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แบบทดสอบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2560

สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือนาไปเผยแพร่
สงวนลิขสิทธิ์
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คาชีแ้ จงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. แบบทดสอบวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 90 นาที
2. แบบทดสอบมี 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จานวน 23 ข้อ
(ข้อละ 2 คะแนน รวม 46 คะแนน)
ตัวอย่าง 0. การกระทาของใครที่ส่งผลทาให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากและเร็วที่สุด
1) น้าฟ้าเข้าบ้านแล้วเปิดแอร์ทันที
2) น้าอ้อยเปิดพัดลมไล่ยุงขณะนั่งดูโทรทัศน์
3) น้าผึ้งรวบรวมพลาสติกและโฟมเผาหลังใช้แล้ว
4) น้าฝนกลับเข้าบ้านเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ขณะดื่มน้าเย็น
วิธีการตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยระบายทับหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่
ต้องการลงในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 3) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ระบายทับหมายเลข 
ดังนี้
ข้อ 0.    
แบบที่ 2 แบบเลือกตอบหลายตัวเลือก : เลือกคาตอบที่ถูกต้อง 2 คาตอบ จานวน 4 ข้อ
(ข้อละ 4 คะแนน รวม 16 คะแนน) ดังนี้
จะต้องตอบให้ครบทั้ง 2 คาตอบจึงจะได้คะแนน ดังนี้
ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 2 คะแนน
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 4 คะแนน
ตัวอย่าง 00. ถ้าต้องการศึกษาว่าวัตถุที่มีมวลมากเมื่อสั่นจะให้เสียงสูงหรือเสียงต่า
ควรออกแบบการทดลองในข้อใด
1) เคาะแท่งไม้ขนาดต่างกันด้วยแรงเท่ากัน
2) ใช้นิ้วดีดเส้นเอ็นขนาดต่างกันด้วยแรงต่างกัน
3) ใช้ไม้ตีกลองที่มีขนาดเท่ากันด้วยแรงที่เท่ากัน
4) ใช้ไม้เคาะแผ่นเหล็กขนาดเท่ากันด้วยแรงต่างกัน
5) ใช้ไม้เคาะขวดที่บรรจุน้าไม่เท่ากันด้วยแรงเท่ากัน
วิธีการตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 2 คาตอบ โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ
ลงในกระดาษคาตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 1 และ 5 เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ระบาย ในกระดาษคาตอบทับตัวเลข
ดังนี้
ข้อ 00
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แบบที่ 3 แบบเชิงซ้อน จานวน 5 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน)
ตอบถูก 1 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 0.5 คะแนน
ตัวอย่าง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 000.
เรื่อง พืชดัดแปลงพันธุกรรม
พืชดัดแปลงพันธุกรรม คือ พืชที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อให้มีสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆ
ที่จาเพาะเจาะจงตามความต้องการ ป้องกันแมลงศัตรูพืชทนต่อสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างพืชที่มีการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ มะเขือเทศสุก ช้าลง ถั่วเหลืองมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงขึ้น สตรอเบอรี่เน่าช้าลง เป็นต้น
000. พิจารณาข้อความใดเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของพืช ถ้าเป็น ให้ระบายในวงกลมคาว่า “ใช่”
ถ้าไม่เป็น ให้ระบายในวงกลมคาว่า “ไม่ใช่”
1) มะละกอที่มีเมล็ดน้อยลงต้านทานโรคได้
ใช่
ไม่ใช่
2) แอปเปิ้ลผ่านการฉายรังสีเพื่อให้สุกช้า
ใช่
ไม่ใช่
3) ฝ้ายสามารถฆ่าหนอนที่เป็นศัตรู
ใช่
ไม่ใช่
4) พืชหลายชนิดที่ใช้การดัดแปลงพันธุกรรม
ใช่
ไม่ใช่
วิธีตอบ ให้นักเรียนพิจารณาข้อความย่อยแต่ละข้อในตาราง โดยระบายทับคาว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
ให้ครบทุกข้อย่อย ในกระดาษคาตอบตามที่โจทย์สั่ง ดังนี้
ใช่

1)
ไม่ใช่

2)
ใช่

3)
ไม่ใช่

4)
แบบที่ 4 แบบเขียนตอบสั้น จานวน 6 ข้อ (ข้อละ 3 คะแนน รวม 18 คะแนน)
ตัวอย่าง ศึกษาข้อมูล แล้วตอบคาถาม ข้อ 0000.
เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้ านร่มสุขเป็ นหมู่บ้ านที่ประชากรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวของโก้ปลู กผั ก
ปลอดสารพิษซึ่งแบ่งพืชที่ปลูกในแปลง ได้แก่ ผักบุ้ง หอม ขิง ข่า เขาปลูก บวบ มะระ เป็นซุ้มลอย
ฟ้าและปลูกตาลึง ถั่วพู เป็นผักสวนครัวรั้ วกินได้ เขายังมีพื้นที่ว่างจึงขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกพันธุ์บิ๊กอุย
ซึ่งเป็นลูกผสม ระหว่างปลาดุกยักษ์กับปลาดุกอุย เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว น้าหนักดี ทาให้
ครอบครัวของโก้มีรายได้เพิ่มขึ้น
0000. ถ้าจัดประเภทของพืชที่ครอบครัวโก้ปลูกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์จะจัดได้กี่ประเภท
ตอบ ............................................................................................................................
วิธีการตอบ ให้นักเรียนเขียนตอบในกระดาษคาตอบตามที่โจทย์สั่ง ดังนี้
ตอบ 2 ประเภท
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม (3 คะแนน)
คะแนนบางส่วน (2 คะแนน)
ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)
เมื่อบอกประเภทของพืชที่ครอบครัวโก้ เมื่อตอบถูกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ตอบไม่ตรงประเด็น
ปลูกถูกต้อง คือ 2 ประเภท
หรือตอบถูกแต่ใช้ภาษาไม่ถูกหลักวิชา หรือไม่ตอบ
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แบบที่ 5 แบบเขียนตอบอิสระ จานวน 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน)
ตัวอย่าง
00000. จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 0000 ถ้าต้องการความร่มรื่น สวยงาม และเพิ่มมูลค่า
จะต้องปลูกพืชชนิดใดบ้าง(3 ชนิด) พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
ตอบ............................................................................................................................. ............
วิธีการตอบ ให้นักเรียนเขียนตอบในกระดาษคาตอบตามที่โจทย์สั่ง ดังนี้
ตอบ…………………………………………………………………………..............……………………………........
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม (5 คะแนน)
เมื่อบอกชนิดของพืชที่ให้ความร่มรื่นได้
ถูกต้องครบถ้วนพร้อมอธิบายเพิ่มเติม
- ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เช่ น ขนุ น มะม่ ว ง
ทุเรียน ฯลฯ เพราะ ให้ความร่มรื่น มีผล
รับประทาน และจาหน่ายได้

คะแนนบางส่วน (3 คะแนน) ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)
เมื่อ บอกชนิดของพืชที่ให้ความ ตอบไม่ตรงประเด็น
ร่มรื่นได้ไม่ครบถ้วน หรือไม่
หรือไม่ตอบ
อธิบายเพิ่มเติม
- ต้นทุเรียน

ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการกากับการสอบจะอนุญาต
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1.

ครูได้นารูปส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต ให้นักเรียนศึกษาดังรูป ก ข และ ค
A
B
C
D
E

A
B
C
D
รูป ก

รูป ข

A
B
C
รูป ค

นักเรียน 4 คน สรุปข้อมูลที่ได้จากรูปดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 สรุปว่า รูป ก และ ข คือ โครงสร้างของเซลล์สัตว์
นักเรียนคนที่ 2 สรุปว่า รูป ก ข และ ค คือ โครงสร้างของเซลล์พืช
นักเรียนคนที่ 3 สรุปว่า รูป ก และ ค คือ โครงสร้างของเซลล์สัตว์
นักเรียนคนที่ 4 สรุปว่า รูป ก และ ค คือ โครงสร้างของเซลล์สัตว์
รูป ข คือ โครงสร้างของเซลล์พืช
จากข้อมูลข้างต้น นักเรียนคนใดสรุปได้ถูกต้อง
1) คนที่ 1 และ 2
2) คนที่ 1 และ 3
3) คนที่ 2 และ 4
4) คนที่ 3 และ 4

สทศ. สพฐ.

วิทยาศาสตร์ ม.1 หน้า 6

2. กระบวนการทากิมจิและกระบวนการแพร่ของสาร ดังข้อมูล
กระบวนการทากิมจิ
กิมจิ เป็นอาหารอย่างหนึ่งของประเทศ
เกาหลีที่มีกระบวนการทาตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาผักสด เช่น หัวผักกาด กะหล่าปลี
หัวหอม มาล้างให้สะอาด
2. หั่นเป็นชิ้นตามต้องการใส่ภาชนะ
3. ใส่เกลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนมีน้า
พอประมาณ

4. นาผักที่ได้มาบีบน้าออกแล้วคลุกด้วยพริก
5. ใส่ภาชนะปิดฝา แล้ววางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ประมาณ 1 วัน จะเพิ่มรสเปรี้ยวในกิมจิ
ภาพแสดงกระบวนการแพร่ของสาร
จากกระบวนการทากิมจิขั้นตอนใดเกิดกระบวนการแพร่ที่สอดคล้องกับภาพแสดงกระบวนการแพร่
ของสารมากที่สุด
1) ขั้นตอนที่ 1
2) ขั้นตอนที่ 3
3) ขั้นตอนที่ 4
4) ขั้นตอนที่ 5
3.

ชานนท์ซื้อกุหลาบ และกล้วยไม้ ซึ่งมีสีน้าเงินเข้มมาจากตลาด เขาไม่แน่ใจว่าสีน้าเงินนี้เป็น
สีดั้งเดิมของดอกไม้จริงหรือไม่ เขาจึงทาการตัดตามขวางบริเวณก้านของดอกไม้ทั้งสองชนิด แล้ว
นามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (บริเวณสีดาคือ เส้นทางการลาเลียงสีที่ย้อม)

ถ้าดอกไม้ที่ซื้อมามีสีที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภาพตัดตามขวางของก้านดอกกุหลาบและ
ก้านดอกกล้วยไม้ ควรจะมีลักษณะตามภาพใด
1) A และ C
2) A และ D
3) B และ C
4) B และ D
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เกษราทดลองปลูกข้าวโพดพันธุ์ใหม่ลงบนแปลงปลูก ที่มีขนาดเท่ากัน 2 แปลง โดยไม่มี
การใช้ยาฆ่าแมลง และให้น้าเหมือนกัน แปลงที่ 1 ปลูกจานวน 50 ต้น แปลงที่ 2 ปลูกจานวน
200 ต้น เมื่อข้าวโพดเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ทั้ง 2 แปลงปรากฏว่า เมื่อเก็บผลผลิตพบว่า
แปลงที่ 2 ข้าวโพดมีเมล็ดข้าวโพดเต็มฝักมากกว่าแปลงที่ 1
ข้อใด คือเหตุผลที่ใช้อธิบายว่า ข้าวโพดในแปลงที่ 2 มีเมล็ดข้าวโพดเต็มฝักมากกว่าแปลงที่ 1
ได้สมเหตุสมผลมากที่สุด
1) แปลงที่ 1 ระยะห่างระหว่างต้นมากทาให้ความชื้นในดินลดลง
2) แปลงที่ 1 ไม่มีแมลง ได้รับน้ามากเกินไป มีผลต่อการออกดอกของข้าวโพด
3) แปลงที่ 2 ต้นข้าวโพดหนาแน่น ข้าวโพดจึงปรับตัวออกดอกมากขึ้นเพื่อความอยู่รอด
4) แปลงที่ 2 มีจานวนต้นข้าวโพดมากกว่าจึงมีโอกาสถ่ายละอองเรณูข้ามต้นได้มากกว่า

5.

การขยายพันธุ์ด้วยใบของต้นดาดตะกั่ว (บีโกเนีย) มีขั้นตอน ดังนี้
1. ตัดใบออกจากต้น
2. ตัดออกตามแนวเส้นใบ

3. ทาฮอร์โมนเร่งรากตามแนวเส้นใบ วางบนขุยมะพร้าวชื้น ตั้งไว้ในที่ร่ม
4. ต้นอ่อนงอกขึ้นใหม่ แยกต้นอ่อนนาไปเพาะเลี้ยง

กระบวนการงอกต้นใหม่ของต้นดาดตะกั่ว(บีโกเนีย) คล้ายกับวิธีการทาให้งอกต้นใหม่ในข้อใด
1) การนากิ่งต้นกะเพรา โหระพา มาปักชา
2) การนาไหลของต้นสตรอเบอรีไปปลูก
3) การนาต้นอ่อนที่ขึ้นตามโคนต้นเตยไปปลูก
4) การตัดใบลิ้นมังกร เป็นท่อน ๆ ไปปักชา

สทศ. สพฐ.
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6.

ฟันหนาม
ธันวาได้ชมสารคดีพืชกินแมลงทางโทรทัศน์ ธันวาให้ความสนใจต้นกาบหอยแครง
ที่มีหลายสายพั
กลางกาบนธุ์ เขาสงสัยว่ากลไกการจับแมลงเกิดจากอะไร จึงได้นาต้นกาบหอยแครง
3 ชนิด มาทาการทดลองโดยได้ออกแบบตารางบั
โคนกาบนทึกผล ดังนี้
สายพันธุ์
ของ
กาบหอยแครง
A
B
C

การตอบสนองของกาบหอยแครง
ลักษณะการสัมผัสเบา
ลักษณะการสัมผัสหนัก
โคนกาบ กลางกาบ ฟันหนาม โคนกาบ กลางกาบ ฟันหนาม

จากข้อมูลตารางบันทึกผลการทดลองธันวาต้องการศึกษาเรื่องใด
1) บริเวณและลักษณะการสัมผัส มีผลต่อการจับแมลงของกาบหอยแครงหรือไม่
2) ชนิดของแมลงและลักษณะการสัมผัสมีผลต่อการจับแมลงของกาบหอยแครงหรือไม่
3) สายพันธุ์ของกาบหอยแครงและชนิดของแมลงมีผลต่อการจับแมลงของกาบหอยแครงหรือไม่
4) บริเวณที่สัมผัส ลักษณะของการสัมผัส และสายพันธุ์ของกาบหอยแครง มีผลต่อการจับแมลง
ของกาบหอยแครงหรือไม่

สทศ. สพฐ.
7.
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ฟาร์มกล้วยไม้มีกล้วยไม้สกุลหวาย 4 สายพันธุ์ที่มีลักษณะ ดังนี้
สายพันธุ์ A ดอกมีขนาดเล็ก สีแดง ดอกบานได้ 3 สัปดาห์ มีน้าหวานในเกสรมาล่อแมลงได้ดี
ออกดอกในฤดูหนาว
สายพันธุ์ B ดอกมีขนาดใหญ่ติดกันเป็นกระจุก กลีบหนา ออกดอกในฤดูหนาว
สายพันธุ์ C ดอกมีสีเหลืองส้มกลีบหนา ลาต้นตั้งตรง อายุปลูก 3-5 ปี
ออกดอกช่วงฤดูร้อน จนถึงฤดูฝน
สายพันธุ์ D ลาต้นใหญ่แข็งแรง ดอกสีขาวขนาดใหญ่ ช่อดอกห้อยลง
ดอกบานกลางคืนถึงเช้า
ถ้าเจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ต้องการปรับปรุง และขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย เพื่อให้ได้สายพันธุ์
ที่ทนต่อโรค ออกดอกตลอดทั้งปี ให้ช่อดอกยาว มีสีสันสดใส กลีบหนา ดอกบานอยู่ได้นาน ไม่ร่วงง่าย
และลาต้นแข็งแรง ควรเลือกสายพันธุ์ตามข้อใดมาผสมกันจึงมีโอกาสได้ลักษณะกล้วยไม้ตามที่ต้องการ
มากที่สุด
1) สายพันธุ์ A ผสมสายพันธุ์ B
2) สายพันธุ์ A ผสมสายพันธุ์ C
3) สายพันธุ์ B ผสมสายพันธุ์ C
4) สายพันธุ์ B ผสมสายพันธุ์ D

8. เด็กหญิงเอออกไปซื้อน้าแดงเพื่อมาดื่มคลายร้อน จากร้านค้าจานวน 4 ขวด เมื่อสังเกตในแต่ละขวด
พบว่ามีลักษณะแตกต่างกัน จึงเกิดข้อสงสัยว่าน้าแดงทั้ง 4 ขวด เป็นชนิดเดียวกันหรือไม่
เด็กหญิงเอจึงนาน้าแดงทั้ง 4 ขวด มาทาการทดสอบ ได้ผลดังตาราง
ขวดที่
1
2
3
4

ลักษณะของสาร
สารละลายสีแดงใส
สารละลายสีแดง
สารละลายสีแดงเข้ม
สารละลายสีแดง

เมื่อเทผ่านกระดาษกรอง
ไม่มีสารติดบนกระดาษกรอง
ไม่มีสารติดบนกระดาษกรอง
มีผงสีดาติดอยู่
มีผงสีขาวติดอยู่

จากข้อมูลน้าแดงขวดใดเป็นสารเนื้อผสม
1) ขวดที่ 1 และ ขวดที่ 2
2) ขวดที่ 2 และ ขวดที่ 3
3) ขวดที่ 3 และ ขวดที่ 4
4) ขวดที่ 1 และ ขวดที่ 4

เมื่อนาไประเหยแห้ง
ไม่พบสาร
พบตะกอนสีขาว
พบตะกอนสีขาวและสีดา
พบตะกอนสีขาว
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9. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

A
C

B

ข้อใดแสดงแบบจาลองอนุภาคของสาร A B และ C ได้ถูกต้อง
1)
AA

BB

C

A

BB

C

AA

B

C

AA

B

C

2)
3)
4)

10.

สุดาต้องการทาน้าปลาหวานไว้รับประทานกับมะม่วง โดยการเคี่ยวน้าตาล น้าเปล่า
น้าปลา พริก หอมแดงซอยและกุ้งแห้ง ขณะตั้งบนเตาน้าปลาหวานมี ลักษณะข้นหนืดพอดี
เมื่อตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้อง พบว่าส่วนผสมนั้นมีน้าตาลจับตัวกันเป็นก้อนที่ก้นภาชนะ
สุดาจะมีวิธีแก้ปัญหาไม่ให้น้าตาลจับตัวกันเป็นก้อนที่ก้นภาชนะอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
1) ให้ปริมาณความร้อนให้นานขึ้น
2) เพิ่มปริมาณน้าตาลหรือน้าเปล่าให้มากขึ้น
3) เพิ่มปริมาณน้าเปล่าและให้ความร้อนอีกครั้ง
4) ตักก้อนน้าตาลบางส่วนออกแล้วเพิ่มปริมาณน้าเปล่า
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สทศ. สพฐ.
11.





ข้าวหอม กอไผ่ ยอดหญ้า และดินดา ศึกษาเวกเตอร์ A B C และ D จากรูปแล้วร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น

..

...
..

A


C


B

ข้าวหอม
กอไผ่
ยอดหญ้า
ดินดา



...

D



: A และ D เป็นเวกเตอร์ที่เท่ากัน


: เห็นด้วยนะ เพราะ A และ D มีขนาดเท่ากัน


: ถ้าอย่างนั้น B และ C ก็มีขนาดเท่ากันด้วย


: น่าจะใช่ แต่ที่แน่ ๆ B และ D มีทิศทางตรงกันข้าม

จากการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั้ง 4 บุคคลใดกล่าวได้ถูกต้อง
1) ข้าวหอม และกอไผ่
2) ยอดหญ้า และดินดา
3) ข้าวหอม และดินดา
4) กอไผ่ และยอดหญ้า
12.

หนึ่งนั่งรถโดยสารจากบ้านไปเที่ยวพัทยา โดยคนขับรถขับไปในแนวตรง ด้วยความเร็วคงที่
ไปทางทิศตะวันออก สังเกตเห็นที่มาตรวัดอัตราเร็วชี้ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
30 นาที รถโดยสารได้แวะเติมน้ามันที่สถานีเติมน้ามันแห่งหนึ่งและขับต่อด้วยความเร็ว
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศเหนือ เป็นเวลา 30 นาที และรถได้เลี้ยวไปทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 30 นาที จนถึงพัทยา
หนึ่งเดินทางจากบ้านถึงพัทยาเป็นระยะทางเท่าใด
1) 75 กิโลเมตร
2) 120 กิโลเมตร
3) 165 กิโลเมตร
4) 195 กิโลเมตร
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สทศ. สพฐ.
13.

เด็กชายเอ ศึกษาอุณหภูมิของน้าในบ่อน้าร้อนจานวน 4 บ่อ ได้ผลดังนี้
70 oC

บ่อที่ 1

120 oF

บ่อที่ 2

320 K

บ่อที่ 3

65 oR

บ่อที่ 4

ถ้านักเรียนนาไข่ไก่ที่มีขนาดเท่ากันไปต้มในแต่ละบ่อเป็นเวลา 5 นาที บ่อใดจะทาให้ไข่สุกเร็วที่สุด
1) บ่อที่ 1
2) บ่อที่ 2
3) บ่อที่ 3
4) บ่อที่ 4
14.

น้องทรายเข้าชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง เมื่อใช้มือสัมผัสกาไลที่สวมอยู่ 3 อัน
ในแขนข้างซ้าย รู้สึกว่ากาไลเย็นแตกต่างกัน กาไลอันแรกรู้สึกเย็น อันที่สองเย็นแต่น้อยกว่า
อันแรก ส่วนอันที่สามไม่รู้สึกเย็น
จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง
1) กาไลอันแรก นาความร้อนจากมือสู่กาไลได้ดีที่สุด
2) กาไลอันที่สอง นาความร้อนจากกาไลสู่มือได้มากกว่าอันแรก
3) กาไลอันที่สาม พาความร้อนจากมือสู่อากาศได้ดีที่สุด
4) กาไลอันแรก พาความร้อนไปสู่กาไลอันที่สองและสามได้ดี

สทศ. สพฐ.
15.
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บอสเผลอนั่งทับลูกบอลพลาสติกของน้องจนบุบ แม่จงึ แนะนาให้บอสนาลูกบอลพลาสติก
ที่บุบไปแช่ในน้าร้อน ปรากฏว่าลูกบอลพลาสติกกลับคืนสูส่ ภาพเดิม
จากข้อมูลข้อใดอธิบายการกลับคืนสู่สภาพเดิมของลูกบอลพลาสติกได้ถูกต้องและสมเหตุสมผลที่สุด
1) อุณหภูมิในน้าร้อนทาให้พลาสติกยืดตัวกลับคืนสู่สภาพเดิม
2) ลูกบอลพลาสติกนาความร้อนได้ดีกระจายความร้อนไปทั่วจึงขยายตัวคืนสู่สภาพเดิม
3) ความร้อนของน้าร้อนทาให้อากาศภายในลูกบอลพลาสติกขยายตัวดันลูกบอลคืนสู่สภาพเดิม
4) ความร้อนทาให้พลาสติกหดตัวจึงดึงตัวเองให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

16.

จากภาพ ชุมชนแห่งหนึ่งมีป่าชุมชน ประชากรมีอาชีพทานา มีฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่
มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน อีกทั้งเป็นเส้นทางผ่านของการคมนาคมขนส่ง โดยมีรถยนต์วิ่งผ่านตลอดทั้งวัน
ต่อมาในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มีอากาศร้อนขึ้นและมีสภาพแห้งแล้ง
จากสภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน การดาเนินชีวิตที่บริเวณใดส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและ
สภาพอากาศในชุมชนนี้มากที่สุด
1) บริเวณ A และบริเวณ E
2) บริเวณ B และบริเวณ C
3) บริเวณ C และบริเวณ E
4) บริเวณ B และบริเวณ D

สทศ. สพฐ.
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17. ในแต่ละสัปดาห์ครอบครัว A B C และ D มีกิจกรรมที่ทาต่างกัน ดังนี้
ครอบครัว
กิจกรรมที่ทา
ปลูกต้นไม้รอบบ้าน เดินทางไปทางานโดยรถยนต์คนละคัน ( 3 คัน)
A
เปิดแอร์ 2 ห้องในบ้าน ใช้ตู้เย็น 8 คิว จานวน 1 เครื่อง
ใช้เตารีดรีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เผาขยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์
ปลูกต้นไม้น้อย เดินทางไปทางานโดยรถยนต์คันเดียวกัน (3 คน)
B
เปิดแอร์ 2 ห้องในบ้าน ใช้ตู้เย็น 8 คิว จานวน 1 เครื่อง
ใช้เตารีดรีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เผาขยะ 3 ครั้ง/สัปดาห์
ปลูกต้นไม้น้อย เดินทางไปทางานโดยรถยนต์คนละคัน ( 4 คน)
C
เปิดแอร์ 2 ห้องในบ้าน ใช้ตู้เย็น 8 คิว จานวน 1 เครื่อง
ใช้เตารีดรีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เผาขยะ 4 ครั้ง/สัปดาห์
ปลูกต้นไม้มาก เดินทางไปทางานโดยรถยนต์คันเดียวกัน ( 5 คน)
D
เปิดแอร์ 2 ห้องในบ้าน ใช้ตู้เย็น 9 คิวจานวน 1เครื่อง
ใช้เตารีดรีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เผาขยะ 2 ครั้ง/สัปดาห์
ครอบครัวใดมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะโลกร้อนมากที่สุด
1) ครอบครัว A
2) ครอบครัว B
3) ครอบครัว C
4) ครอบครัว D

สทศ. สพฐ.

วิทยาศาสตร์ ม.1 หน้า 15

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 18 – 20
ทะเลเดดซี หรือทะเลมรณะ
ทะเลเดดซี เป็น ทะเลสาบน้ าเค็ มที่ มี ค วามเข้ ม ข้ นของเกลือ สู ง มาก เนื่ อ งจากมี ก าร
ละลายของเกลือหลายชนิดโดยเฉพาะ โซเดียมคลอไรด์ที่มีสูตรทางเคมีว่า NaCl โดยปกติความ
เค็มของน้าทะเล โดยเฉลี่ยแล้วในน้าทะเลจะมีเกลือร้อยละ 3.5 หรือน้าทะเล 1 ลิตรจะมีเกลือ
ละลายอยู่ประมาณ 35 กรัม
เด็กชายคิดดี จึงทาการศึกษาความเค็มของน้าทะเลจากแหล่งต่าง ๆ 5 แหล่ง ด้วยการ
นามาระเหยแห้งได้เกลือ ดังนี้
น้าทะเลจาก
ปริมาตรน้าทะเล ปริมาณเกลือที่ได้จากการระเหยแห้ง
แหล่งที่
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)
(กรัม)
1
600
7.2
2
300
6.9
3
300
1.35
4
1,000
15
5
200
1.2
18. จากข้อมูลที่กาหนดให้ น้าทะเลแหล่งใดเข้มข้นมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลาดับ
1) น้าทะเลแหล่งที่ 5 และน้าทะเลแหล่งที่ 1
2) น้าทะเลแหล่งที่ 4 และน้าทะเลแหล่งที่ 5
3) น้าทะเลแหล่งที่ 4 และน้าทะเลแหล่งที่ 2
4) น้าทะเลแหล่งที่ 2 และน้าทะเลแหล่งที่ 3
19. จากข้อมูลข้างต้น ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง (เลือกตอบ 2 ข้อ)
1) น้าทะเลจากแหล่งที่ 2 มีความเข้มข้นมากกว่าน้าทะเลจากแหล่งที่ 1
2) น้าทะเลจากแหล่งที่ 3 มีความเข้มข้นมากกว่าน้าทะเลจากแหล่งที่ 1
3) เมื่อนาน้าทะเลจากแหล่งที่ 4 และ 5 ปริมาตรเท่ากัน น้าทะเลจากแหล่งที่ 5
มีเกลือ มากกว่าน้าทะเลจากแหล่งที่ 4
4) เมื่อเติมน้าลงในน้าทะเลจากแหล่งที่ 1 จนมีปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
จะมีความเข้มข้นลดลง
5) ถ้าเติมเกลือลงในน้าทะเลจากแหล่งที่ 3 จานวน 15 กรัม เมื่อละลายพบว่า
ปริมาตรเท่าเดิม จะทาให้มีความเข้มข้นร้อยละ 5.45 โดยมวลต่อปริมาตร
20. ถ้านาน้าทะเลจากแหล่งที่ 2 จานวน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร หลังจากนั้นเติมน้าลงไปอีก
390 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะได้น้าทะเลมีความเข้มข้นเท่าใด (พร้อมระบุหน่วย)
ตอบ……………………………….....................…................................................................................
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 21 - 22
คุณตาเริ่มต้นเลี้ยงปลาหางนกยูง 10 คู่ ในอ่างดินเผาที่มีสาหร่ายหางกระรอก
เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ปลาหางนกยูงในอ่างดังกล่าวได้เพิ่มจานวนขึ้นประมาณ 300 ตัว
เย็นวันหนึ่งคุณตาได้นาสาหร่ายหางกระรอกมาใส่ในอ่างเพิ่มขึ้น พบว่าในตอนรุ่งเช้ามี
ปลาหางนกยูงตายจานวนหนึ่งโดยไม่มีบาดแผลใด ๆ
21. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดเป็นคาอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้ปลาหางนกยูงจานวนหนึ่งตายได้ดีที่สุด
1) สาหร่ายมีจานวนมากทาให้น้าเน่าเสีย
2) สาหร่ายที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ปลามีพื้นที่ว่ายน้าน้อยลง
3) ปลามีอัตราการหายใจมากขึ้นในตอนกลางคืน
4) ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่างเพิ่มมากขึ้น
22. ถ้าลูกชายของคุณตา ปรับวิธีการเลี้ยงปลาหางนกยูงใหม่โดยทาการทดลองเลี้ยงในตู้ปลา 3 แบบ
ดังภาพ
ตะแกรง
ตะแกรง
ตะแกรง
หลอดไฟ

หลอดไฟ

พืชน้า

พืชน้า
แบบที่ 1

แบบที่ 2

พืชน้า

แบบที่ 3

จากข้อมูลตามที่ลูกชายคุณตาได้ออกแบบตู้ปลา วิธีการเลี้ยงปลาของลูกชายคุณตาแบบใดจะทาให้ปลา
มีโอกาสตายน้อยที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ .........................................................................................................................................

สทศ. สพฐ.
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 23 – 24
เด็กชายทอมสันเคลื่อนย้ายสารเคมี 20 ชนิด ๆ ละ 1 ขวด ในขณะที่เคลื่อนย้ายปรากฏว่า
ฉลากหลุดหายไป 5 ขวด เด็กชายทอมสันจึงทดสอบเบื้องต้นกับสารเคมีทุกขวดที่ฉลากหลุด
หายไป ได้ผลดังนี้
ผลการทดสอบ
สารขวดที่
กระดาษลิตมัส
เมทิลออเรนจ์
ไทมอลบลู
1
A
เหลือง
เขียว
2
B
ส้ม
เหลือง
3
C
เหลือง
เหลือง
4
แดง
เหลือง
น้าเงิน  แดง
5
เหลือง
น้าเงิน
แดง  น้าเงิน
กาหนดให้ : อินดิเคเตอร์เมทิลออเรนจ์ เปลี่ยนสี ช่วง pH 3.2-4.4 จากสีแดง-เหลือง
อินดิเคเตอร์ ไทมอลบลู เปลีย่ นสี ช่วง pH 8.0-9.6 จากสีเหลือง-น้าเงิน
23. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง
1) สารชนิดที่ 1 เป็นส่วนผสมการทาสบู่
2) สารชนิดที่ 2 ผสมกับเปลือกไข่จะเกิดฟองแก๊ส
3) ถ้านาสารชนิดที่ 4 ใส่ในภาชนะสังกะสีจะเกิดฟองแก๊ส
4) สารชนิดที่ 5 มีสมบัติของกรด-เบสเหมือนสารชนิดที่ 2
24. จากข้อมูลในตาราง A และ B จะมีการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสเป็นอย่างไร
ตอบ…………………………............................................................................................................

สทศ. สพฐ.
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 25 - 26
เด็กหญิงสดใสทาการทดลองละลายสาร A B C D E และ F และวัดอุณหภูมิของสารละลาย
A B C D E และ F ได้ผลดังตาราง
สาร
อุณหภูมิของน้า(oC) อุณหภูมิของสารละลาย(ºC)
A
28
20
B
30
39
C
20
-10
D
40
20
E
25
50
F
52
60
25. การต้มไข่จนสุกมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานสอดคล้องกับผลการทดลองของเด็กหญิงสดใสตามข้อใด
1) A B C
2) A C D
3) B E F
4) C D E
26. จากข้อมูลข้างต้น พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นหรือไม่ ถ้าสอดคล้อง
ให้ระบายในวงกลมคาว่า “ใช่” ถ้าไม่สอดคล้องให้ระบายในวงกลมคาว่า “ไม่ใช่”
ข้อ
สถานการณ์
ใช่ หรือ ไม่ใช่
1) การบูรที่ใส่ในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลง มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบ
ใช่
ไม่ใช่
เดียวกับสาร A
2)

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีการเปลี่ยนพลังงานแบบเดียวกับสาร B

ใช่

ไม่ใช่

3)

การทาน้าแข็งหลอดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบเดียวกับสาร C

ใช่

ไม่ใช่

4)

การเกิดน้าค้างมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบเดียวกับสาร D

ใช่

ไม่ใช่
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สทศ. สพฐ.
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 27 – 28

จากแผนที่อากาศ แสดงหย่อมความกดอากาศที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศที่
อุณหภูมิแตกต่างกัน
H
L

A

L
B

C
H
L

L
E

L

D

L

L

27. จากข้อมูลและภาพแผนที่อากาศ บริเวณในข้อใดที่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้มากที่สุด
1) A และ B
2) B และ C
3) C และ D
4) D และ E
28. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าอธิบายหย่อมความกดอากาศที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิตามข้อมูลข้างต้น
ได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้ระบายในวงกลมคาว่า “ใช่” ถ้าไม่ถูกต้องให้ระบายในวงกลมคาว่า
“ไม่ใช่”
ข้อ
ข้อความ
ใช่ หรือ ไม่ใช่
1) บริเวณ A อุณหภูมิต่ามวลอากาศเย็น อากาศจึงไม่มีการเคลื่อนที่
2) บริเวณ B ความกดอากาศต่างกัน อากาศจะเคลื่อนทีป่ ะทะกันมีโอกาสทาให้
เกิดฝนตก
3) บริเวณ C มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน มวลอากาศที่เคลื่อนที่เข้าหากันมีโอกาส
ทาให้เกิดการก่อตัวของเมฆในแนวตั้งแล้วทาให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
4) บริเวณ D มีอุณหภูมิสูงจะเกิดการเคลื่อนที่ของมวลอากาศขึ้นไปสู่ประเทศไทย
มีโอกาสทาให้เกิดฝนตก

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ 29 - 30
พยากรณ์อากาศประจาวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
ออกประกาศเวลา 23.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

อากาศร้อนในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ
40 ของพื้นที่

อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมี
อากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

33 - 390C

35 - 40 0C

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมี
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของ
พื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง ~1 เมตร

อากาศร้อนในตอนกลางวัน และ
มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่

38 - 400C
ภาคใต้
ฝั่งตะวันตก
มีเมฆส่วนมาก กับมีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูง ~1 เมตร
0

C

32 - 36 o C

34 - 390C
ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมี
ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

34 - 390C

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร

34 - 370C

29. วันที่ 24 เมษายน 2560 การตากข้าวเปลือกของชาวนาในภาคใดได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
1) ภาคเหนือ
2) ภาคตะวันออก
3) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30. จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้างต้น ในวันต่อมาประเทศไทยได้รับอิทธิพล
อากาศเย็นจากประเทศจีนพัดเข้าสู่ตอนบนของประเทศ ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย
เป็นไปตามข้อใด (เลือกตอบ 2 ข้อ)
1) การเคลื่อนที่ของอากาศลดลง (ลมสงบ)
2) เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในภาคเหนือ
3) สภาพอากาศในประเทศแห้งแล้งมากขึ้น
4) ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้น
5) อุณหภูมิของอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศมีค่าเฉลี่ยลดลง

สทศ. สพฐ.

วิทยาศาสตร์ ม.1 หน้า 21

31. เด็กหญิงเอหั่นใบผักคะน้าให้มีขนาดเท่ากันใส่ในแก้ว 4 ใบ ซึ่งมีสารละลายปริมาณเท่ากันชนิดหนึ่ง
วางทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วสังเกตเห็นลักษณะใบผัก ดังนี้
แก้วที่ใช้
ลักษณะของใบ
แก้วใบที่ 1
ใบเหี่ยว
แก้วใบที่ 2
ใบเริ่มเหี่ยวเล็กน้อย
แก้วใบที่ 3
ใบมีลักษณะเหมือนเดิม
แก้วใบที่ 4
ใบมีลักษณะสดและเต่งมากกว่าเดิม
จากข้อมูลข้างต้น ข้อสรุปใดกล่าวได้ถูกต้อง (เลือกตอบ 2 ข้อ)
1) ผักในแก้วใบที่ 1 เหี่ยว เพราะน้าออสโมซิสออกจากผัก
2) การที่ใบผักในแก้วใบที่ 1 เหี่ยวมากกว่าใบผักในแก้วใบที่ 2 เพราะสารละลายในแก้วใบที่ 2
เข้มข้นมากกว่าสารละลายในแก้วใบที่ 1
3) การที่ใบผักในแก้วใบที่ 1 เหี่ยว และใบผักในแก้วใบที่ 4 สดและเต่งมากกว่าเดิมเกิดจาก
สารละลายในแก้วมีการออสโมซิสเข้าไปในผัก
4) การที่ใบผักในแก้วใบที่ 3 มีลักษณะเหมือนเดิม เป็นเพราะสารละลายในแก้ว
มีความเข้มข้นเท่ากับสารละลายที่อยู่ในผัก
5) การที่ใบผักในแก้วใบที่ 4 สดและเต่งมากกว่าเดิม เพราะสารละลายในใบผักเกิดการแพร่ออกมา
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32.

ปกรณ์ เดินทางไกลในการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียน โดยเริ่มเดินทางไกลจากจุดเริ่มต้นของค่าย
ลูกเสือ และได้บันทึกเวลาที่ใช้เดินทางกับระยะทางระหว่างฐานได้ดังตาราง
ฐาน
เวลา ( วินาที )
ระยะทาง ( เมตร)
15
30
จุดเริ่มต้น  A
20
36
AB
20
40
BC
25
50
CD
30
60
DE
20
34
EF
จุดเริ่มต้น
A

B

C

D

F

E

( ผังเดินทางไกลจากจุดเริ่มต้นไปยังฐานต่างๆ)
จากข้อมูลการจดบันทึกของปกรณ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง (เลือกตอบ 2 ข้อ)
1) ช่วงจากฐาน A  B มีอัตราเร็วมากกว่าฐาน B  C
2) ช่วงฐานจุดเริ่มต้น  A มีอัตราเร็วมากกว่าช่วงจากฐาน A  B อยู่ 0.2 เมตร/วินาที
3) ปกรณ์ มีระยะทางจากการเดินทางไกลครั้งนี้ 156 เมตร
4) ช่วงฐาน E  F ปกรณ์มีการเคลื่อนที่ช้าที่สุด
5) ช่วงฐาน C  D มีอัตราเร็วเท่ากับ 2.5 เมตรต่อวินาที และมีการกระจัด 50 เมตร
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33. เด็กชายสมศักดิ์สังเกตเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเปลี่ยนสีได้ จึงได้นาดอกไม้ชนิดนั้นมาทดลองสังเกต
การเปลี่ยนสีของดอก บันทึกผลการสังเกตได้ ดังตาราง
วัน
1
2
3

สังเกตการเปลี่ยนสีของดอก
นาไปไว้กลางแจ้ง
นาไปไว้ในห้องปรับอากาศที่ไม่มีแสง (20 °C)
7.00 น.
12.00 น. 16.00 น.
7.00 น.
12.00 น. 16.00 น.
ขาว
ชมพู
ชมพูเข้ม
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ชมพูอ่อน
ชมพูเข้ม
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ชมพู
ชมพูแดง
ขาว
ขาว
ขาว

พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ว่าสอดคล้องกับข้อมูลการทดลองของสมศักดิ์หรือไม่ ถ้าสอดคล้องให้ระบาย
ในวงกลมคาว่า “ใช่” ถ้าไม่สอดคล้องให้ระบายในวงกลมคาว่า “ไม่ใช่”
ข้อ
ข้อสรุป
ใช่ หรือ ไม่ใช่
1) สีของดอกไม้เปลี่ยนแปลงเมื่อมีอายุดอกมากขึ้น

ใช่

ไม่ใช่

2) สีของดอกไม้จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ใช่

ไม่ใช่

3) ความเข้มของแสงแดดมีผลต่อการเปลี่ยนสีของดอกไม้

ใช่

ไม่ใช่

4) การเปลี่ยนสีของดอกไม้สัมพันธ์กับเวลาที่เปลี่ยนไป

ใช่

ไม่ใช่

สทศ. สพฐ.
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“ฉลามเบส (กศิภัทร ช่อกระถิน) นักว่ายน้าทีมชาติไทย คว้าแชมป์กรรเชียง 100 เมตร
กลุ่มทั่วไปในการแข่งขันว่ายน้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2560 แบบม้วนเดียวจบ แตะขอบสระ
คนแรกด้วยเวลา 57.49 วินาที ส่วนสถิติประเทศไทยซึ่งตัวเองทาไว้ 57.44 วินาที” การแข่งขัน
ในครั้งนี้ใช้สระว่ายน้าที่มีความยาว 50 เมตร
จากข้อความข้างต้นให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลที่กาหนดต่อไปนี้ ว่าเป็นจริงตามข้อความข้างต้นหรือไม่
ถ้าเป็นจริงให้ระบายในวงกลมคาว่า “ใช่” ถ้าไม่เป็นจริงให้ระบายในวงกลมคาว่า “ไม่ใช่”
ข้อ
ข้อมูลที่กาหนด
ใช่ หรือ ไม่ใช่
1) ฉลามเบส มีอัตราเร็วในการว่ายน้าในปี 2560 น้อยกว่า
ใช่
ไม่ใช่
อัตราเร็วของสถิติประเทศไทย ที่ตัวเองทาไว้
2) อัตราเร็วในการแข่งขันว่ายน้าในปี 2560 มีขนาด
ใช่
ไม่ใช่
เท่ากับ 1.750 เมตร ต่อวินาที
3) การแข่งขันครั้งนี้ฉลามเบสมีการกระจัดและระยะทาง
ใช่
ไม่ใช่
เท่ากับ 100 เมตร
4) อัตราเร็วของสถิติประเทศไทยที่ฉลามเบสทาไว้มีขนาด
ใช่
ไม่ใช่
เท่ากับ 1.740 เมตร ต่อวินาที

35.

ในการทานมเย็น 1 แก้ว ต้องใช้น้าร้อน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุณหภูมิ 94 องศา
เซลเซียส ชงกับนมข้นให้ละลาย จากนั้นเติมน้าแดงคนให้เข้ากัน แล้วเทใส่แก้วซึ่งมีน้าแข็ง
จะได้นมเย็นอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
จากข้อมูลข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้ระบายในวงกลม
คาว่า “ใช่” ถ้าไม่ถูกต้องให้ระบายในวงกลมคาว่า “ไม่ใช่”
ข้อ
ข้อความ
ใช่ หรือ ไม่ใช่
1)

นมข้นดูดความร้อนไปใช้ในการละลาย

ใช่

ไม่ใช่

2)

น้าแข็งคายความร้อนทาให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วจึง
เริ่มละลาย

ใช่

ไม่ใช่

3)

น้าแดงจะมีอุณหภูมิต่าลงหลังจากละลายในน้าร้อน

ใช่

ไม่ใช่

4)

น้าแข็งดูดความร้อนจากสารละลายของนมข้นที่ชง ทาให้ปริมาณ
ของน้าแข็งลดลง

ใช่

ไม่ใช่
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สตรอเบอรี่เพื่อการส่งออก
สตรอเบอรี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย ในหลายชุมชน ดังนี้
ชุ ม ชน ก ปลู ก สตรอเบอรี่ ส ายพั น ธุ์ A ซึ่ ง เป็ น พั น ธุ์ ที่ ต้ อ งการความชื้ น ในดิ น สู ง
ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 300 กิโลกรัม น้าหนักต่อผลเฉลี่ย 100 – 120 กรัม เมื่อนาไป
ผ่านกระบวนการแช่แข็งเพื่อการส่งออก สามารถรักษาสภาพความสดของสตรอเบอรี่ได้นาน
2 สัปดาห์
ชุมชน ข ปลูกสตรอเบอรี่ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์ B ซึ่งเป็นสายพันธุ์
ที่ต้องการน้าน้อย ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 400 กิโลกรัม น้าหนักต่อผลเฉลี่ย 40 – 50 กรัม
เมื่อนาไปผ่านกระบวนการแช่แข็งเพื่อการส่งออก สามารถรักษาสภาพความสดของสตรอเบอรี่
ได้นาน 3 สัปดาห์
ชุมชน ค ปลูกสตรอเบอรี่ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ A กับ สายพันธุ์สตรอเบอรี่ของ
ชุมชน ข ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 350 กิโลกรัม น้าหนักต่อผลเฉลี่ย 80 – 90 กรัม เมื่อนาไป
ผ่านกระบวนการแช่แข็งเพื่อการส่งออก สามารถรักษาสภาพความสดของสตรอเบอรี่ได้นาน 2
สัปดาห์
บ้านของป้อมอยู่ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง แต่สภาพอากาศสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้
และต้องการปลูกสตรอเบอรี่เพื่อการส่งออกโดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด ควรเลือกปลูกสตรอเบอรี่
เหมือนชุมชนใด เพราะเหตุใด
ตอบ...............................................................................................................................................
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ในการทดลอง ทาเครื่องกลั่นไอน้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ของนักเรียนจานวน 6 ถัง
ที่ทาจากวัสดุต่างกัน 2 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทีห่ ลังคาทาจากสังกะสีที่มีสีต่างกัน 3 สี
ถังทั้งหมดเป็นระบบปิด บรรจุน้า 100 ลิตร เท่ากัน ผลการทดลองสังเกตปริมาณน้าที่เหลือในถัง
ได้ผลดังตาราง
ชนิดถัง สีหลังคา
A
B

สีที่ 1
สีที่ 2
สีที่ 3
สีที่ 1
สีที่ 2
สีที่ 3

วันที่ 1
100
100
100
100
100
100

ปริมาณน้าที่เหลือในถัง (ลิตร)
วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
98
95
93
95
80
60
100
99
99
95
80
65
90
70
50
95
95
90

วันที่ 5
91
35
98
50
10
90

ถ้าต้องการเครื่องกลั่นไอน้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเลือกถังชนิดใด
และใช้หลังคาสีใด เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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38. พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม

จากภาพ หลังฝนตกพบว่าใบของพืชบางชนิดเหี่ยวเฉา หรือมีขอบใบไหม้ พบปลาตายในแหล่งน้า
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากสาเหตุใด เพราะเหตุใด
ตอบ……………………………………...........………………………………………………….........
39.

หมู่บ้าน A ได้รวมกลุ่มทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 5 ชนิด โดยนายเรียนดี มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลการตรวจสอบได้ผล ดังตาราง
การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส
ขจัดคราบ
ทาปฏิกิริยากับ
ขวดที่
ไขมันบนจาน แคลเซียมคาร์บอเนต สีแดง
สีน้าเงิน
1
สีน้าเงิน
สีน้าเงิน


2
สีแดง
สีแดง


3
สีแดง
สีแดง


4
สีแดง
สีน้าเงิน


5
สีน้าเงิน
สีน้าเงิน


กาหนดให้




คือเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากข้อมูลดังกล่าว สารขวดที่ 1 มีคุณสมบัติเหมือนกับสารใดในชีวิตประจาวัน และถ้าต้องการ
ทาความสะอาดห้องน้าที่มีคราบหินปูน ควรเลือกใช้สารขวดใดทาความสะอาด
ตอบ…………………………............................................................................................................
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40.

หลักเขตกรุงเทพมหานคร

เสาไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน

หลักเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและเสาไฟฟ้าที่เห็นในภาพเคยอยู่ใน
แผ่นดินแต่ในปัจจุบันได้ถกู น้าทะเลกัดเซาะจนอยู่กลางทะเล ดังภาพ สภาพปัญหาอย่างนี้
พบทั่วไปในพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลของไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ข้อมูลจาก
กรมทรัพยากรธรณียังพบว่าการแก้ปัญหาโดยการสร้างเขื่อนหรือสร้างกาแพงกั้นคลื่น
รวมทั้งการถมสร้างหาดเทียมก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่บริเวณอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
จึงไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
จากภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุใด (ระบุ 3 สาเหตุ) และจะแก้ปัญหานี้ให้ลดลงได้อย่างไร
จึงจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ตอบ สาเหตุ
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................
การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน.........................................................................................................

