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Knowledge 101 Academy 

วิทยาศาสตร์ 
  Science 

 

เนื้อหา 
 

รูปแบบข้อสอบ 

O-NET ม.6 – รหัสวิชา 95   วิชาวิทยาศาสตร์    

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2564 10.00 – 11.30  (เวลา 90 นาท)ี 
- ตอนที่ 1 ปรนัย   4 ตัวเลือก – 1 คำตอบ – 36 ข้อ  = 79.2 คะแนน 

- ตอนที่ 2 เลือกตอบเชิงซอ้น  5 ตัวเลือก    –  4  ข้อ  = 20.8 คะแนน 
             รวม 40 ข้อ  = 100 คะแนน 

หัวข้อทีส่อบ 

1.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

 -ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

 -สมบัติของสิ่งมาชีวิต หน้าที่และโครงสร้างของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 

 -การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 

-สมบัติของสารและองค์ประกอบของสสาร การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และ ปฏิกิรยิาเคม ี

 -แรงในชีวิตประจำวันและการเคล่ือนที่แบบต่าง ๆ 

 -พลังงานและการเปลี่ยนแปลง เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3.วิทยาศาสตร์ โลก และ อวกาศ  

 -ลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 

 -ความสัมพันธ์ของระบบโลก ลม ฟ้า อากาศ 

4.เทคโนโลย ี

 -การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิต 

 -การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
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   ตะลุยข้อสอบเก่า 
 

 

 
 

ตอนที่ 1  รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที 

(ข้อละ 22 คะแนน) 

ข้อ 1 นักเรียนนำสไลด์ตัวอย่างที่เก็บในกล่องสไลด์ตัวอย่างพืช มาศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วบันทึกผล ดังตาราง 

 

สไลด์ตัวอย่าง ส่วนประกอบของเซลล์ 
ผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ คลอโรพลาสต์ แวคิวโอล นิวเคลียส 

A ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
B มี มี มี ไม่มี ม ี
C ไม่มี มี ไม่มี มี ม ี
D มี มี มี ไม่มี ม ี

 

สไลด์ตัวอย่างใดเป็นสไลด์ตัวอย่างของเซลล์สัตว์ที่ปนอยู่ในกล่องนี้ 

1. สไลด์ตัวอย่าง A และ B 

2. สไลด์ตัวอย่าง A และ C 

3. สไลด์ตัวอย่าง B และ D 

4. สไลด์ตัวอย่าง C เท่านั้น 

 
ข้อ 2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลจากกระบวนการออสโมซิส 

   1. การเติมน้ำตาลลงไปในนม ทำให้นมมีรถหวาน 

   2. การแช่ถุงชาในน้ำร้อน ทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล 

   3. การแลกเปลี่ยนแก๊สรออกชิเจนระหว่างหลอดเลือดฝอยกับอวัยวะ 

   4. การแช่เนื้อเยื่อของเชลผักกาดในสารละลายกลูโคส ทำให้เชลล์เห่ียว 
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ข้อ 3 จัดชุดการทดลองเพื่อศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ดังภาพ  

 
 

ทำการทดลองโดยปรับระยะห่างระหว่างโคมไฟกับหลอดทดลองและความเข้มขันของสารละลาย 
NaHCO3 ซึ่งเป็นสารที่ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วบันทึกจำนวนฟองแก็สที่เกิดขึ้น 
ได้ผลดังตาราง 

ชุดการ
ทดลอง 

ระยะห่างระหว่างโคมไฟ
กับหลอดทอดลอง(cm) 

ความเข้มข้นของสารละลาย NaHCO3 
(ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร) 

จำนวน
ฟองแก๊ส 

1 20 0.0 5 
2 20 0.5 25 
3 40 0.0 3 
4 40 0.5 17 
5 60 0.0 0 
6 60 0.5 8 

 
จากผลการทดลอง ข้อสรุปใดถูกต้อง 
1. จำนวนฟองแก๊สพิมขึ้น เมื่อความเขม้แสงและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คลดลง 
2. จำนวนฟองแก๊ตพิมขึ้น เมื่อความเข้มแสงและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขี้น 
3. จำนวนฟองแก๊สพิมขึ้น เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดถ์ดลง 
4. จำพวนฟองแก็ตพิมขึ้น เมื่อความเข้มแสงลดลงแตป่ริมาณแก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์พ่ิมขึ้น 
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ข้อ 4 ภาพแสดงผลของพืชชนิดหนึ่ง เป็นดังนี้ 

 
 

จากภาพ ข้อใดถูกต้อง 
1. ส่วน A เจริญมาจากรังไข่ 
2. ส่วน A มีเอมบริโออยู่ภายใน 
3. ผลของพืชชนิดนี้เจริญมาจากออวุล 
4. พืชต้นใหม่ที่เจริญจากส่วน A จะมีพันธุกรรมหมือนเดิมเสมอ 
 
 
ข้อ 5  ต้นกาบหอยแครงเป็นพืชที่ตมารถดักจับกินเมลง โดยใบมีลักษณะเป็นแผ่นสองแผ่นคู่กัน 
เมื่อแมลงบินเขา้มาชน แผ่นใบจะประกบเข้าหากันเพื่อไม่ให้แมลงหลุดออกไปได ้
การตอบสนองของพืชในข้อใด มีส่ิงเร้าแบบเดียวกับต้นกาบหอยแครง 
1. การเลื้อยพันหลักของตำถึง 
2. การผลใิบของตน้ไม้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน 
3. การหุบของใบมะขามในตอนกลางคืน 
4. การบานของคอกคุณนายตื่นสายในตอนเช้า 
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ข้อ 6 นักเรียนกลุม่หนึ่งได้ค้นคว้าบทความเกี่ยวกับการศึกษา ผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 
ในหนูทดลอง พบว่าฝุน่ละออง PM 2.5 ส่งผลให้ถุงลมปอดบางส่วนของหนูทดลองถูกทำลาย 
และหนูทดลองจะมีจำนวนเม็ดลือดขาวที่ปอดลดลง จำนวนแบคทีเรียที่ปอดจึงเพิ่มขึ้น 
นักเรียนแต่ละคนจึงวิเคราะห์และอภิปรายผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ในหนูทดลอง 
เพ่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ ดังนี้ 

นักเรียน ก "ฝุ่นละออง PM 25 ทำให้เป็นภูมิแพ้ เพราะจำนวนเม็ดเลือดขาวในหลอดเลือด 
     ที่ปอดลดลง" 

นักเรียน ข "ฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดน้อยลง เพราะถุงลมปอด 
     ถูกทำลาย" 

นักเรียน ค "ฝุ่นละอง PM 2.5 ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะ       
              ต่าง ๆ มากขึ้น เพราะถุงลมปอดถูกทำลาย" 

 
จากข้อมูล นักเรียนคนใดเสนอผลกระทบของฝุ่นละออง PM 25 ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ 
ได้ถูกต้อง 

1. นักเรียน ก เท่านั้น 
2. นักเรียน ข เท่านั้น 
3. นักเรียน ก และ ค 
4. นักเรียน ข และ ค 
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ข้อ 7 ผลการทดสอบสารอาหารในอาหาร 4 ชนิด เป็นดังตาราง 
อาหาร ผลการทดสอบสารอาหารโดยวิธีต่างๆ 

เติมสารละลาย
ไอโอดีน 

เติมสารละลาย 
เบเนดิกต์ 

และให้ความร้อน 

เติมสารละลายคอปเปอร์
ซัลเฟตและสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด ์

ถูหรือหยด
บนกระดาษ 

A สีน้ำเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่โปร่งแสง 
B ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง โปร่งแสง 
C ไม่เปลี่ยนแปลง ตะกอนสีแดง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่โปร่งแสง 
D ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง สีม่วง โปร่งแสง 

 
ข้อใดระบุชนิดของอาหารทั้ง 4 ชนิดที่นำมาทดสอบได้ถูกต้อง 
 

 A B C D 
1. ข้าวกล้อง น่องไก่ น้ำเชื่อมจากข้าวโพด เนยเทียม 
2. ข้าวกล้อง เนยเทียม น้ำเชื่อมจากข้าวโพด น่องไก่ 
3. น้ำเชื่อมจากข้าวโพด น่องไก่ ข้าวกล้อง เนยเทียม 
4. น้ำเชื่อมจากข้าวโพด เนยเทียม ข้าวกล้อง น่องไก่ 
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ข้อ 8 โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโชมร่างกาย เกิดจาก 

ความผิดปกติของยนีที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง จากการศึกษาการถ่ายทอด

ลักษณะโรคธาลัสชเีมียในครอบครัวหนึ่ง ที่ประถอบด้วย พ่อ แม่ ลูกสาว 1 คน และลูกชาย 1 คน 

พบว่า พ่อแม่และลูกสาวไม่เป็นโรคธาลสัซีเมีย แต่ถูกชายเป็นโรคธาลัสซีเมีย 

 

ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลสัซีเมียของครอบครัวนี้ได้ถูกต้อง 

 

1. พ่อหรือแม่จะต้องมีคู่ยีนที่ปกติทั้งคู ่

2. ลูกสาวจะต้องเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียเสมอ 

3. ลูกชายจะต้องได้รับยนีควบคุมโรคธาลัสซีเมียจากทั้งพ่อและแม ่

4. ลูกคนต่อไปของครอบครัวนี้จะไม่มีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้ว 
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ข้อ 9 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณหนึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังภาพ 

 
ปัจจัยใดที่อาจทำให้ประชากรกบในสายใยอาหารนี้เพิ่มขึ้น 

1. อัตราการเกิดของผักบุ้งและหนอนลดลง 

2. อัครการอพยพออกของนกเหยีย่วและอัตราการเกิดของแมวสูงขึ้น 

3. อัตราการเกิดของข้าวลดลงและอัตราการอพยพออกของตั๊กแตนสูงขึ้น 

4. อัตราการตายของผักบุ้งลดลงและอัตราการอพยพเข้าของนกอินทรีสูงขึ้น 

 

ข้อ 10 A B C และD คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในวัฏจักรคาร์บอนของบริเวณหนึ่ง ดังแผนภาพ 

 
จากแผนภาพ กระบวนการใดของวัฏจักรคารบ์อนนี้ที่ช่วยบรรเทาภาวะเรือนกระจกได ้

1. กระบวนการ A 

2. กระบวนการ B 

3. กระบวนการ C 

4. กระบวนการ D 
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ข้อ 11 กิจกรรมในข้อใดจัดเปน็การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs 

1. การนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาเช็ดกระจก 

2. การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นกระดาษสา 

3. การบริจาคเสื้อที่ไม่ได้ใส่แล้วให้แก่คนอื่นที่ต้องการ 

4. การซื้อน้ำยาล้างจานชนิดถุงเติมแทนการซื้อขวดใหม่ 

 

ข้อ 12 แก๊สคาร์บอนมอนอกไชด์ซึ่งเป็นแก๊สอันตราย พบได้มากในบริเวณใด 

1. บริเวณที่มีการก่อสร้าง 
2. บริเวณที่มีแหล่งน้ำเน่าเสีย 
3. บริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง 
4. บริเวณที่มีการฝังกลบของเสีย 
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ข้อ 13 แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารทั้ง 3 สถานะ มลัีกษณะดังภาพ 
 

 
 

ทดลองให้ความร้อนสาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และลดอุณหภูมิสาร B ซึ่งเป็นแก๊ส ทำให้สาร 

ทั้ง2 ชนิดเกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลต่าง ๆ แล้วนำมา 

เขียนกราฟได้ดังนี้ 

 

 
 
จากข้อมูล ที่อุณหภูมิ T1 และ T2 สาร A และ B จะมีการจัดเรียงอนุภาคตามสถานะใด 
 
 สถานะของสาร A ที่อุณหภูมิ (°C) สถานะของสาร B ที่อุณหภูมิ (°C) 
 T1 T2 T1 T2 
1. X Z Z Y 
2. X Y Y Z 
3. Y X Y X 
4. Z Y X Y 
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ข้อ 14 ข้อมูลแสดงช่วง pH และสีที่เปลี่ยนของอินดิเคเตอร์ 4 ชนิด เป็นดังนี้ 
 
อินดิเคเตอร์ ช่วง pH ของการเปล่ียนสี สีท่ีเปล่ียน 
โบรโมครีซอลกรีน 3.8-5.4 เหลือง-น ้าเงิน 
ลิตมสั 5.0-8.0 แดง-น ้าเงิน 
ฟีนอลเรด 6.8-8.4 เหลือง-แดง 
ฟีนอลฟ์ทาลีน 8.3-10.0 ไม่มีสี-สีชมพู 

 

จากข้อมูล ถ้าแพทยแ์นะนำนักเรียนว่าควรเลือกใช้สบู่ที่มีสภาพใกล้เคียงเป็นกลาง เพ่ือแกัปัญหา 

บางประการของผิว นักเรียนควรเลือกใช้ยี่หอ้ใดต่อไปนี้ 

1. ยี่ห้อ w 

2. ยี่ห้อ x 

3. ยี่ห้อ Y 

4. ยี่ห้อ z 

 

 

ข้อ 15 ผูกเชือกกับแท่งไมซ้ึ่งวางอยู่บนพื้นราบที่มีความสียดทาน แล้วออกแรงดึงเชือกในแนว

ระดับแตแ่ท่งไม้ยังอยู่นิ่งไมเ่คล่ือนที่ ดังภาพ 

 
 
แรงที่มือดึงเชอืก กับ แรงที่แท่งไม้ดึงเชือก เป็นแรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1. เป็น เพราะแรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกัน 

2. เป็น เพราะแรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงข้ามกัน 

3. ไม่เป็น เพราะแรงทั้งสองเป็นแรงที่กระทำบนวัตถุต่างชิ้นกัน 

4. ไม่เป็น เพราะแรงทั้งสองปืนแรงที่กระทำบนวัตถุชิน้เดียวกัน 
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ข้อ 16 แขวนวัตถุหนัก 4 นิวดัน 6 นิวตัน และ 8นิวตัน เข้ากับคานเบา แล้วนำคานไปแขวน 

พบว่าคานอยู่ในสภาพสมดุลในแนวระดับ ดังภาพ 

 
 

จากภาพ ระยะ Dมีค่าเท่าใด และ ถ้านำวัตถุหนัก 4 นิวตัน ออก คานจะหมุนในทิศใด 

 ระยะ D (cm) ทิศที่คานจะหมุน หลังจากนำวัตถุออก 
1. 50 ตามเข็มนาฬิกา 
2. 50 ทวนเข็มนาฬิกา 
3. 60 ตามเข็มนาฬิกา 
4. 60 ทวนเข็มนาฬิกา 
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ข้อ 17 วางวัตถุไวห้น้ากระจกเว้า ห่างจากขั้วกระจก 20 เซนติเมตรเมื่อเขียนรังสีของแสงจากวัตถุ

ขนานกับแกนมุขสำคัญ แล้วตกกระทบกระจกเว้า พบว่ารังสีสะท้อนตัดผา่นแกมุขสำคัญที่

ระยะห่างจากขั้วกระจก 10 เซนติเมตร ดังภาพ 

 
 

กระจกเว้านี้มีความยาวโฟกัสเท่าใด และภาพของวัตถุมีขนาดเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ

วัตถุ 

1. 10 เซนติเมตร และ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 

2. 10 เซนติเมตร และ ขนาดเท่าวัตถุ 

3. 20 เชนติเมตร และ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 

4. 20 เซนติเมตร และ ขนาดเท่าวัตถุ 
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ข้อ 18 แขวนวัตถุ 4 ชิ้น ไว้ที่ความสูงต่าง ๆ โดยวัตถุ A และ B มีมวล 1 กิโลกรัม ส่วนวัตถุ C 

และ D มีมวล 2 กิโลกรัม ดังภาพ จากนั้น ตัดเชือกให้วัตถุทั้ง 4 ชิ้น ตกสู่ระดับอ้างอิง 

กำหนดให้ ระยะห่างจากระดับอ้างอิงถึงจุดศูนย์กลางของวัตถุ A กับวัตถุ C มีค่าเท่ากัน 

และวัตถุ B กับวัตถุ D มีค่าเท่ากัน 

 
 

ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 

1. ก่อนตัดเชือก พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุ A น้อยกว่าวัตถุ B 

2. ก่อนตัดเชือก พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุ B เท่ากับวัตถุ D 

3. ขณะวัตถุ C และ D ตกถึงระดับอ้างอิง พลังงานจลน์ของวัตถุ C มากกว่าวัตถุ D 

4. ขณะวัตถุ A และ C ตกถึงระดับอ้างอิง พลังงานจลน์ของวัตถุ A เท่ากับวัตถุ C 
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ข้อ 19 โทนี่จะใช้งานหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่ง ซึ่งจะทำงานได้เมื่อให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของ

หลอด 1.5 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.3 แอมแปร์ เท่านั้น โทนี่พบปัญหาว่า เขามีแบตเตอรี่ 

6.0 โวลต์ ที่ปรับความต่างศักย์ไม่ได้ เขาจึงต่อตัวต้านทานกับหลอดไฟนั้นแบบอนุกรม ดังแผนภาพ 

ซึ่งทำให้หลอดไฟฟ้าดังกล่าวทำงานได้  

กำหนดให้ แบตเตอรี่และสายไฟมีความต้านทานภายในน้อยมาก จึงไม่ต้องนำมาพิจารณา 

 

 
 

ความต้านทานของหลอดไฟฟ้าเป็นเท่าใด และหตุใดโทนี่จึงต้องต่อตัวต้านทานเข้ากับหลอดไฟฟ้า 

1. 0.45 โอห์ม และ เพื่อลดกระแสไฟฟ้าในวงจร 

2. 0.45 โอห์ม และ เพื่อลดความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแบตเตอรี่ 

3. 5.0 โอห์ม และ เพื่อลดกระแสไฟฟ้าในวงจร 

4. 5.0 โอห์ม และ เพื่อลดความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแบตเตอร่ี 

 

ข้อ 20 ในการทดลองครั้งหนึ่ง ทำการทดลอง ดังนี้ 

1. ใส่สารละลาย 𝐴2𝐸4 ลงในบีกเกอร์ 

2. เติมสาร EB ลงไปผสมกับสารในข้อ 1 แล้วให้ความร้อนเป็นเวลา 30 นาที 

3. วิเคราะห์ชนิดของสารหลังเกิดปฏิกิริยา พบสาร 𝐴2𝐸4B และสาร 𝐴2𝐸4เหลืออยู่ 

จากข้อมูล ข้อใดเขียนสมการเคมแีสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทดลองนี้ไดถู้กต้อง 

1.  𝐴2𝐸4     𝐴2𝐸5𝐵  

2.  𝐴2𝐸4   𝐴2𝐸5𝐵 + 𝐴2𝐸4 

3.  𝐴2𝐸4   𝐴2𝐸5𝐵 + 𝐴2𝐸4 

4.  𝐴2𝐸4 + EB   𝐴2𝐸5𝐵 

EB 
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ข้อ 21 ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ 

 
 

จากภาพ ข้อสรปุใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1. หินงอกหินยอ้ย และแทง่เสา จัดเป็นหินแปร 

2. หินงอก จ และหินย้อย มีองค์ประกอบเป็นสารชนิดเดียวกัน 

3. โครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา จะพบภายในภูเขาหินแกรนิต 

4. ภายใต้ภาวะเดียวกัน หินงอก ก และหินย้อย ข ใช้เวลาในการก่อตัวยาวนานกว่าหินงอก ค และ

หินย้อย ง 
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ข้อ 22 ข้อมูลแสดงความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 3 ดวง เป็นดังนี้ 
 

ดาวเทียม ความสูงจากผิวโลก(km) คาบในการโคจรรอบโลก1รอบ 
A 160 1 ชั่วโมง 27 นาที 
B 1,609 1 ชั่วโมง 57 นาที 
C 35,786 24 ชั่วโมง 

 
จากข้อมูล ข้อความใดไม่ถูกต้อง 

1. แรงโน้มถ่วงของโลกต่อดาวเทียม A มากกว่าดาวเทียม B 

2. ความเร็วในการโคจรของดาวเทียม B มากกว่าดาวเทียม C 

3. เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดาวเทียม A อยู่ตำหน่งคงที่บนท้องฟ้า 

4. ดาวเทียม เหมาะสำหรับใช้เป็นดาวเทียมสื่อสาร พราะส่งสัญญาณมายังโลกได้ต่อเนื่อง 
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ตอนที่2 แบบปรนัยลือกตอบเชิงซ้อน เลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละคำถามย่อย 
จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน 
 

ข้อ 23 23 นำน้ำแป้งที่มีความเข้มข้น 20% ใส่ถุงเซลโลเฟน โดยทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 

เซนติเมตร จากนั้น นำถุงเซลโลเฟนแช่ในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ำกลั่น ดังภาพ 

 
 

เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที พบว่า ถุงเซลโลเฟนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น 4 เซนติเมตร 

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ 

ข้อความ ใช่ หรือ ไม่ 
41.1 หลังการทดลอง ความเข้มข้นของน้ำแป้งในถุงเซลโลเฟนจะลดลง 
เนื่องจากโมเลกุลของแป้งจะเกิดการแพร่ออกจากถุง 

ใช/่ ไม่ใช่ 

41.2 หากนำตัวอย่างน้ำในบีกเกอร์หลังจากการทดลองมาทดสอบด้วยการหยด
สารละลายไอโอดีน สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม 

ใช/่ ไม่ใช่ 

41.3 หากทำการทดลองอีกครั้งโดยเปลียนน้ำกล่ันในบีกเกอร์เป็นน้ำแป้งที่มี
ความเข้มข้น 10% เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที ถุงเซลโลเฟนจะมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2-4 เซนติเมตร 

ใช/่ ไม่ใช่ 
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ข้อ 24 ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลาย A กับสารละลาย B ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผลึก C แก๊ส D และ

ของเหลว E ดังสมการ 

สารละลาย A + สารละลาย B                   ผลึก C + แก๊ส D + ของเหลว E 

ถ้าทำการทดลองที่ปิดด้วยจุกยางพบว่า เมื่อสารตั้งต้นทั้ง 2 ชนิดทำปฏิกิริยากันหมดพอดี จะเกิด

ผลึก C แก๊ส D และของเหลว E ที่มีมวลรวมเท่ากับ 30 กรัม และ หลอดทดลองทีใช้ทำการทดลอง

มีอุณหภูมิลดลง 

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ 

ข้อความ ใช่ หรือ ไม่ 
42.1 ปฎิกิรยิาเคมีที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ใช/่ ไม่ใช่ 
42.2 ถ้าทำการทดลองซ้ำ โดยนำสารตั้งต้นทั้ง 2 ชนิดมาทำปฏิกิริยากันใน
หลอดทดลองทีไ่ม่ได้ปิดด้วยจุกยาง เมื่อเกิดปฏิกิริยาจนสารหมดพอดี มวลของ
ผลิตภัณฑ์ที่ชั่งได้จะเท่ากับมวลรวมของสารละลาย A กับ สารละลาย B 

ใช/่ ไม่ใช่ 

42.3 ถ้าทำการทดลองในหลอดทดลองที่ปิดด้วยจุกยาง โดยใช้ปริมาณสารตั้ง
ต้นเท่าเดิม แต่ใช้ความร้อนเพ่ิมทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น เมื่อสารทำปฏิกิริยา
กันจนหทดพอดีจะได้ปริมาณผลิตภัณฑ์มีมวลรวมกันมากกว่า 30 กรัม 

ใช/่ ไม่ใช่ 
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ข้อ 25 ศึกษาเกี่ยวกับแสง โดยใส่น้ำในตู้กระจกใส และฉายแสงใต้ผิวน้ำให้ทำมุมต่างๆกับเส้นแนว

ฉากเปลี่ยนมุมของลำแสงจนกระทั่งไม่เห็นลำแสงผ่านพ้นผิวน้ำ ผลการทดลองเป็นดังภาพที่ 1 

 
จากนั้นเปลี่ยนของเหลวเป็นน้ำเกลือความเข้มข้น 10% และ 20% พบว่า มุมที่ลำแสงเร่ิมสะท้อน

กลับหมด เป็นดังภาพที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 

 
จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ 

ข้อความ ใช่ หรือ ไม่ 
42.1 จากภาพที่ 1 มุม 1 คือ มุมตกกระทบ มุม 2 คือ มุมหักเห ใช/่ ไม่ใช่ 
42.2 จากภาพที่ 2 ถ้ามุมตกกระทบของลำแสงมีขนาดเล็กกว่ามุมวิกฤต จะไม่
พบลำแสงผ่านพ้นผิวน้ำ 

ใช/่ ไม่ใช่ 

42.3 ถ้าเปลี่ยนของเหลวเป็นน้ำเกลือความเข้มข้น 15% จะมีมุมวิกฤตขนาด
ใหญ่กว่ามุมวิกฤตของน้ำเกลือความเข้มข้น 10% แต่มีขนาดเล็กกว่ามุมวิกฤต
ของน้ำเกลือที่ความเข้มข้น 20% 

ใช/่ ไม่ใช ่

 

 

 


