดยใชสวนผสมในปริมาณที่กําหนดในตาราง  

 

บีกเกอรท่ี 1 2 3 4 

ปริมาณสารละลายเอทลิแอลกอฮอล (cm3) 700 380 150 80 

ปริมาณนํ้า (cm3) 300 120 50 20 

  

 จากขอมูล สารละลายเอทิลแอลกอฮอลในบีกเกอรใด มีความเขมขนมากที่สุด 

 1.   บีกเกอรที่ 1   2.   บีกเกอรที่ 2 

 3.   บีกเกอรที่ 3   4.   บีกเกอรที่ 4 

18.  แผนภาพวัฏจักรคารบอน 

 

 
   

 พิจารณาขั้นตอนตอไปน้ี   

ก.  การสงัเคราะหดวยแสงของพืช 

ข.  การหายใจของพืช 

ค.  การเปลี่ยนแปลงจากพืชเปนถานหิน 
 

 ขั้นตอนใดที่เกิดปฏิกิริยาเคมี 

 1.   ก.  และ ข.    2.   ข.  เทาน้ัน 

 3.   ข.  และ ค.    4.   ก. ข.  และ  ค. 
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19.  สนามเด็กเลนมีพื้นที่เปนวงกลม รัศมี 10 เมตร ชายคนหนึ่งออกวิ่งจากจุด A ดวยความเร็วสม่ําเสมอไป 

       ตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใชเวลาทั้งสิ้น 1 นาท ี

 

 
 

 ขนาดของความเร็วเฉลี่ยที่ชายคนนี้ว่ิงเปนกี่เมตรตอวินาที  

 1.   π/6    2.   π/3 

 2.   10π    4.   20π 

20.  โยนวัตถุชิ้นหน่ึงขึ้นตรงๆ ในแนวด่ิง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตําแหนงสูงสุดขอใดกลาว

1. วัตถุมีความเร็วเปนศูนย 

ไมถูกตอง 

2. วัตถุมีอัตราเร็วเปนศูนย 

3. วัตถุมีความเรงเปนศูนย 

4. วัตถุมีนํ้าหนักเทากับนํ้าหนักกอนโยน 

21.  ภาพ การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย 

 

 
 

เราอาจประมาณไดวาโลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงกลม ทิศของความเรงเปนไปตามขอใด  

1. เปนไปตามลูกศร  ( 1 ) 

2. เปนไปตามลูกศร  ( 2 ) 

3. เปนไปตามลูกศร  ( 3 ) 

4. ระบุไมได เพราะความเรงเปนศูนย 
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22. แขวนปายอันหน่ึงเอาไวหนารานดวยเชือกที่มีลักษณะเหมือนกัน 2 เสน ดังรูป 

 

       ( 1 )                                ( 2 ) 

30 cm           60 cm 

 
     

 ถาปายมีนํ้าหนัก 90 นิวตัน เชอืกหมายเลข ( 1 ) และเชือกหมายเลข ( 2 ) รับนํ้าหนักเสนละกี่นิวตัน  

      ตามลําดับ 

1. 60.0  และ  30.0 

2. 67.5  และ  22.5 

3. 75.0  และ  15.0 

4. 77.5  และ  12.5 

23.  ชายสองคนเดินขึ้นเขาพรอมกัน ถาชายสองคนมีนํ้าหนักไมเทากันแตมีกําลังเทากัน ขอใดกลาวถูกตอง 

       เกี่ยวกับเวลาที่ใชในการเดินเพื่อใหถึงยอดเขา 

1. ชายทั้งสองใชเวลาเทากัน 

2. ชายที่มีนํ้าหนักมากกวาใชเวลามากกวา 

3. ชายที่มีนํ้าหนักมากกวาใชเวลานอยกวา 

4. ไมสามารถสรุปได เพราะขอมูลไมเพียงพอ 

24.  ปลอยวัตถุที่มีนํ้าหนัก 10 นิวตัน จากที่สูง 2 เมตรเหนือผิวดิน เมื่อวัตถุกระทบพื้น งานที่เกิดเน่ืองจาก  

       แรงโนมถวงมีคาเทาใด 

 1.   5 จูล    2.   10 จูล 

 3.   15 จูล    4.   20 จูล 

25.  เมื่อวางวัตถุหนากระจกเวา โดยใหระยะวัตถุนอยกวาความยาวโฟกัส ภาพที่เห็นในกระจกเวาจะมี  

       ลักษณะอยางไร 

1. ภาพเสมือน หัวต้ัง        ขนาดเลก็กวาวัตถุ 

2. ภาพจริง หัวกลับ     ขนาดเลก็กวาวัตถุ 

3. ภาพเสมือน หัวต้ัง        ขนาดใหญกวาวัตถุ 

4. ภาพจริง หัวกลับ     ขนาดใหญกวาวัตถุ 
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26.  คนที่ใสแวนสายตาสั้น จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกวาวัตถุจริงในกรณีใด  

1. วัตถุอยูหางจากแวนสายตานอยกวาความยาวโฟกัส 

2. วัตถุอยูหางจากแวนสายตานอยกวา 2 เทาของความยาวโฟกัสแตมากกวาความยาวโฟกัส 

3. วัตถุอยูหางจากแวนสายตามากกวา 2 เทาของความยาวโฟกัส 

4. เหตุการณน้ีไมเกิดขึ้นจริง คนยอมเห็นภาพขนาดเทาวัตถุ  

27.  รูป การหักเหของแสงผานแทงพลาสติกใส 

 

4

3

2

1

พลาสต ิ�กใส

อากาศ

แสง  
 

 ขอใดแสดงการหักเหของแสง ไม

1. มุม 1 ตองมากกวา มุม 2 

ถูกตอง 

2. มุม 2 ตองเทากับ มุม  3 

3. มุม 1 ตองเทากับ มุม  4 

4. มุม 1 และ 2 รวมกันตองได 90° 

28.  ภาพวงจรไฟฟาที่เชื่อมตอดวยโลหะชนิด  M  หรือ N  หรือ O หรือ  P  ระหวางจุด  X  และ  Y 

 

A

                    V 

โลหะ

             X        Y 

 
 

 เขียนกราฟความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟากับกระแสไฟฟาของโลหะชนิด  M  N  O  และ P 
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 จากกราฟ ถาโลหะแตละชนิดมีความยาวและพื้นที่หนาตัดเทากัน โลหะชนิดใดมีความตานทานสูงที่สุด  

 1.   M    2.   N 

 3.   O    4.   P 

29.  ภาพ วัฏจักรหิน 

 

 
 

 จากภาพ กระบวนการใดทาํใหหนิตะกอนเปลีย่นเปนหินแปรได  

1. การหลอมละลาย 

2. การกัดกรอนและผุพัง 

3. การสะสมและทับถม 

4. การไดรับความรอนและความดัน 
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30.  ปรากฏการณเรือนกระจก มีผลกระทบตอเหตุการณใด

1. นํ้าแข็งที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น 

นอยที่สุด 

2. พันธุพืชในเขตอบอุนอพยพขึ้นที่สูงขึ้น 

3. สัตวปามีจํานวนชุกชุมมากขึ้น 

4. พื้นที่ทะเลทรายแผขยายกวางขึ้น 

31.  ขอมูล ลักษณะอากาศ การกระจายของฝน และลักษณะฝน 

 

 
 

 จากขอมูล ถาวันน้ีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 19 oC มีฝนตกประมาณ 53% ของพื้นที่ และวัดปริมาณนํ้าฝนได  

 20  มิลลิเมตร จะรายงานสภาพอากาศตามขอใด 

1. อากาศเย็น มีมีฝนตกในระดับปานกลางทั่วไปในพื้นที่ 

2. อากาศรอน มีฝนตกหนักกระจายเปนแหงๆ ในพื้นที่ 

3. อากาศเย็น มีฝนตกในระดับปานกลางกระจายในพื้นที่ 

4. อากาศคอนขางหนาว มีฝนตกเล็กนอยกระจายในพื้นที่ 

32. ขอใดไมใชดาวเทียมสื่อสาร 

 1.   ไทยคม       2.   เทลสตาร 

 3.   อินเทลแซท   4.   วอยเอเจอร 
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สวนท่ี2  :      แบบระบายคําตอบ : จํานวน 5 ขอ (ขอ 33 - 37)  :  ขอละ 4  คะแนน แตละขอใหระบายคําตอบ 

         ที่ถูกตอง 2 คําตอบจาก 6 ตัวเลอืกทีก่าํหนดให 

 

33.  ตารางผลการตรวจวัดคา DO   BOD และปริมาณสารตะกั่ว จากแหลงนํ้า 4 แหลง 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ถากําหนดใหนํ้าที่มีคา DO ตํ่ากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคา BOD สูงกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร  

       เปนนํ้าเสีย  
 

 ขอมูลที่ถูกตองคือขอใดบาง  

1. แหลงนํ้าที่ 1 และ 3 อยูใกลเมืองใหญมากที่สุด 

2. แหลงนํ้าที่ 4 สามารถใชด่ืมไดอยางปลอดภัย 

3. บริเวณแหลงนํ้าที่ 2 มีชุมชนบานเรือนหนาแนนมากกวาบริเวณแหลงนํ้าที่ 4 

4. เฉพาะแหลงนํ้าที่ 3 เทาน้ัน ที่ตองการระบบบําบัดนํ้าเสีย 

5. เฉพาะแหลงนํ้าที่ 2 และ 4 เทาน้ัน ที่ใชเพื่อการคมนาคมได 

6. แหลงนํ้าที่ 3 อยูใกลโรงงานทําแบตเตอรีมากกวาแหลงนํ้าที่ 1 

34.  ยาลดกรดประกอบดวย MgO และ MgCO3 อัดเปนเม็ดโดยผสมกับแปง เมื่อนําเม็ดยามาบดใหเปนผงใน 

       ภาชนะ A แลวนํามาละลายดวยสารละลายกรด HCI ปริมาณมากเกินพอในภาชนะ B พบวามีฟองแกส 

       เกิดขึ้น เมื่อกรองแปงออกแลว นําสารละลายที่ไดไปตมไลกรดในภาชนะ C จะเหลือของแข็งสีขาว  

       จากการทดลองนี้ สารใดบางที่จัดเปนสารบริสุทธิ์ 

1. ยาลดกรด 

2. ผงละเอียดในภาชนะ A 

3. แกสที่เกิดในภาชนะ B 

4. สารละลายที่เหลืออยูในภาชนะ B 

5. ไอสารที่ไดจากภาชนะ C 

6. ของแข็งสีขาวที่เหลือในภาชนะ C 

แหลงน้ําท่ี 
คา DO 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

คา BOD 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

สารตะกั่ว 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

1 

2 

3 

4 

1.8 

6.0 

2.5 

6.7 

150 

87 

162 

65 

0.22 

0.03 

0.08 

0.02 
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35.  ปรากฏการณในขอใดบางที่มีระยะเวลายาวนานเทากัน 

1. คาบการหมุนรอบตัวเองของโลก 

2. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร 

3. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย 

4. คาบการโคจรของดวงจันทรรอบโลก 

5. คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย 

6. คาบการโคจรของดวงอาทิตยรอบกาแล็กซี 

36. ปรากฏการณจันทรุปราคาจะไมมี

1. วันวิสาขบูชา 

โอกาสเกดิขึน้ไดในวันใดบาง 

2. วันอาสาฬหบูชา 

3. วันมาฆะบูชา 

4. วันลอยกระทง 

5. วันพระ แรม 15 ค่ํา 

6. วันที่เกิดสุริยุปราคา 

37. ตาราง กําลังไฟฟาและความตางศักยของเคร่ืองใชไฟฟาชนิดตางๆ  

 

ชนิดของเคร่ืองใชไฟฟา กําลังไฟฟา (วัตต) ความตางศักย (โวลต) 

หมอหุงขาว 

ตูเย็น 

เตารีดไฟฟา 

เคร่ืองเปาผม 

700 

300 

1,000 

1,100 

220 

220 

220 

220 

  

ขอความตอไปน้ี ขอใดถูกตอง 

1. ใชตูเย็น 2 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชหมอหุงขาว 1 ชั่งโมง 

2. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเคร่ืองเปาผม 2 ชั่วโมง 

3. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชหมอหุงขาว 3 ชั่วโมง 

4. ใชตูเย็น 1 วัน จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเตารีด 2 ชั่วโมง และหมอหุงขาว 2 ชั่วโมง 

5. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเคร่ืองเปาผม 2 ชั่วโมง 

6. ใชเคร่ืองเปาผม 1 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเตารีด 1 ชั่วโมง และหมอหุงขาว 1 

ชั่วโมง 
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ขอสอบ O-NET   วิชา วทิยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน                  2553                                 

 

สวนท่ี 1  :  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

      จํานวน 12 ขอ ขอละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน 

  

 จากตารางแสดงปริมาณพลังงานที่ควรไดรับในแตละวันสําหรับคนไทยในวัยตางๆ ตอไปนี้  

 ใชเปนขอมูลตอบคําถามขอ 1 

 

สถานภาพ อายุ ( ป ) 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 

ชาย หญิง 

ทารก 0 – 5 เดือน ควรไดรับพลังงานจากน้ํานมแม 

 6 – 11 เดือน 800 

เด็ก 1 – 3 ป 1,000 

 4 – 5 ป 1,300 

 6 – 8 ป 1,400 

วัยรุน 9 – 12 ป 1,700 1,600 

 13 – 15 ป 2,100 1,800 

 16 – 18 ป 2,300 1,850 

วัยผูใหญ 19 – 30 ป 2,150 1,750 

 31 – 50 ป 2,100 1,750 

 51 – 70 ป 2,100 1,750 

 71 ปขึ้นไป 1,750 1,550 

ต้ังครรภ 3 เดือนแรก  + 0 

 เดือนที่ 4 - 9  + 300 

ใหนมบตุร   + 500 
  

     ที่มา  :  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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1.   พิจารณาบุคคล 4 คนตอไปน้ี 

  บุคคลที่ 1 :  หญิงอาย ุ18 ปที่กําลังเลี้ยงลูกโดยใหกินนมแม 

  บุคคลที่  2 :  หญิงอาย ุ28 ปที่กําลังต้ังครรภได 5 เดือน 

  บุคคลที่ 3 :  ชายหนุมอายุ  30 ป 

  บุคคลที่ 4 : วัยรุนชายอายุ 17 ป 

 จาตารางขางตน จงเรียงลําดับบุคคลจากผูท่ีตองการพลังงานในแตละวันมากที่สุดไปหานอยที่สุด  

1. บุคคลที่ 1 , 4 , 3 , 2 

2. บุคคลที่ 2 , 1 , 4 , 3 

3. บุคคลที่ 1 , 2 , 3 , 4 

4. บุคคลที่ 4 , 1 , 2  , 3 

2.   ขอใดเรียงลําดับเหตุการณในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชมีดอกไดถูกตอง  

1. การงอกหลอดละอองเรณู การปฏิสนธิ การถายละอองเรณู การเจริญไปเปนผล  

2. การปฏิสนธิ การถายละอองเรณู การเจริญไปเปนผล การงอกหลอดละอองเรณู  

3. การงอกหลอดละอองเรณู การถายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเจริญไปเปนผล  

4. การถายละอองเรณู การงอกหลอดละอองเรณู การปฏิสนธิ การเจริญไปเปนผล  

3.   กําหนดให  A  แทน  ยีนเดนที่ควบคุมลักษณะผิวปกติ และ  

   a   แทน  ยีนดอยที่ควบคุมลักษณะผิวเผือก 

 สามี – ภรรยา ที่มีลักษณะยีนในคูใดที่ลูกของพวกเขามีโอกาสแสดงลักษณะผิวเผือก 50% 

 1.   AA  × aa   2.   Aa  ×  Aa 

 3.   Aa  ×  aa   4.   AA  × Aa 

4.   จากสายใยอาหารตอไปน้ีสิ่งมีชีวิตใดนาจะเปนมนุษย 
 

  
 

 1.   C    2.   D 

 3.   E    4.   F 
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5.   การกระทําในลักษณะใดที่จัดวาไดชวยนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใชใหม (Recycle) 

1. สํานักงานใหพนักงานนํากระดาษวางหนาเดียวมาใช 

2. นําขวดแกวและเศษเหล็กไปขายใหรานรับซื้อของเกา 

3. การนําถุงพลาสติกใบเกาไปใสของจากหางสรรพสินคา 

4. แมบานเลือกซื้อนํ้ายาลางจานและนํ้ายาเคมีอ่ืนๆ ชนิดถุงเติม 

6.   กําหนดอินดิเคเตอรและชวง pH ที่เปลี่ยนสี ดังน้ี 

 

  

 

 

   
 

 

 สารละลายตัวอยางนิดหน่ึง เมื่อนํามาทดสอบดวยอินดิเคเตอรชนิดตางๆ ไดผล  ดังน้ี 
 

ชนิดของอินดิเคเตอรท่ีใชทดสอบสารตัวอยาง ผลการทดสอบ 

ฟนอลฟทาลีน สารละลายไมมีส ี

โบรโมไทมอลบลู สารละลายมีสีเหลือง 

โบรโมฟนอลบลู สารละลายมีสีเหลือง 
 

 สารละลายตัวอยางกลาว ควรมี pH เทาใด 

1.   นอยกวา 8.3   2.   นอยกวา 6.0 

3.   นอยกวา 3.0   4.   ระหวาง 3.0 – 8.3 

7.   จากการทดลองปลอยลูกเหล็ก A และ B จากที่สูงลงบนกระบะทราย ลูกเหล็กทั้งสองจมลงไป 

      ในผิวทรายเปนระยะตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

 ตาราง ระยะจมลึกของผิวทรายเมื่อปลอยลูกเหล็ก A และ B จากที่ระดับความสูงตางๆ 

 

ลูกเหล็ก มวลของลูกเหล็ก (กรัม) 
ระยะความสูงจาก 

ผิวทราย (เมตร) 

ระยะจมลึกของผิวทราย 

(เมตร) 

A 
100 1 3 

100 2 4 

B 
300 1 5 

300 2 6.5 

ชนิดของอนิดเิคเตอร ชวง pH ท่ีเปลี่ยนสี การเปลี่ยนสี 

ฟนอลฟทาลีน 8.3 – 10.0 ไมมีสี – แดง 

โบรโมไทมอลบลู 6.0 – 7.6 เหลอืง – นํ้าเงิน 

โบรโมฟนอลบลู 3.0 – 4.6 เหลอืง – นํ้าเงิน 
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 จากขอมูลในตาราง ลูกเหล็กในขอใดมีพลังงานศักยโนมถวงสูงที่สุด  

1. ลูกเหล็ก A ปลอยที่ระยะความสูง 1 เมตร 

2. ลูกเหล็ก A ปลอยที่ระยะความสูง 2 เมตร 

3. ลูกเหล็ก B ปลอยที่ระยะความสูง 1 เมตร 

4. ลูกเหล็ก B ปลอยที่ระยะความสูง 2 เมตร 

8.   จากภาพตัดขวางของโลก ขอใดอธิบายไดถูกตอง 

 

 
 

1. หมายเลข 1 ประกอบดวยเปลือกโลกภาคพื้นทวีป 

2. หมายเลข 2 ประกอบดวยหินทีม่ลีกัษณะเหนียวหนืด 

3. หมายเลข 3 สวนใหญมีสถานะเปนของแข็ง ประกอบดวยเหล็กกับนิเกิล 

4. หมายเลข 4 สวนใหญมสีถานะเปนของเหลว ประกอบดวยเหลก็กบันิเกลิ 

9.   ดาวดวงใดไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 

 1.   ดาวพุธ    2.   ดาวศกุร 

 3.   ดาวเสาร   4.   ดาวยเูรนัส 

10.  ดาวเทียมไทยคม ใชประโยชนในดานใด 

1. สื่อสาร         

2. การสํารวจทรัพยากร 

3. การพยากรณสภาพภูมิอากาศ       

4. การนําอุปกรณออกไปสํารวจอวกาศ 
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 ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 11 – 12 

  เด็กชาย A ออกแบบการทดลองโดยเทของเหลว 3 ชนิด คือ ของเหลว X Y และ Z ชนิดละ 

500 ลูกบาศกเซนติเมตรลงในทอพลาสติกใสขนาดเทากัน จํานวน 3 ทอ แลวหยอนลกูกลมโลหะขนาด

เสนผานศูนยกลาง 1.5 cm ลงในของเหลว จับเวลาต้ังแตเร่ิมปลอยจนกระทั่งลูกกลมโลหะกระทบ 

กนภาชนะ 

 

11.  ปญหาการทดลองใดสอดคลองกับการออกแบบการทดลองของเด็กชาย A  

1. ขนาดเสนผานศนูยกลางของลูกกลมโลหะมีผลตอความเร็วในการตกของลูกกลมโลหะใน

ของเหลวชนิดตางๆ หรือไม 

2. ขนาดเสนผานศนูยกลางของลูกกลมโลหะมีผลตอความเร็วในการตกของลูกกลมโลหะใน

ของเหลวหรือไม 

3. ชนิดของของเหลวมีผลตอความเร็วในการตกของลูกกลมโลหะในของเหลวหรือไม  

4. ชนิดของของเหลวมีผลตอความเร็วในการตกของลูกกลมโลหะขนาดตางๆ ในของเหลวหรือไม  

12.  เด็กชาย A ควรออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 

1. ตาราง เวลาที่ใชในการตกของลูกกลมโลหะในของเหลว X Y และ Z ต้ังแตเร่ิมปลอยจนกระทั่งลูก

กลมโลหะกระทบกนภาชนะ 

 

ชนิดของของเหลว เวลา (วนิาที) 

X  

Y  

Z  
 

 

2.  

ชนิดของของเหลว เวลา (วนิาที) 

X  

Y  

Z  
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3. ตาราง เวลาที่ใชในการตกของลูกกลมโลหะในของเหลว X Y และ Z ต้ังแตเร่ิมปลอยจนกระทั่งลูก

กลมโลหะกระทบกนภาชนะ 
 

ชนิดของ

ของเหลว 

เวลาท่ีใชในการตกของลูกกลมโลหะขนาดตางๆ (วนิาที) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

X    

Y    

Z    
 

4.  
  

ชนิดของ

ของเหลว 

เวลาท่ีใชในการตกของลูกกลมโลหะขนาดตางๆ (วนิาที) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

X    

Y    

Z    

 
 

สวนท่ี 2 :      แบบระบายตัวเลข จํานวน 3 ขอ ขอ 13 – 14 ขอละ 3 คะแนน ขอ 15 ขอละ 4 คะแนน  

  รวม 10 คะแนน 
 

13.  มีเกลือแกงอยู 270 กรัม ถาตองการเตรียมนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 30 โดยมวลตอปริมาตร จะสามารถ 

       เตรียมนํ้าเกลือไดกี่ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

14.  จากการทดลองดึงหวงโลหะวงกลมดวยตาชั่งสปริง 2 อัน โดยดึงต้ังฉากกันดังรูป ถาตาชั่งสปริงอันที่ 1  

       และอันที่ 2 อานคาแรงดึงได 8 นิวตัน และ 6 นิวตัน ตามลําดับ แรงลัพธที่กระทําตอหวงโลหะวงกลม 

       จะมีขนาดกี่นิวตัน 
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15.  นิลตองการเดินทางจากบานไปวัดโดยเร่ิมเดินทางจากบาน ผานโรงเรียนและผานบานของแกว  

       ซึ่งแผนผังการเดินทางเปนดังรูป ถาวัดอยูหางจากบานแกวไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 160 เมตร  

        และนิลใชเวลาเดินทางจากบานไปวัดทั้งหมด 50 วินาที นิลเดินทางดวยอัตราเร็วกี่เมตรตอวินาที  

        กาํหนดใหหวักระดาษเปนทศิเหนือ 
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ขอสอบ O-NET   วิชา วทิยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน                  2553                                 

 

สวนท่ี 1  :  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

      จํานวน 12 ขอ ขอละ 2.5 คะแนน รวม 30 คะแนน 

 

1.   พิจารณาสวนประกอบตางๆ ของดอกไม 4 ชนิด ตอไปน้ี 

 

ชนิดของดอกไม กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย ร้ิวประดับ 

A   -   

B -     

C     - 

D  -   - 

  

 ดอกไมชนิดใดบางเปนดอกครบสวน 

 1.   A , B , C   2.   B , C , D 

 3.   B , C    4.   C 

2.   ถาลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะหน่ึงถูกควบคุมดวยยีนดอยที่อยูบนโครโมโซมเพศชนิด  X  

      การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะน้ีจะเปนอยางไร 

1. พบลักษณะน้ีในผูหญิงเทาน้ัน 

2. พบลักษณะน้ีในผูหญิงมากกวาผูชาย 

3. พบลักษณะน้ีในผูชายมากกวาผูหญิง 

4. ไมสารารถพบลักษณะน้ีในผูชายได 

3. ขอใดจัดวามีรูปแบบของความสัมพันธระหวาสิ่งมีชิตแบบเดียวกัน  

1. ดอกไมกับแมลง  ไลเคน 

2. นกเอ้ียงกับควาย  พลูดางกับตนไมใหญ  

3. เสือกับกวาง   เสือกับสิงโตที่ลาเหยื่อตัวเดียวกัน  

4. กลวยไมกับตนมะมวง  ปลาฉลามกับเหาฉลาม  

 

 

 

ปการศึกษา 
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 พิจารณาตารางแสดงปริมาณพลังงานที่ควรไดรับในแตละวันสําหรับคนไทยในวัยตางๆ ตอไปนี้แลว 

   ตอบคําถามขอ 4 
 

สถานภาพ อายุ ( ป ) 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 

ชาย หญิง 

ทารก 0 – 5 เดือน ควรไดรับพลังงานจากน้ํานมแม 

 6 – 11 เดือน 800 

เด็ก 1 – 3 ป 1,000 

 4 – 5 ป 1,300 

 6 – 8 ป 1,400 

วัยรุน 9 – 12 ป 1,700 1,600 

 13 – 15 ป 2,100 1,800 

 16 – 18 ป 2,300 1,850 

วัยผูใหญ 19 – 30 ป 2,150 1,750 

 31 – 50 ป 2,100 1,750 

 51 – 70 ป 2,100 1,750 

 71 ปขึ้นไป 1,750 1,550 

ต้ังครรภ 3 เดือนแรก  + 0 

 เดือนที่ 4 - 9  + 300 

ใหนมบตุร   + 500 
  

     ที่มา  :  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2546 
 

4.   จากตาราง บุคลใดตอไปนี้ไดรับพลังงานเพียงพอและเหมาะสม 

1. เด็กชายอายุ 7 ขวบ ไดรับพลงังานวันละ 1,300 กโิลแคลอรี 

2. วัยรุนชายอายุ 18 ป ไดรับพลงังานวันละ 2,300 กโิลแคลอรี 

3. คุณยายอายุ 70 ป ไดรับพลงังานวันละ 2,100 กโิลแคลอรี 

4. หญิงอาย ุ25 ป ต้ังครรภได 4 เดือนไดรับพลงังานวันละ 1,950 กโิลแคลอรี 

5.   การกระทําใดไดชื่อวาเพิ่มรายไดใหตนเองโดยยึดหลักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

 1.    เก็บกลวยไมและเฟนจากปามาขายใหคนในเมือง 

 2.    จับมาน้ํามาตากแหงขายใหกับรานขายยาแผนโบราณ 

 3.    เก็บเปลือกหอยและเศษปะการังตามชายหาดมาประดิษฐเปนของที่ระลึกขายใหนักทองเที่ยว 

 4.    เก็บของพลาสติกที่มีคนทิ้งไวขางทางมาสะสมไวขาย 
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6.   ในการทดลองผานแสงเขาไปในของเหลว 3 ชนิด ไดผลดังตาราง 

 

ชนิดสาร ผลการทดลองเมื่อฉายแสงผานบีกเกอรบรรจุของเหลว 

I แสงผานไดแตมองไมเห็นลําแสงที่ผานเขามาในของเหลว 

II แสงผานไดและมองเห็นลําแสงผานเปนทาง 

III แสงผานไดและมองเห็นลําแสงผานเปนทาง 

  

 สาร I , II และ III นาจะเปนสารในขอใดตามลําดับ 

1. นํ้าเกลือ นํ้านมสด นํ้าสบู  

2. นํ้านมสด นํ้าเชื่อม  นํ้าอัดลม  

3. นํ้าสมสายชู นํ้าเกลือ  นํ้าสบู  

4. นํ้ามะนาว นํ้าสลัด  นํ้าสมสายชู  

7.   นักเรียนคนหน่ึงเดินจากจุด A ไปจุด B เปนเสนทางดังรูป หากนักเรียนใชเวลาในการเดินทาง 40 วินาที 

      ขอใดตอไปน้ี

 

ไมถูกตอง 

 

  
 

 

1. นักเรียนเดินดวยความเร็วเฉลีย่ 2.5 เมตรตอวินาที 

2. นักเรียนเดินดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 2.5 เมตรตอวินาที 

3. การกระจัดที่นักเรียนเดินไดเปน 0 เมตร 

4. นักเรียนเดินไดระยะทาง 100 เมตร 
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8.   จากภาพตัดขวางของโลก ลาวาที่ถูกพนออกมาจากปลองภูเขาไฟมาจากสวนใด 

 

 
 

1.   หมายเลข 1   2.   หมายเลข 2 

3.   หมายเลข 3   4.   หมายเลข 4 

9. ทิศการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะหดวงใดตอไปนี้ ตรงขามกับดาวเคราะหอ่ืน  

 1.   ดาวศกุร    2.   ดาวเสาร 

 3.   ดาวอังคาร   4.   ดาวพฤหัสบดี 

10. ดาวเทียมทําหนาที่ตอไปนี้ยกเวน

1. สื่อสาร 

ขอใด 

2. สํารวจทรัพยากร 

3. นําอุปกรณออกไปสํารวจอวกาศ 

4. เก็บขอมูลเพื่อใชพยากรณสภาพอากาศ 
 

ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 11 – 12 

 สมชายทําการทดลองเติมสาร A ลงในนํ้าที่มีอุณหภูมิ 30oC คนสาร A ใหละลายในนํ้า แลววัดอุณหภูมิ

ของสารละลาย ไดผลดังตารางบันทึกผลการทดลองตอไปนี้ 
 

 ตาราง

 

 อุณหภูมิของสารละลาย A เมือ่เติมสาร A ในปริมาณที่แตกตางกันลงในนํ้า 

ปริมาณสาร A ท่ีเติมลงในนํ้า (กรัม) อุณหภูมิของสารละลาย A (oC) 

10 35.0 

20 37.5 

30 40.0 

40 42.5 
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11. จากขอมูลขางตนปญหาของการทดลองคืออะไร 

1. อุณหภูมิของนํ้ามีผลตอปริมาณสาร A ที่ละลายไดในนํ้าหรือไม 

2. ปริมาณสาร A ที่ละลายในนํ้ามีผลตออุณหภูมิของสารละลาย A หรือไม 

3. ถาปริมาณสาร A มีผลตออุณหภูมิของสารละลายแลว ดังน้ันเมื่อเพิ่มปริมาณสาร A ลงในนํ้า 

อุณหภูมิของสารละลายจะเพิ่มขึ้น 

4. ถาอุณหภูมิของน้ํามีผลตอความสามารถในการละลายของสาร A ในนํ้าแลว ดังน้ันเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ

ใหสูงขึ้น ปริมาณสาร A ที่ละลายไดในนํ้าจะเพิ่มขึ้น 

12. จากตาราง ตัวแปรตน และตัวแปรตามคือสิ่งใดตามลําดับ 

 

 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

สวนท่ี 2  :      แบบระบายตัวเลข จํานวน  3 ขอ ขอ 13 – 14 ขอละ 3 คะแนน ขอ 15 ขอละ 4 คะแนน  

   รวม 10 คะแนน 

 

13.  นําโซเดียมคลอไรด 4.5g มาละลายในน้ําจนมีปริมาณ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร สารละลาย 

       โซเดียมคลอไรดที่ไดมีคววามเขมขนรอยละเทาไรโดยมวลตอปริมาณ  

 

 

14.  ในการทําใหนํ้าแข็งมวล 3 กิโลกรัมหลอมเหลวหมดพอดี จะตองใชความรอนกี่กิโลแคลอรี  

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน  ตวัแปรตาม 

ปริมาณสาร A ที่เติมลงในนํ้า อุณหภูมิขอสารละลาย A 

อุณหภูมิของสารละลาย A ปริมาณสาร A ที่เติมลงในนํ้า 

ปริมาณสาร A ที่เติมลงในนํ้า ปริมาณนํ้า 

ปริมาณนํ้า อุณหภูมิของนํ้า 
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15.  จากการทดลองดึงหวงโลหะวงกลมดวยตาชั่งสปริง 2 อัน โดยดึงต้ังฉากกันดังรูป ถาตาสปริงอันที่ 1 

       และอันที่ 2 อานคาแรงดึงได 8 นิวตัน และ 6 นิวตัน ตามลําดับ เมื่อนําตาชั่งสปริงอันที่ 3 มาดึงหวง 

       โลหะวงกลมในทิศทางดังรูป พบวาหวงโลหะวงกลมไมเคลื่อนที่ ตาชั่งสปริงอันที่ 3 ควรอานคา 

       ไดเทาใด 
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-NET   วิชา วิทยาศาสตร            2552 

  มัธยมศึกษาตอนตน                                       

 

    1.    4                        2.    2                        3.    3                          4.    2                          5.    4 

    6.    3                        7.    1                        8.    2                          9.    2                        10.    4 

  11.    2                      12.    3                       13.    4                        14.   4                        15.    4 

  16.    3                      17.    4                       18.    1                        19.    1                       20.    3 

  21.    2                      22.    2                       23.    2                        24.    4                       25.    3                                                                       

  26.    2                      27.    4                       28.     4                       29.    4                       30.     3                                                   

  31.    3                      32.    4                       33.     1,2                    34.    3,5                    35.     2,4                                                          

  36.    5,6                   37.    4,5                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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เฉลยขอสอบ 

ขอสอบ O-NET   วิชา วทิยาศาสตร   มัธยมศึกษาตอนตน                  2553                                                                            

 

ชดุ 91C 

     1.    1                         2.    4                          3.    3                          4.    2                         5.    2 

     6.    3                         7.    4                          8.    2                          9.    4                        10.   1                                         

    11.   3                        12.   1                        13.    375                     14.   46.1                   15.   0.28    

 

ชดุ 91D 

     1.    4                         2.    3                          3.    4                        4.    2                           5.    4                   

     6.    1                         7.    3                          8.    2                        9.    1                          10.    3                                                         

    11.   2                        12.   1                         13.   375                   14.    46.1                    15.    0.28                                                                                                                 

 

 

 

ปการศึกษา 


