แนวข้ อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้ น
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลล์ การดูภาพครั้งแรกควรใช้เลนส์ใกล้วตั ถุที่มีกาลังขยายเท่าใด
1. 10X
2. 20X
3. 40X
4. 100X
2. ส่ วนประกอบใดภายในเซลล์ที่ทาหน้าที่เป็ นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
1. นิวเคลียส
2. แวคิวโอล
3. คลอโรพลาสต์
4. ไมโทคอนเดรี ย
3. ออร์แกเนลล์ใดที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืช
1. แวคิวโอล กอลจิบอดี
2. ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์
3. นิวเคลียส ไมโทคอนเดรี ย
4. เยือ่ หุ ม้ เซลล์ ร่ างแหเอนโดพลาซึ ม
4. ส่ วนประกอบที่อยูด่ า้ นนอกสุ ดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
1. เหมือนกัน คือ เป็ นผนังเซลล์
2. เหมือนกัน คือ เป็ นเยื่อหุม้ เซลล์
3. ต่างกัน โดยเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์ ส่ วนเซลล์สัตว์มีเยือ่ หุ ม้ เซลล์
4. ต่างกัน โดยเซลล์พืชจะมีเยือ่ หุ ม้ เซลล์ ส่ วนเซลล์สัตว์มีผนังเซลล์
5. ออร์ แกเนลล์คู่ใดมีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด
1. ไมโทคอนเดรี ย – แวคิวโอล
2. เซนทริ โอล – ไมโทคอนเดรี ย
3. ร่ างแหเอนโดพลาซึ ม – แวคิวโอล
4. ร่ างแหเอนโดพลาซึ ม – กอลจิบอดี

6. การเคลื่อนที่ของสารในข้อใดถูกต้อง
ข้ อ

กระบวนการแพร่

กระบวนกาออสโมซิส

1.

การเคลื่อนที่ของน้ าเข้าสู่ เซลล์ขนราก

การกระจายของน้ าหอมในอากาศ

2.

การกระจายของน้ าหอมในอากาศ

การเคลื่อนที่ของน้ าเข้าสู่ เซลล์ขนราก

3.

การเคลื่อนที่ของแร่ ธาตุเข้าสู่ เซลล์ขนราก

การละลายของน้ าตาลในน้ า

4.

การละลายของน้ าตาลในน้ า

การเคลื่อนที่ของแร่ ธาตุเข้าสู่ เซลล์ขนราก

7. นาลาต้นและรากพืช 4 ชนิด มาส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า
ลาต้นพืชชนิดที่ 1 มีไซเล็มและโฟลเอ็มเรี ยงตัวอยูท่ วั่ ลาต้น
ลาต้นพืชชนิดที่ 2 มีไซเล็มและโฟลเอ็มเรี ยงตัวเป็ นวงรอบลาต้น
ลาต้นพืชชนิดที่ 3 มีไซเล็มเรี ยงตัวอยูร่ อบพิธ มีโฟลเอ็มแทรกอยูร่ ะหว่างไซเล็ม
ลาต้นพืชชนิดที่ 4 มีไซเล็มเรี ยงตัวเป็ นแฉกออกจากกึ่งกลางราก โดยโฟลเอ็มแทรกอยูร่ ะหว่างแฉก
อยากทราบว่าพืชชนิดใดเป็ นพืชประเภทเดียวกัน
1. พืชชนิดที่ 1 และ 3
2. พืชชนิดที่ 1 และ 4
3. พืชชนิดที่ 2 และ 3
4. พืชชนิดที่ 3 และ 4
8. น้ าและแร่ ธาตุลาเลียงเข้าสู่ รากพืชด้วยกระบวนการใด
1. ลาเลียงโดยการแพร่ ท้ งั คู่
2. ลาเลียงโดยการออสโมซิ สทั้งคู่
3. น้ าลาเลียงโดยการแพร่ ส่ วนแร่ ธาตุลาเลียงโดยการออสโมซิ ส
4. น้ าลาเลียงโดยการออสโมซิ ส ส่ วนแร่ ธาตุลาเลียงโดยการแพร่
9. จากสมการดังนี้
คาร์ บอนไดออกไซด์ + น้ า
A คือสารใด
1. กลูโคส
3. คลอโรฟิ ลล์

แสง
คลอโรฟิ ลล์

น้ าตาล + A + น้ า

2. ออกซิเจน
4. คาร์บอนไดออกไซด์

10. กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมีความสาคัญต่อพืชอย่างไร
1. ทาให้พืชมีอากาศหายใจ
2. ทาให้พืชสร้างอาหารได้
3. ทาให้พืชสามารถสื บพันธุ์ได้
4. ช่วยระบายความร้อนออกจากต้นพืช
11. โครงสร้างใดที่พืชใช้ในการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ
1. ใบ
2. ผล
3. ดอก
4. ลาต้น
12. การปฏิสนธิ ของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด
1. เมล็ดเริ่ มงอกเป็ นต้น
2. กลีบดอกเริ่ มบานออก
3. ละอองเรณูตกบนยอดเกสรเพศเมีย
4. นิวเคลียสของละอองเรณู ผสมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่
13. ดอกทานตะวันจะหันไปตามดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน เป็ นผลมาจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าใด
1. แสง
2. อุณหภูมิ
3. ดวงอาทิตย์
4. แก๊สออกซิ เจน
14. การตอบสนองในข้อใดเป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าชนิดเดียวกัน
1. การงอกของรากต้นถัว่ -การจาศีลของหมี
2. การบานของดอกคุณนายตื่นสาย-การบินกลับรังของนก
3. การหุบใบของต้นกาบหอยแครง-การลงไปแช่ในแอ่งน้ าของควาย
4. การลดรู ปใบไปเป็ นหนามของต้นตะบองเพชร-การพองตัวของอึ่งอ่าง
15. การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ เหมาะสาหรับนามาใช้ขยายพันธุ์พืชชนิดใด
พืช A เป็ นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
พืช B เป็ นพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในบริ เวณที่มีอากาศร้อนชื้น
พืช C เป็ นพืชที่ถูกรบกวนโดยแมลงศัตรู พืชและวัชพืชได้ง่าย
พืช D เป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ งทุกปี จะมีการส่ งออกจานวนมาก
1. พืช A เท่านั้น
2. พืช B เท่านั้น
3. พืช A B และ D
4. พืช A C และ D

16. การจาแนกสารโดยใช้ขนาดของอนุภาคเป็ นเกณฑ์เหมาะกับการจาแนกสารในข้อใดมากที่สุด
1. กาว โฟม เยลลี
2. เหล็ก ปรอท คลอรี น
3. น้ านม น้ าส้มสายชู น้ าคลอง
4. น้ าเกลือ น้ าเชื่ อม แอลกอฮอล์ลา้ งแผล
17. ข้อใดระบุตวั ทาละลายละตัวละลายได้ถูกต้อง
ข้ อ
1.
2.
3.
4.

สารละลาย
น้ าส้มสายชู
น้ าเกลือ
น้ าเชื่อม
แอลกอฮอล์ลา้ งแผล

18. สารในข้อใดต่างไปจากสารอื่นๆ
1. นาก
3. อากาศ

ตัวทาละลาย
เอทานอล
เกลือแกง
น้ า
น้ า

2. ทอง
4. น้ าเกลือ

19. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1. อิมลั ซิ ไฟเออร์ ในน้ านม คือ เคซีน
2. อิมลั ซิ ไฟเออร์ ในน้ าสลัด คือ น้ ามันพืช
3. อิมลั ซิ ไฟเออร์ ในน้ าสลัด คือ น้ าส้มสายชู
4. อิมลั ซิ ไฟเออร์ ในการชาระล้างสิ่ งสกปรก คือ ไขมัน
20. สารในข้อใดมีสมบัติความเป็ นกรด-เบสเหมือนกัน
1. ผงฟู ผงซักฟอก เกลือแกง
2. เบียร์ น้ าปูนใส น้ าตาลทราย
3. น้ ายาเช็ดกระจก ผงชูรส ยาสระผม
4. น้ ามะขาม น้ ามะเขือเทศ น้ าส้มสายชู
21. ข้อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับแรง
1. แรงทาให้วตั ถุหยุดนิ่ง
2. แรงทาให้วตั ถุเปลี่ยนสถานะ
3. แรงทาให้วตั ถุเกิดการเคลื่อนที่
4. แรงทาให้วตั ถุเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง

ตัวละลาย
กรดแอซีติก
น้ า
น้ าตาลทราย
แอลกอฮอล์

22. ข้อใดระบุชนิ ดของแรงที่ใช้ทากิจกรรมได้ถูกต้อง
1. ตักน้ า-แรงดัน
2. ปาเป้ า-แรงบิด
3. นวดแป้ ง-แรงกด
4. โยนลูกบอล-แรงดึง
23. เด็กคนหนึ่งเดินทางจากบ้านไปโรงเรี ยนด้วยอัตราเร็ ว 2 เมตรต่อวินาที โดยใช้เวลา 60 วินาที ดังนั้น
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรี ยนมีค่าเท่าใด
1. 30 เมตร
2. 60 เมตร
3. 90 เมตร
4. 120 เมตร
24. การคานวณหาค่าความเร็ ว หากระยะทางมีหน่วยเป็ นกิโลเมตร เวลาควรมีหน่วยเป็ นอะไร
1. วินาที
2. นาที
3. ชัว่ โมง
4. วัน
25. การคานวณหาค่าอัตราเร็ วในการเคลื่อนที่จาเป็ นต้องทราบค่าของปริ มาณใดบ้าง
1. ระยะทาง เวลา
2. ระยะทาง การกระจัด
3. ความเร็ ว ระยะทาง
4. ความเร่ ง ระยะทาง
26. อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยสมีค่ากี่องศาฟาเรนไฮด์
1. 26
2. 46
3. 66
4. 86
27. ตัวกลางในข้อใดพาความร้อนได้ดีที่สุด
1. น้ า
2. เงิน
3. เหล็ก
4. อากาศ
28. “เมื่อยืนอยูใ่ กล้เตาไฟในบริ เวณที่มีลมพัด เราจะรู ้สึกได้ถึงความร้อนจากเตาไฟ” ลักษณะดังกล่าวนี้เป็ น
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบใด
1. การนาความร้อน
2. การพาความร้อน
3. การแผ่รังสี ความร้อน
4. การดูดกลืนความร้อน
29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูดกลืนและการคายความร้อน
1. เสื้ อสี ดาจะคายความร้อนได้ดีกว่าเสื้ อสี ขาว
2. ผงเหล็กจะคายความร้อนได้ดีกว่าแผ่นเหล็ก
3. น้ าเย็นจะดูดกลืนความร้อนได้ชา้ กว่าน้ าร้อน
4. ลูกกอล์ฟจะดูดความร้อนได้ชา้ กว่าลูกปิ งปอง

30. ข้อใดเป็ นการนาความรู้เรื่ องการดูดกลืนและคายความร้อนมาใช้ประโยชน์
ก. การทาด้ามจับกระทะด้วยพลาสติก
ข. การเอามืออังเหนือกองไฟในฤดูหนาว
ค. การใส่ เสื้ อสี ขาวเมื่อต้องอยูก่ ลางแดด
1. ข้อ ก. เท่านั้น
3. ข้อ ก. และ ข.

2. ข้อ ค. เท่านั้น
4. ข้อ ข. และ ค.

31. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของบรรยากาศ
1. ช่วยดูดซับรังสี อลั ตราไวโอเลต
2. ช่วยป้ องกันอันตรายจากสะเก็ดดาว
3. ช่วยให้โลกไม่ร้อนเกินไปในเวลากลางวัน
4. ช่วยให้โลกเย็นลงอย่างรวดเร็ วในเวลากลางคืน
32. ในบริ เวณใดที่มีอุณหภูมิของอากาศสู งที่สุด
1. บนยอดดอยในเวลา 06.00 น.
2. บริ เวณริ มทะเลในเวลา 18.00 น.
3. บริ เวณทะเลทรายในเวลา 15.00 น.
4. บริ เวณป่ าไม้หนาทึบในเวลา 10.00 น.
33. บริ เวณใดจะมีความชื้นของอากาศมากที่สุด
1. บริ เวณที่มีไอน้ าน้อย
2. บริ เวณที่มีอุณหภูมิสูง
3. บริ เวณที่รับไอน้ าจากการระเหยได้มาก
4. บริ เวณที่รับไอน้ าจากการระเหยได้นอ้ ย
34. บริ เวณใดน่าจะมีความกดอากาศต่าที่สุด
1. บริ เวณยอดภูเขา
2. บริ เวณทะเลทราย
3. บริ เวณใต้ทอ้ งทะเล
4. บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ า
35. ความสัมพันธ์ของคามชื้นสัมพัทธ์กบั กิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจาวันในข้อใดถูกต้อง
1. ความชื้นสัมพัทธ์ต่า อากาศจะอบอ้าว
2. ความชื้นสัมพัทธ์ต่า เสื้ อผ้าจะแห้งช้า
3. ความชื้นสัมพัทธ์สูง เสื้ อผ้าจะแห้งเร็ ว
4. ความชื้นสัมพัทธ์สูง จะรู ้สึกเหนียวตัว

36. ข้อใดอธิ บายเกี่ยวกับหยาดน้ าฟ้ าได้ถูกต้องที่สุด
1. หมอกจัดเป็ นหยาดน้ าฟ้ าชนิ ดหนึ่ง
2. ลูกเห็บจัดเป็ นหยาดน้ าฟ้ า ส่ วนหิ มะไม่จดั เป็ นหยาดน้ าฟ้ า
3. ฝนและน้ าค้างจัดเป็ นหยาดน้ าฟ้ าที่มีสถานะเป็ นของเหลวเหมือนกัน
4. หยาดน้ าฟ้ าเป็ นไอน้ าในบรรยากาศที่เกิดการควบแน่นแล้วตกลงมาสู่ พ้นื โลก
37. ปั จจัยใดมีอิทธิ พลต่อการเกิดลมมากที่สุด
1. ความชื้นสัมพัทธ์
2. ปริ มาณไอน้ าในอากาศ
3. ความร้อนจากดวงอาทิตย์
4. ระดับความสู ง-ต่าของพื้นที่
38. ข้อใดบอกลักษณะและการใช้ประโยชน์ของเครื่ องมือที่ใช้วดั เกี่ยวกับลมได้ถูกต้องที่สุด
ข้ อ
1.
2.
3.
4.

อุปกรณ์
ศรลม
มาตรความเร็ วลม
แอนีมอมิเตอร์
แอโรเวน

ลักษณะ
เป็ นลูกศรที่มีหางเป็ นแผ่นใหญ่กว่าหัวลูกศร
เป็ นกรวยโลหะ 3-4 อันติดอยูท่ ี่กา้ น
เป็ นกรวยโลหะ 3-4 อันติดอยูท่ ี่กา้ น
มีรูปร่ างคล้ายเครื่ องบินไม่มีปีก

การใช้ ประโยชน์
วัดความเร็ วลม
ตรวจสอบทิศทางลม
วัดความเร็ วลม
ตรวจสอบทิศทางลม
และวัดความเร็ วลม

39. ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ มีดงั นี้
ก. แผนที่อากาศนามาช่วยในการพยากรณ์อากาศ
ข. การพยากรณ์อากาศช่วยให้การคมนาคมทางทะเลและทางอากาศปลอดภัยยิง่ ขึ้น
ค. การพยากรณ์อากาศ คือ การทานายสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า
จากข้อมูลที่กาหนดให้มีขอ้ มูลที่ถูกต้องกี่ขอ้
1. 1 ข้อ
2. 2 ข้อ
3. 3 ข้อ
4. ไม่มีขอ้ ถูก
40. ข้อใดไม่ เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. การเข้าร่ วมโครงการปลูกป่ าทดแทน
2. การลดปริ มาณขยะโดยการมานามาใช้ซ้ า
3. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้ า
4. การใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้าแค่เพียงใบเดียว

41. หากการจัดระบบในร่ างกายมนุษย์และสัตว์ผดิ ปกติในระดับใดระดับหนึ่ง จะส่ งผลต่อร่ างกายอย่างไร
1. ทาให้มีภูมิคุม้ กันต่า
2. ทาให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่ อยง่าย
3. ระบบต่างๆ ในร่ างกายทางานผิดปกติ
4. ร่ างกายจะปรับตัวได้จึงไม่มีผลแต่อย่างใด
42. อาการท้องผูกเกิดจากการทางานผิดปกติของอวัยวะใด
1. ลาไส้เล็ก

2. ลาไส้ใหญ่

3. ทวารหนัก

4. กระเพาะอาหาร

43. เพราะเหตุใดกล้ามเนื้ อหัวใจห้องล่างจึงหนากว่ากล้ามเนื้อหัวใจห้องบน
1. หัวใจห้องล่างต้องรับเลือดจากส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
2. หัวใจห้องล่างต้องบีบตัวเพื่อส่ งเลือดไปยังส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
3. เลือดที่เข้าสู่ หวั ใจห้องล่างมีความดันสู งกว่าเลือดที่เข้าสู่ หวั ใจห้องบน
4. เลือดที่เข้าสู่ หวั ใจห้องล่างมีปริ มาณมากกว่าเลือดที่เข้าสู่ หวั ใจห้องบน
44. การที่เหงือกของปลามีลกั ษณะเป็ นซี่ เล็กๆ มีผลต่อระบบหายใจอย่างไร
1. ช่วยให้น้ าซึ มผ่านได้ดี
2. ช่วยเพิม่ พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
3. ช่วยให้ดูดซึ มแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ดี
4. ช่วยให้ปลาไม่ตอ้ งขึ้นมาหายใจเหนื อน้ าบ่อยๆ
45. ในขณะที่เราหายใจเข้า ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกะบังลมกับกระดูกซี่ โครงได้ถูกต้อง
1. ทั้งกะบังลมและกระดูกซี่ โครงเลื่อนต่าลง
2. ทั้งกะบังลมและกระดูกซี่ โครงเลื่อนสู งขึ้น
3. กะบังลมเลื่อนสู งขึ้น กระดูกซี่ โครงเลื่อนต่าลง
4. กะบังลมเลื่อนต่าลง กระดูกซี่ โครงเลื่อนสู งขึ้น
46. หากไตทางานผิดปกติ จะสามารถสังเกตได้จากสิ่ งใด
1. เหงื่อ
2. อุจจาระ
3. ปัสสาวะ

4. ลมหายใจออก

47. หากเด็กหญิงคนหนึ่งมีรังไข่ผดิ ปกติ จะส่ งผลต่อร่ างกายอย่างไร
1. ร่ างกายไม่เจริ ญเติบโต
2. มีลกั ษณะเหมือนผูช้ าย
3. พัฒนาการทางเพศผิดปกติ

4. ทาให้เกิดโรคมะเร็ งในรังไข่

48. แฝดอิน – จัน แฝดสยามคู่แรกของโลก เป็ นการเกิดแฝดในกรณี ใด
1. แฝดต่างไข่
2. แฝดร่ วมไข่
3. อาจเป็ นแฝดต่างไข่ หรื อแฝดร่ วมไข่
4. เป็ นแฝดที่เกิดจากวิธีการทางการแพทย์
49. เพราะเหตุใดสิ่ งมีชีวติ จึงมีการแสดงพฤติกรรม
1. เพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม
2. เพื่อแสดงออกถึงความต้องการ
3. เพื่อตอบสนองต่อสังคมที่อาศัยอยู่
4. เพื่อความอยูร่ อดและดารงเผ่าพันธุ์
50. เทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์อย่างไร
1. ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตสัตว์
2. ช่วยทาให้ได้สัตว์สายพันธุ์ตามต้องการ
3. ลดระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตของสัตว์
4. สามารถทาได้ง่าย โดยไม่ตอ้ งใช้ความเชี่ยวชาญ
51. ข้อความใดที่กล่าวเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากสารอาหารได้ถูกต้องที่สุด
1. ขณะนอนหลับร่ างกายจะไม่ใช้พลังงานที่ได้จากสารอาหาร
2. ในการทากิจกรรมชนิดเดียวกัน ผูห้ ญิงกับผูช้ ายจะใช้พลังงานต่างกัน
3. ในการทากิจกรรมชนิดเดียวกัน ผูท้ ี่มีน้ าหนักน้อยจะใช้พลังงานมากกว่าผูท้ ี่มีน้ าหนักมาก
4. ขณะเล่นกีฬาผูช้ ายจะใช้พลังงานมากกว่าผูห้ ญิง แต่ในขณะทางานเบาๆ ผูห้ ญิงจะใช้พลังงาน
มากกว่าผูช้ าย
52. เพื่อส่ งเสริ มให้ร่างกายเจริ ญเติบโตอย่างสมวัย วัยรุ่ นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด
1. ข้าว เนื้ อสัตว์
2. เนย ผักใบเขียว
3. ไข่ มะเขือเทศ

4. น้ ามันพืช ถัว่ เหลือง
53. ข้อใดเป็ นสาเหตุสาคัญที่สุด ที่ทาให้เด็กในวัยเรี ยนรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
1. การรับประทานอาหารนอกบ้าน
2. การรับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา
3. การรับประทานอาหารไม่อิ่มเพราะเร่ งรี บ
4. การเลือกรับประทานอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบ

54. นักเรี ยนควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดต่อไปนี้ จึงจะให้คุณค่าทางอาหารดีที่สุด หากอาหาร
ทั้งหมดนี้มีราคาเท่ากัน
1. ขนมครก
2. ปาท่องโก๋
3. กล้วยบวชชี

4. นมถัว่ เหลือง

55. การสังเกตว่าบุคคลใดติดสารเสพติดนั้น วิธีใดที่ให้ผลแน่นอนที่สุด
1. สังเกตจากบุคคลใกล้ชิด
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
3. สังเกตจากสุ ขภาพร่ างกายของผูเ้ สพ
4. สังเกตจากผลการตรวจเลือดและปัสสาวะ
56. ข้อใดกล่าวถึงธาตุได้ถูกต้อง
1. ธาตุทุกชนิดสามารถนาไฟฟ้ า
2. ธาตุแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ โลหะ และอโลหะ
3. โซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมออกไซด์เป็ นธาตุ
4. ไม่สามารถทาให้ธาตุแตกตัวเป็ นสารเดี่ยวหลายชนิดได้
57. ข้อใดเป็ นสมบัติทางกายภาพของสาร
1. สี การลุกติดไฟ
2. สถานะ จุดเดือด
3. กลิ่น ความเป็ นกรด-เบส
4. จุดหลอมเหลว การสลายตัว
58. เพราะเหตุใดภาชนะหุงต้มที่ใช้ประกอบอาหารจึงทาด้วยโลหะ
1. มีผวิ มันวาว
2. นาไฟฟ้ าได้ดี
3. นาความร้อนได้ดี
4. ตีแผ่เป็ นรู ปทรงต่างๆ ได้ง่าย
59. สารที่เหมาะสมจะนามาแยกโดยการกลัน่ แบบไอน้ า ควรมีสมบัติตามข้อใด
1. ไม่ละลายน้ า จุดเดือดสู ง
2. ไม่ละลายน้ า จุดเดือดต่า
3. ละลายน้ าได้ดี จุดเดือดสู ง
4. ละลายน้ าได้ดี จุดเดือดต่า

60. การแยกสารบริ สุทธิ์ ดว้ ยวิธีโครมาโทกราฟี อาศัยหลักการใด
1. ความแตกต่างของการถูกดูดซับ
2. ความแตกต่างของสารในการละลาย
3. ความแตกต่างของสารที่ใช้เป็ นตัวทาละลาย
4. ความแตกต่างของสารในการละลายและการถูกดูดซับ
61. จากการนาสาร 2 ชนิด มาผสมกัน ดังตารางที่กาหนดให้ ข้อใดเป็ นปฏิกิริยาดูความร้อน
ข้ อ

สารทีผ่ สม

1.
2.
3.
4.

A+B
C+D
E+F
G+H

อุณหภูมิของสาร (oC)
ก่อนผสม
หลังผสม
27
28
29
29
29
28
26
25

62. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ก. เติมตัวเร่ งปฏิกิริยา
ข. ให้ความร้อนแก่ปฏิกิริยา
ค. บดหรื อหัน่ สารตั้งต้นให้มีขนาดเล็กลง
ง. เพิม่ ปริ มาณของสารตั้งต้นโดยการเติมน้ ากลัน่
จ. เลือกสารตั้งต้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งาน
ข้อใดเป็ นการเร่ งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1. ก. ข. ค.

2. ก. ข. จ.

3. ก. ข. ค. ง.

4. ก. ข. ค. จ.

63. ข้อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1. อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็ ว
2. การเพิม่ พื้นที่ผวิ ของสาร จะช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดช้าลง
3. สารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นมาก จะทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างรวดเร็ ว
4. สมบัติของสารตั้งต้นที่เป็ นสารไวไฟ จะทาให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็ วขึ้น

64. จากข้อความที่กาหนดให้ต่อไปนี้
ก. ฝนกรด
ข. การเกิดหิ นงอกหิ นย้อย
ค. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
ง. น้ าเน่าเสี ยจากการทิ้งสารอินทรี ย ์
ข้อใดเป็ นผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
1. ก. ข.
2. ข. ค.
3. ก. ข. ค.
4. ก. ค. ง.
65. จากข้อความที่กาหดให้ต่อไปนี้
ก. สารสังเคราะห์สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้
ข. สารสังเคราะห์ คือ การลอกเลียนแบบสารจากธรรมชาติ
ค. สารสังเคราะห์มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสารจากธรรมชาติ
ง. สารจากธรรมชาติมีพิษหรื ออันตรายมากกว่าสารสังเคราะห์
ข้อใดกล่าวถึงสารสังเคราะห์ได้ถูกต้อง
1. ก. ข.
2. ข. ค.
3. ก. ค.
4. ก. ง.
66. แรงเป็ นปริ มาณที่มีลกั ษณะตามข้อใด
1. มีแต่ขนาด
2. มีแต่ทิศทาง
3. มีท้ งั ขนาดและทิศทาง
4. มีขนาดในบางทิศทางเท่านั้น
67. ถ้าแรง F1 มีขนาด 6 นิวตัน และแรง F2 มีขนาด 3 นิวตัน แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองมีขนาด 9 นิวตัน
แสดงว่าทั้งสองมีทิศทางอย่างไร
1. มีทิศตั้งฉากกัน
2. มีทิศตรงข้ามกัน
3. มีทิศไปทางเดียวกัน
4. แรง F1 มีทิศขึ้น ส่ วนแรง F2 มีทิศลง

68. พิจารณาภาพด้านล่างแล้วตอบคาถาม

จากภาพ แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกล่องมีขนาดเท่าใด และกล่องจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด
1. แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ 0 นิวตัน กล่องไม่เคลื่อนที่
2. แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ 5 นิวตัน กล่องเคลื่อนที่ไปทางขวา
3. แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ 10 นิวตัน กล่องเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
4. แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ 15 นิวตัน กล่องเคลื่อนที่ไปทางขวา
69. จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
A

B

P

b c
a

d
O

ข้อใดคือรังสี ตกกระทบ
1. OP
3. BO

2. AO
4. AB

70. การสะท้อนกลับหมดจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางตามข้อใด
1. จากน้ าไปแก้ว
2. จากแก้วไปน้ า
3. จากอากาศไปน้ า
4. จากอากาศไปแก้ว
71. คนที่ใส่ แว่นสายตายาว จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริ งในกรณี ใด
1. วัตถุอยูห่ ่างจากแว่นสายตาน้อยกว่าความยาวโฟกัส
2. วัตถุอยูห่ ่างจากแว่นสายตามากกว่า 2 เท่าของความยาวโฟกัส
3. วัตถุอยูห่ ่างจากแว่นสายตาในระยะมากกว่าจุดศูนย์กลางความโค้ง
4. วัตถุอยูห่ ่างจากแว่นสายตาน้อยกว่า 2 เท่าของความยาวโฟกัส แต่มากกว่าความยาวโฟกัส

72. จากภาพในข้อใด จะทาให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

C F

1.

3.

C

F

C

2.

4.

C

F

F

73. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตาขาว
ก. ตาขาวมีหน้าที่ช่วยรักษาสมดุลของแสงที่เข้าสู่ จอตา
ข. ตาขาวมีหน้าที่รักษารู ปทรงของลูกตาและปกป้ องโครงสร้างภายในตา
ค. ตาขาวมีสีขาว เป็ นชั้นบางๆ ที่เคลือบลูกตาเอาไว้ ซึ่ งมีความเหนียวและแข็งแรง
1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ทั้ง ก. และ ข.
74. ภาพที่ตกบนจอตาของมนุษย์เป็ นภาพที่มีลกั ษณะอย่างไร
1. ภาพจริ งหัวตั้ง
2. ภาพจริ งหัวกลับ
3. ภาพเสมือนหัวตั้ง
4. ภาพเสมือนหัวกลับ
75. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับโลก
1. โลกมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมแป้ นคล้ายลูกมะนาว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันทั้งโลก
2. โลกประกอบด้วยเปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก ซึ่ งเนื้ อโลกจะมีความเย็นมากกว่าแก่นโลก
3. โลกเกิดขึ้น เมื่อ 4,600 ล้านปี ก่อน โดยในช่วงแรกจะยังไม่มีสิ่งมีชีวติ ซึ่ งมนุษย์ถือกาเนิดขึ้นเมื่อ
0.003 ล้านปี ก่อน
4. โลกถูกแบ่งโครงสร้างจากชั้นบรรยากาศสู่ แก่นโลก ได้แก่ เปลือกโลก เนื้ อโลกชั้นนอก เนื้อโลก
ชั้นใน แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นในตามลาดับ
76. โครงสร้างของโลกส่ วนใดมีความหนามากที่สุด
1. เนื้อโลก
2. แก่นโลก
3. เปลือกโลกชั้นใน
4. เปลือกโลกชั้นนอก

77. ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างไร
1. ดินชั้นบนมีสีจางกว่าดินชั้นล่าง
2. ดินชั้นบนมีสีคล้ ากว่าดินชั้นล่าง
3. ดินชั้นบนมีความพรุ นน้อยกว่าดินชั้นล่าง
4. ดินชั้นบนมีขนาดเม็ดดินใหญ่กว่าดินชั้นล่าง
78. ปัจจัยใดที่มีผลทาให้หินอัคนีและหินตะกอนกลายสภาพเป็ นหินแปร
1. การหลอมละลาย
2. ความร้อนและความดัน
3. การสะสมและการทับถม
4. ความแค้นและความเครี ยด
79. ข้อใดไม่ ใช่ สมบัติทางกายภาพของแร่
1. สี สี ผง
2. รู ปผลึก ความวาว
3. สี เปลวไฟ แสงเรื อง
4. ความแข็ง ความถ่วงจาเพาะ
80. ข้อใดเป็ นความหมายของคาว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ”
1. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรื อบางส่ วนที่มนุษย์สร้างขึ้น
3. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์
4. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
81. การถ่ายทอดลักษณะของสิ่ งมีชีวติ จากรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง หมายถึงข้อใด
1. พันธุกรรม
2. พันธุศาสตร์
3. พันธุวศิ วกรรม
4. โรคทางพันธุกรรม
82. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะทางพันธุกรรม
1. สี ผวิ
3. ชั้นตา

2. ลักยิม้
4. แผลเป็ น

83. เมื่อมองเซลล์ผา่ นกล้องจุลทรรศน์ในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ จะพบโครงสร้างใด
1. โครมาทิด
2. โครมาทิน
3. โครโมโซม
4. เซนโทรเมียร์

84. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์
1. เป็ นออโตโซม 22 คู่ และเป็ นโครโมโซมเพศ 1 คู่
2. เป็ นออโตโซม 23 คู่ และเป็ นโครโมโซมเพศ 1 คู่
3. เป็ นออโตโซม 45 คู่ และเป็ นโครโมโซมเพศ 1 คู่
4. เป็ นออโตโซม 46 คู่ และเป็ นโครโมโซมเพศ 1 คู่
85. การที่สิ่งมีชีวติ ชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ์ จัดเป็ นความหลากหลายทางใด
1. ความหลากหลายทางกายภาพ
2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
4. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
86. มนุษย์ยคุ ปั จจุบนั มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ อะไร
1. Homo sapiens
2. Homo erectus
3. Homo sapiens idaltu
4. Homo neanderthalensis
87. การจัดจาแนกสิ่ งมีชีวติ ตามแนวคิดของรอเบิร์ต วิตเทเกอร์ แบ่งสิ่ งมีชีวิตออกเป็ นกี่อาณาจักร
1. 4 อาณาจักร
2. 5 อาณาจักร
3. 6 อาณาจักร
4. 7 อาณาจักร
88. แพรวาจัดสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) ฟองน้ า แมงกะพรุ น หอย และหมึก
2) ปลาหางนกยูง โลมา ไก่ และสุ นขั
แพรวาใช้สิ่งใดเป็ นเกณฑ์ในการจัดจาแนกสิ่ งมีชีวติ
1. แหล่งที่อยู่
2. แหล่งกาเนิด
3. ลักษณะลาตัว
4. กระดูกสันหลัง
89. ระบบนิเวศประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้าง
1. กลุ่มสิ่ งมีชีวติ เพียงอย่างเดียว
2. กลุ่มสิ่ งมีชีวติ และแหล่งที่อยู่
3. กลุ่มสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
4. กลุ่มสิ่ งมีชีวติ แหล่งที่อยู่ และสิ่ งแวดล้อม

90. สิ่ งมีชีวติ ในข้อใดแสดงบทบาทต่างจากสิ่ งมีชีวติ ในข้ออื่น
1. มอส
2. ชวนชม
3. เห็ดนางฟ้ า
4. สาหร่ ายหางกระรอก
91. “ไลเคน” เป็ นการอยูร่ ่ วมกันของสิ่ งมีชีวติ ที่มีความสัมพันธ์กนั แบบใด
1. ภาวะแข่งขัน
2. ภาวะล่าเหยือ่
3. ภาวะอิงอาศัย
4. ภาวะพึ่งพากัน
92. “หนอน นก หญ้า งู” พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรู ปโซ่อาหารได้อย่างไร
1. หญ้า
หนอน
งู
นก
2. หญ้า
หนอน
นก
งู
3. หญ้า
นก
หนอน
งู
4. หญ้า
งู
นก
หนอน
93. ข้อใดไม่ เกี่ยวข้ องกับวัฏจักรคาร์บอน
1. การคายน้ าของพืช
2. การหายใจของสิ่ งมีชีวติ
3. การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
4. การย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์
94. วัฏจักรสารใดที่จะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ตอ้ งอาศัยจุลินทรี ย ์
1. น้ า
2. คาร์บอน
3. ไนโตรเจน
4. ฟอสฟอรัส
95. ปั จจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
1. อัตราการเกิดเท่านั้น
2. อัตราการตายเท่านั้น
3. อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการอพยพเข้า
4. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออก
96. ระบบนิเวศที่สมดุลหมายถึงข้อใด
1. บริ เวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยูร่ วมกัน
2. บริ เวณที่มีสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ จานวนเท่าๆ กัน
3. บริ เวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะต่างๆ
4. บริ เวณที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลายในปริ มาณ สัดส่ วน และการกระจายที่
เหมาะสม

97. ข้อใดอธิ บายความหมายของคาว่า “สิ่ งแวดล้อม” ได้ถูกต้องที่สุด
1. สิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเรา
2. สิ่ งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมต่อมนุษย์
3. ทุกสิ่ งที่ประกอบกันเป็ นโลกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับป่ าไม้ ดิน น้ า อากาศ
4. ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น
98. สาเหตุสาคัญที่สุดของปั ญหาวิกฤตการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
1. การเพิ่มขึ้นของประชากร
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. ภัยธรรมชาติและอุบตั ิเหตุ
4. ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี
99. ตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดปั ญหาวิกฤตการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
1. มนุษย์
2. นักการเมือง
3. ภัยธรรมชาติ
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
100. การแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือข้อใด
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ลดปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง
3. ให้การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมแก่ประชาชน
4. กาหนดบทลงโทษอย่างจริ งจังเกี่ยวกับการทาลายสิ่ งแวดล้อม
101. แรงโน้มถ่วงของโลกบริ เวณใดมีค่ามากที่สุด
1. ที่ระดับน้ าทะเลสู งสุ ด
2. ที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง
3. ที่ระดับความสู ง 50 เมตร
4. ที่ระดับความสู ง 100 เมตร
102. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1. แรงลอยตัวเป็ นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยากับแรงโน้มถ่วงของโลก
2. เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทา วัตถุจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงตัว
3. เมื่อมีแรงคงที่กระทาต่อวัตถุ ทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงตัว
4. แรงปฏิกิริยาจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา ซึ่ งกระทาต่อวัตถุกอ้ นเดียวกัน

103. แรงลอยตัวของของเหลวจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สิ่ งใด
1. ปริ มาตรของของเหลว
2. ความหนาแน่นของของเหลว
3. ความหนาแน่นของวัตถุที่จมในของเหลว
4. ความหนาแน่นของวัตถุที่ลอยในของเหลว
104. คานเบาที่มีความยาวสม่าเสมอ 0.60 เมตร ปลายด้านหนึ่งปั กติดอยูก่ บั กาแพง ส่ วนปลายอีกด้านแขวน
วัตถุมวล 9 กิโลกรัม จงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทาต่อคานดังกล่าว
1. 0.54 นิตนั เมตร
2. 5.40 นิตนั เมตร
3. 5.04 นิตนั เมตร
4. 54.0 นิตนั เมตร
105. นาย ก ออกแรง 50 นิวตัน เข็นรถให้เคลื่อนที่เป็ นระยะทาง 1 เมตร จงหางานที่นาย ก. ใช้ในการเข็นรถ
1. 20 นิวตันเมตร
2. 30 นิวตันเมตร
3. 40 นิวตันเมตร
4. 50 นิวตันเมตร
106. นาย ก ขับรถขึ้นภูเขา 50 กิโลเมตร เมื่อถึงยอดเขาจึงปล่อยให้รถไถลลงมาถึงเชิงเขา ข้อใดสามารถ
อธิ บายการเปลี่ยนรู ปพลังงานของรถยนต์คนั นี้ได้ถูกต้องที่สุด
1. พลังงานจลน์
พลังงานศักย์
2. พลังงานศักย์
พลังงานจลน์
3. พลังงานศักย์
พลังงานจลน์
พลังงานศักย์
4. พลังงานจลน์
พลังงานศักย์
พลังงานจลน์
107. รถยนต์คนั หนึ่งมีมวล 1 ตัน แล่นด้วยความเร็ ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์ของรถยนต์คนั นี้
1. 10,000 จูล
2. 30,000 จูล
3. 50,000 จูล
4. 100,000 จูล
108. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างานและพลังงาน
1. งาน = พลังงานศักย์ – พลังงานจลน์
2. งาน = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์
3. งาน = ผลบวกของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
4. งาน = ผลต่างของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
109. ข้อใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ า
1. ไหลจากที่สูงลงสู่ ที่ต่า
2. ไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก
3. ไหลจากแรงดันต่าไปยังแรงดันสู ง
4. ไหลจากศักย์ไฟฟ้ าสู งไปยังศักย์ไฟฟ้ าต่า

110. หลอดไฟฟ้ า 220 V 80 W ถ้าใช้นาน 20 ชัว่ โมง จะสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ ากี่ยนู ิต
1. 0.8 ยูนิต
2. 1.6 ยูนิต
3. 2.4 ยูนิต
4. 3.2 ยูนิต
111. วงจรไฟฟ้ าวงจรหนึ่งมีความต้านทานไฟฟ้ า 12 กิโลโอห์ม มีกระแสไฟฟ้ า 30 มิลลิแอมแปร์
จงคานวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ า
1. 36 มิลลิโวลต์
2. 36 กิโลโวลต์
3. 0.36 มิลลิโวลด์
4. 360 โวลต์
112. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อง
1. กระแสไฟฟ้ าแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้ า
2. กระแสไฟฟ้ าแปรผันตรงกับความต้านทานไฟฟ้ า
3. กระแสไฟฟ้ าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้ า
4. กระแสไฟฟ้ าแปรผกผันกับความต่างศักย์ไฟฟ้ า
113. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1. อุปกรณ์ที่เป็ นฉนวนไฟฟ้ า
2. อุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของประจุ
3. อุปกรณ์ที่ควบคุมปริ มาณและทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
4. อุปกรณ์ที่ควบคุมปริ มาณและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ า
114.

ตัวต้านทานดังกล่าวมีค่าความต้านทานกี่กิโลโอห์ม
1. 10
2. 100
3. 1,000
4. 10,000
115. อุปกรณ์ใดเป็ นการใช้ประโยชน์จากไดโอดเปล่งแสง
1. พัดลมไฟฟ้ า
2. จอโทรทัศน์แอลซีดี
3. หน้าจอคอมพิวเตอร์
4. หลอดฟลูออเรสเซนต์

116. อุปกรณ์ใดมีการใช้ตวั ต้านทานปรับค่าได้
1. ตูเ้ ย็น
2. สวิตช์หรี่ ไฟ
3. โทรศัพท์มือถือ
4. จอโทรทัศน์แอลอีดี
117. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุ ริยะ
1. ดาวพุธ
2. ดาวศุกร์
3. ดาวพลูโต
4. ดาวอังคาร
118. นักวิทยาศาสตร์ ทราบอายุของระบบสุ ริยะได้จากสิ่ งใด
1. ดาวหาง
2. ดวงอาทิตย์
3. ดาวเคราะห์บางดวง
4. อุกกาบาตที่ตกลงสู่ โลก
119. สี ของดาวฤกษ์ในข้อใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด
1. แดง
2. ขาว
3. เหลือง
4. ส้มแดง
120. การใช้กล้องโทรทรรศน์ติดตั้งบนโลก ส่ องดูดาวบนท้องฟ้ าจะรับได้เพียงคลื่นไมโครเวฟ และแสงสี
ที่มองเห็นได้เท่านั้น เพราะเหตุใด
1. รังสี อื่นๆ จะสะท้อนกลับหมด
2. รังสี อื่นๆ ถูกบรรยากาศของโลกดูดไว้
3. กล้องโทรทรรศน์มีสมบัติไม่ดีพอที่จะรับคลื่นอื่นๆ ได้
4. รังสี จากดวงดาวมีเพียงคลื่นไมโครเวฟและแสงสี เท่านั้น

เฉลยข้ อสอบ
แนวข้ อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์
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การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลล์ ในการดูภาพครั้งแรกต้องใช้เลนส์ใกล้วตั ถุ
ที่มีกาลังขยายต่าสุ ดก่อน ซึ่ งเมื่อเห็นภาพแล้วจึงค่อยๆ ปรับให้มีกาลังขยายสู งขึ้น
ออร์ แกเนลล์ที่ทาหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ คือ ไมโทคอนเดรี ย ส่ วนนิวเครี ยส
เป็ นแหล่งข้อมูลทางพันธุ กรรม คลอโรพลาสต์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง และแวคิวโอลทาหน้าที่ขบั ถ่ายของเสี ยออกจากเซลล์
ออร์ แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น ได้แก่ ผนังเซลล์ และคลอโรพลาสต์
ส่ วนออร์ แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น ได้แก่ เซนทริ โอล
ส่ วนประกอบที่อยูด่ า้ นนอกสุ ดของเซลล์พืช คือ ผนังเซลล์ ส่ วนของเซลล์สัตว์ คือ
เยือ่ หุม้ เซลล์
ไมโทคอนเดรี ยทาหน้าที่เป็ นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ แวคิวโอลทาหน้าที่เป็ น
ที่เก็บ หลัง่ และถ่ายเทของเหลวภายในเซลล์ เซนทริ โอลทาหน้าที่ช่วยในการ
เคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ และช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์
บางชนิด ร่ างแหเอนโดพลาซึ มทาหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ กอลจิบอดี
ทาหน้าที่เก็บสารที่ร่างแหเอนโดพลาซึ มสร้างขึ้น ร่ างแหเอนโดพลาซึ มและกอลจิบอดี
จึงมีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด
การกระจายของน้ าหอมในอากาศ การละลายของน้ าตาลในน้ า และการเคลื่อนที่ของ
แร่ ธาตุเข้าสู่ เซลล์ขนราก เป็ นกระบวนการแพร่ เพราะโมเลกุลของสารเคลื่อนที่จาก
บริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย ส่ วน
การเคลื่อนที่ของน้ าข้าสู่ เซลล์ขนราก เป็ นกระบวนการออสโมซิ ส เพราะน้ าเคลื่อนที่
จากบริ เวณที่มีโมเลกุลของน้ ามากไปยังบริ เวณที่มีโมเลกุลของน้ าน้อย
พืชชนิดที่ 1 และ 3 เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เนื่ องจากลาต้นมีไซเล็มและโฟลเอ็มเรี ยงตัว
กระจัดกระจาย และที่รากมีไซเล็มเรี ยงตัวอยูร่ อบพิธ โดยมีโฟลเอ็มแทรกอยู่ ส่ วนพืช
ชนิดที่ 2 และ 4 เป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ เนื่องจากที่ลาต้นมีไซเล็มและโฟลเอ็มเรี ยงตัวเป็ น
ระเบียบ ส่ วนที่รากมีไซเล็มเรี ยงตัวเป็ นแฉก โดยมีโฟลเอ็มแทรกอยูร่ ะหว่างแฉก
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การลาเลียงน้ าเข้าสู่ รากพืชจะใช้กระบวนการออสโมซิ ส โดยลาเลียงจากบริ เวณที่มี
น้ ามากไปยังบริ เวณที่มีน้ าน้อย ส่ วนการลาเลียงแร่ ธาตุจะใช้การแพร่ โดยลาเลียง
จากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของแร่ ธาตุมากไปยังบริ เวณที่มีความเข้มข้นของแร่ ธาตุ
น้อย
จากสมการที่กาหนดให้เป็ นปฏิกิริยาของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ซึ่ งจะมี
คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าเป็ นสารตั้งต้น มีแสงและคลอโรฟิ ลล์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
โดยจะได้น้ าตาลกลูโคส ออกซิ เจน และน้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ ดั้งนั้น A คือ ออกซิเจน
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง เป็ นกระบวนการสร้างอาหารของพืช ซึ่ งอาหารนั้น
จะทาให้พืชเจริ ญเติบโต และสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆ ของพืช เมื่อสัตว์มากินพืช
ก็จะได้รับการถ่ายทอดพลังงานกันไปเป็ นทอดๆ ตามโซ่อาหารและสายใยอาหาร
โครงสร้างที่พืชใช้ในการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือ ดอก ซึ่งภายในจะประกอบ
ไปด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศผูแ้ ละเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
การปฏิสนธิ ของพืชจะเกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสของละอองเรณูผสมกับนิวเคลียสของ
เซลล์ไข่ ซึ่ งหลังจากปฏิสนธิแล้ว กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผูจ้ ะล่วงหล่นไป
รังไข่จะพัฒนาเป็ นเปลือกและเนื้อของผล และออวุลจะพัฒนาเป็ นเมล็ด
การที่ดอกทานตะวันหันไปทางดวงอาทิตตลอดทั้งวัน เป็ นผลมาจากการตอบสนอง
ต่อแสง
รากต้นถัว่ จะงอกไปตามทิศทางของแรงโน้มถ่วง (การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วง)
หมีจะจาศีลในช่วงฤดูหนาว (การตอบสนองต่ออุณหภูมิ) ดอกคุณนายตื่นสายจะบาน
เมื่อได้รับแสงแดด (การตอบสนองต่อแสง) นกจะบินกลับรังในเวลาพลบค่า
(การตอบสนองต่อแสง) ใบของต้นกาบหอยแครงจะหุ บลงเมื่อได้รับการสัมผัสจาก
แมลง (การตอบสนองต่อการสัมผัส) ควายจะลงไปแช่ในแอ่งน้ าเพื่อระบายความร้อน
(การตอบสนองต่ออุณหภูมิ) ใบของต้นตะบองเพชรจะลดรู ปเป็ นหนาม เพื่อป้ องกัน
การสู ญเสี ยน้ า (การตอบสนองต่อความชื้ น) อึ่งอ่างจะพองตัวเมื่อถูกสัมผัส
(การตอบสนองต่อการสัมผัส)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ นการขยายพันธุ์พืชที่นิยมใช้กบั พืชที่เป็ นพืชเศรษฐกิจ และ
พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ จะทาให้ได้พืชจานวนมากในเวลาอัน
รวดเร็ ว และพืชที่ได้จะทนทานต่อสภาพแวดล้อม แมลงศัตรู พืช และวัชพืชต่างๆ ได้
ดั้งนั้น พืชที่เหมาะสาหรับนามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ พืช A C และ D ส่ วนพืช B นั้น
สามารถเจริ ญเติบโตได้ในสภาพอากาศของประเทศไทยอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็ นต้อง
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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เนื่องจาก
ข้อ 1. กาว โฟม และเยลลี เป็ นคอลลอยด์
ข้อ 2. เหล็ก ปรอท และคลอรี น เป็ นธาตุ
ข้อ 3. น้ านมเป็ นคอลลอยด์ น้ าส้มสายชูเป็ นสารละลาย และน้ าคลองเป็ น
สารแขวนลอย
ข้อ 4. น้ าเกลือ น้ าเชื่ อม และแอลกอฮอล์ลา้ งแผล เป็ นสารละลาย
เนื่องจาก
- น้ าส้มสายชู มีน้ าเป็ นตัวทาละลาย และมีกรดแอซี ติกเป็ นตัวละลาย
- น้ าเกลือ มีน้ าเป็ นตัวทาละลาย และมีเกลือแกงเป็ นตัวละลาย
- น้ าเชื่อม มีน้ าเป็ นตัวทาละลาย และมีน้ าตาลทรายเป็ นตัวละลาย
- แอลกอฮอล์ลา้ งแผล มีแอลกอฮอล์เป็ นตัวทาละลาย และมีน้ าเป็ นตัวละลาย
ทองเป็ นสารเนื้ อเดียวที่เป็ นธาตุ ส่ วนนาก อากาศ และน้ าเกลือเป็ นสารเนื้อเดียวที่
เป็ นสารละลาย
อิมลั ซิไฟเออร์ คือ สารที่ทาหน้าที่เป็ นตัวประสานให้อนุภาคของเหลว 2 ชนิดที่
ไม่ละลายซึ่ งกันและกัน สามารถรวมตัวกันได้ ในน้ านมจะมีโปรตีนเคซี นทาหน้าที่
เป็ นอิมลั ไฟเออร์ ในน้ าสลัดจะมีไข่แดงทาหน้าที่เป็ นอิมลั ไฟเออร์ ส่ วนในการ
ชาระล้างสิ่ งสกปรกจะมีสบู่หรื อผงซักฟอกทาหน้าที่เป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์
ผงฟู ผงซักฟอก น้ าปูนใส น้ ายาเช็ดกระจก และยาสระผม มีสมบัติเป็ นเบส เบียร์
น้ ามะขาม น้ ามะเขือเทศ และน้ าส้มสายชู มีสมบัติเป็ นกรด ส่ วนเกลือแกง
น้ าตาลทราย และผงชูรส มีสมบัติเป็ นกลาง
แรงจะทาให้วตั ถุหยุดนิ่ง เคลื่อนที่ หรื อเปลี่ยนรู ปร่ างได้ แต่แรงไม่สามารถทาให้
วัตถุเปลี่ยนสถานะได้
การตักน้ าต้องใช้แรงดึง การปาเป้ าต้องใช้แรงดัน การนวดแป้ งต้องใช้แรงกดและ
แรงบีบ ส่ วนการโยนลูกบอลต้องใช้แรงดัน
จากสู ตร อัตราเร็ ว =

ระยะทาง
เวลา
ระยะทาง

24.

3

แทนค่า 2 m/s =
เวลา
ระยะทาง = 2 m/s x 60 s
= 120 m
ความเร็ วมีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที (m/s) หรื อกิโลเมตรต่อชัว่ โมง (km/hr)
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อัตราเร็ ว คือ ระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลา ดังนั้น หากต้องการ
หาอัตราเร็ ว จะต้องทราบค่าระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่
จากสู ตร

=

แทนค่า

=
F
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29.

1

30.

2

31.

4

32.
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33.

4

= (6 x 9) + 32
= 86
การพาความร้อน เป็ นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
โดยอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ โดยตัวกลางนั้นจะเคลื่อนที่ไปด้วย ซึ่ งตัวกลางใน
การพาความร้อน ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส แต่แก๊สสามารถพาความร้อนได้ดีกว่า
ของเหลว เนื่องจากโมเลกุลของแก๊สสามารถเคลื่อนที่ได้ดีกว่าของเหลว
เมื่อยืนอยูใ่ กล้เตาไฟในบริ เวณที่มีลมพัด เราจะรู ้สึกได้ถึงความร้อนจากเตาไฟ
เนื่องจากมีลมเป็ นตัวกลางในการพาความร้อนมาสู่ ร่างกาย
วัตถุสีเข้มจะดูดกลืนและคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีอ่อน วัตถุที่มีพ้นื ที่ผวิ มากจะ
ดูดกลืนและคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีพ้นื ที่ผวิ น้อย วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะดูดกลืนความร้อนได้เร็ วกว่า แต่คายความร้อนได้ชา้ กว่าวัตถุ
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และวัตถุที่มีเนื้อหยาบหรื อผิวด้านจะดูดกลืน
และคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีเนื้อละเอียดหรื อผิวเป็ นมัน
การทาด้ามจับกระทะด้วยพลาสติกเป็ นการนาความรู้เรื่ องการนาความร้อนมาใช้
ประโยชน์ การเอามืออังเหนือกองไฟในฤดูหนาวเป็ นการนาความรู้เรื่ องการพา
ความร้อนมาใช้ประโยชน์ การใส่ เสื้ อสี ขาวเมื่อต้องอยูก่ ลางแดดเป็ นการนาความรู ้
เรื่ องการดูดกลืนและคายความร้อนมาใช้ประโยชน์
ชั้นบรรยากาศมีประโยชน์ต่อโลกหลายประการ เช่น ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวติ โดยไม่ให้ร้อนเกินไปในเวลากลางวัน ไม่
เย็นเกินไปในเวลากลางคืน ช่วยป้ องกันอันตรายจากรังสี ต่างๆ และอนุภาคต่างๆ
เป็ นต้น
บริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงจะเป็ นบริ เวณที่แห้งแล้ง เช่น ทะเลทราย ซึ่ งดูดกลืนความร้อน
จากดวงอาทิตย์ได้ดี และในเวลากลางวันอากาศจะร้อนกว่าเวลากลางคืน
บริ เวณที่มีความชื้นในอากาศสู งจะเป็ นบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่า มีปริ มาณไอน้ าใน
อากาศมาก และสามารถรับไอน้ าจากการระเหยได้นอ้ ย
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ความกดอากาศจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความสู งของพื้นที่ อุณหภูมิ และความชื้นของ
อากาศ โดยความกดอากาศจะมีค่าน้อยเมื่อสถานที่น้ นั อยูส่ ู งขึ้นไปจากระดับน้ าทะเล
มีอุณหภูมิต่า และมีความชื้นในอากาศมาก
ความชื้นสัมพัทธ์ที่มีค่าพอเหมาะที่จะทาให้เรารู ้สึกสบายตัว คือ มีค่าประมาณ
60-70% ซึ่ งหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสู ง อากาศจะชื้น ร้อนอบอ้าว รู ้สึกเหนียวตัว
เสื้ อผ้าที่ตากไว้จะแห้งช้า แต่ถา้ ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต่า อากาศจะแห้ง ผิวหนัง
ของเราจะแตกแห้ง และเสื้ อผ้าที่ตากไว้จะแห้งเร็ ว
หยาดน้ าฟ้ า คือ ไอน้ าในบรรยากาศที่ควบแน่นกลายเป็ นหยดน้ าหรื อน้ าแข็งแล้วตก
ลงมาสู่ พ้นื โลก ได้แก่ ฝน ลูกเห็บ และหิ มะ ส่ วนหมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง ไม่ได้
ตกลงมาจากฟ้ า จึงไม่จดั เป็ นหยาดน้ าฟ้ า
ลมเกิดจากอากาศในบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงลอยตัวสู งขึ้น ในขณะที่อากาศในบริ เวณ
ใกล้เคียงที่อุณหภูมิต่ากว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ โดยความแตกต่างของอุณหภูมิ
ทั้ง 2 บริ เวณนั้นเกิดจากอากาศทั้ง 2 บริ เวณได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน
ศรลมเป็ นอุปกรณ์ตรวจสอบความเร็ วลม มีลกั ษณะเป็ นลูกศรที่มีหางเป็ นแผ่นใหญ่
กว่าหัวลูกศร มาตรวัดความเร็ วลม หรื อแอนีมอมิเตอร์ เป็ นอุปกรณ์วดั ความเร็ วลม
มีลกั ษณะเป็ นกรวยโลหะ 3 – 4 อัน ติดอยูท่ ี่ปลายก้าน ส่ วนแอโรเวนเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้
ตรวจสอบทิศทางลมและวัดความเร็ วลม มีรูปร่ างคล้ายเครื่ องบินไม่มีปีก
การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะลมฟ้ าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยใช้ขอ้ มูลจากแผ่นที่อากาศช่วย
ในการพยากรณ์ ซึ่ งการพยากรณ์อากาศจะมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น เมื่อทราบ
สภาพอากาศล่วงหน้าจะทาให้สามารถกาหนดและปรับเปลี่ยนเส้นทางคมนาคม
เพื่อความปลอดภัยได้
การปลูกป่ าทดแทน หรื อการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ การลดปริ มาณขยะ และการใช้
พลังงานหมุนเวียน จัดเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่การใช้ถุงพลาสติกแม้เพียง
ใบเดียวก็นบั ว่าไม่เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
หากการจัดระบบในร่ างกายผิดปกติในระดับใดระดับหนึ่ง จะส่ งผลให้ระบบต่างๆ
ในร่ างกายทางานผิดปกติ ซึ่ งทาให้ไม่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้
อาหารที่เหลือจากการย่อยและอาหารที่ยอ่ ยไม่ได้น้ นั จะถูกส่ งไปยังลาไส้ใหญ่ โดย
ลาไส้ใหญ่จะทาหน้าที่ดูดน้ าและแร่ ธาตุกลับคืนสู่ ร่างกาย ส่ วนที่เป็ นกากอาหารจะ
เคลื่อนที่ไปรวมกันที่ปลายของลาไส้ใหญ่ เพื่อรอขับถ่ายออกทางทวารหนัก หาก
ลาไส้ใหญ่ทางานผิดปกติจะทาให้มีอาการท้องผูก
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หัวใจห้องล่างมีกล้ามเนื้ อที่หนากว่ากล้ามเนื้อหัวใจห้องบน เนื่ องจากเป็ นกล้ามเนื้อที่
ทาหน้าที่บีบตัว เพื่อดันเลือดให้ออกจากหัวใจไปยังส่ วนต่างๆ ของร่ างกายและไปยัง
ปอด จึงจาเป็ นต้องมีกล้ามเนื้ อที่มีความแข็งแรงและหนา ส่ วนหัวใจห้องบน
ทาหน้าที่รับและเก็บเลือดเพื่อส่ งต่อมายังหัวใจห้องล่างเท่านั้น ดังนั้น จึงมีกล้ามเนื้ อ
ไม่หนามากนัก
เนื่องจากแก๊สออกซิ เจนในน้ ามีปริ มาณน้อยกว่าในอากาศ การที่เหงือกของปลามี
ลักษณะเป็ นซี่ เล็กๆ จะช่วยเพิม่ พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างน้ ากับเซลล์ของ
เหงือก
ในขณะหายใจเข้า กระดูกซี่ โครงจะเลื่อนสู งขึ้น กะบังลมเลื่อนต่าลง ทาให้ปริ มาตร
ช่องอกมีมากขึ้น ความดันอากาศลดต่าลง อากาศภายนอกร่ างกายจะผ่านเข้าสู่ ปอด
ซึ่ งหากเป็ นการหายใจออกจะมีลกั ษณะตรงข้ามกัน
ไตมีหน้าที่กรองของเสี ยที่ร่างกายไม่ตอ้ งการออกจากเลือด ซึ่ งของเสี ยนั้นจะสลาย
เป็ นน้ าปั สสาวะ แล้ถูกขับออกนอกร่ างกาย ดังนั้นหากไตทางานผิดปกติ จะทาให้
การปั สสาวะเกิดความผิดปกติ หรื อน้ าปั สสาวะมีองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงไป
รังไข่มีหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่และฮอร์ โมนเพศหญิงที่ควบคุมพัฒนาการทางเพศของ
เพศหญิง หากรังไข่ผดิ ปกติ จะทาให้มีพฒั นาการทางเพศปกติ
แฝดอิน-จัน เกิดจากแฝดร่ วมไข่ ซึ่ งการที่มีบางส่ วนในร่ างกานติดกันอยู่ เนื่ องจาก
เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วเกิดการแบ่งเซลล์จาก 1 เป็ น 2 เซลล์ โดยเซลล์ท้ งั สอง
แยกตัวจากกันไม่สมบูรณ์ จึงทาให้ตวั อ่อนที่เจริ ญเติบโตนั้นมีบางส่ วนในร่ างกาย
ติดกันอยู่
พฤติกรรม เป็ นการแสดงออกที่เกิดขึ้นจากการทางานร่ วมกันของพันธุ กรรมและ
สภาพแวดล้อม ซึ่ งการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของสิ่ งมีชีวิตนั้นล้วนเพื่อการอยูร่ อด
และดารงเผ่าพันธุ์
เทคโนโลยีชีวภาพทาให้สามารถขยายพันธุ์สัตว์ได้อย่างรวดเร็ ว ได้สัตว์ที่มี
คุณสมบัติตรงตามต้องการ แต่ยงั มีขอ้ เสี ย คือ มีค่าใช้จ่ายมาก และต้องใช้ผทู ้ ี่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ
พลังงานที่ร่างกายต้องการจะขึ้นอยูก่ บั เพศ วัย และกิจกรรมที่ทา ซึ่ งในกิจกรรม
เดียวกันนั้น เพศชายจะใช้พลังงานมากกว่าเพศหญิง และผูท้ ี่มีน้ าหนักมากจะใช้
พลังงานมากกว่าผูท้ ี่มีน้ าหนักน้อย
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วัยรุ่ นเป็ นวัยที่กาลังมีการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายอย่างมาก และต้องใช้พลังงานมาก
ในการทากิจกรรมต่างๆ จึงควรบริ โภคอาหารที่ให้เพลังงานและช่วยเสริ มสร้างการ
เจริ ญเติบโต ซึ่ งได้แก่ อาหารในกลุ่มคาร์ โบไฮเดรตและโปรตีน
เด็กในวัยเรี ยนอาจยังขาดความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะเลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ ไม่รับประทานอาหารให้
ครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่ งทาให้ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิด
จากอาหารที่กาหนดให้ มีสารอาหาร ดังนี้
อาหาร
ขนมครก
ปาท่องโก๋
กล้วยบวชชี
นมถัว่ เหลือง

55.

4

56.

4

57.

2

58.

3

59.

2

สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน
โปรตีน

ดังนั้น ควรเลือกรับประทานกล้วยบวชชี เพราะมีสารอาหารมากที่สุด
การสังเกตว่าบุคคลใดติดสารเสพติดนั้น วิธีที่ให้ผลน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ การตรวจ
เลือดและปั สสาวะ ซึ่ งเป็ นวิธีการตรวจหาสารเสพติดในร่ างกายผูเ้ สพ
ธาตุเป็ นสารบริ สุทธิ์ ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน ในทางเคมีจึงไม่สามารถ
แยกสลายเป็ นสารอื่นได้ ซึ่ งธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน สามารถแบ่งธาตุ
ออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
เนื่องจากสมบัติของสารแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1. สมบัติทางกายภาพ คือ สมบัติที่สังเกตเห็นได้หรื อทดลองด้วยวิธีง่ายๆ ได้ เช่น
สี กลิ่น รส จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ การนาไฟฟ้ า ความแข็ง เป็ นต้น
2. สมบัติทางเคมี คือ สมบัติที่ทราบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรื อก็คือ
สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น ความเป็ นกรด-เบส
การลุกติดไฟ การสลายตัวให้สารใหม่ เป็ นต้น
เนื่องจากโลหะมีสมบัติในการนาความร้อนได้ดี ช่วยทาให้อาหารสุ กเร็ ว ภาชนะ
หุงต้มจึงมักทาจากโลหะ
การกลัน่ แบบไอน้ า เป็ นวิธีการแยกสารที่เป็ นของเหลวระเหยง่าย (จุดเดือดต่า) และ
ไม่ละลายน้ า โดยใช้ความดันจากไอน้ าทาให้สารที่ระเหยง่ายเดือดกลายเป็ นไอแล้ว
ถูกกลัน่ ออกมาพร้อมกับน้ า
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เหตุผลประกอบ
การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี อาศัยความสามารถของสารในการละลาย และ
ความสามารถในการถูกดูดซับบนตัวดูดซับ ซึ่งหากสารใดละลายได้ดี และถูกดูดซับ
ได้นอ้ ย จะสามารถเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้มาก
ปฏิกิริยาดูดความร้อน คือ การที่ระบบดูดพลังงานความร้อนจากสิ่ งแวดล้อม ทาให้
อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมลดลง เมื่อลองสัมผัสที่ภาชนะจะรู ้สึกเย็น แต่หลังจาก
สิ้ นสุ ดปฏิกิริยาระบบจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น นัน่ คือ หลังทาปฏิกิริยาอุณหภูมิของระบบ
จะสู งกว่าก่อนทาปฏิกิริยา
ในข้อ ก. ข. ค. และ จ. เป็ นการเพิ่มกระทาที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้ น แต่ใน
ข้อ ง. การเพิ่มปริ มาณของสารตั้งต้นโดยการเติมน้ ากลัน่ ลงไปนั้น ความเข้มข้นของ
สารตั้งต้นจะเจือจางลง ซึ่ งทาให้อตั ราการเกิดปฏิกิริยาช้าลง
อุณหภูมิที่สูงขึ้น การเพิ่มพื้นที่ผวิ และสารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นสู ง เป็ นปั จจัยที่จะ
ทาให้สารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างรวดเร็ วทั้งสิ้ น ส่ วนสารไวไฟนั้น หมายถึง
สารที่ลุกติดไฟได้ง่ายในสภาพอุณหภูมิและความดันปกติ ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีบางประเภท
การเกิดหิ นงอกหิ นย้อย เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ งไม่มีอนั ตราย
ต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม แต่การเกิดฝนกรด ปรากฏการณ์เรื อนกระจก และ
น้ าเน่าเสี ยจากการทิ้งสารอินทรี ย ์ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็ นอันตรายต่อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
สารสังเคราะห์ คือ สารที่มนุ ษย์สร้างขึ้นโดยการลอกเลียนแบบจากสารธรรมชาติ
ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าสารจากธรรมชาติ แต่บางชนิดจะมีอนั ตรายสู ง เพราะ
เกิดจากการสังเคราะห์ของธาตุโลหะหนักที่เป็ นพิษต่อร่ างกายสิ่ งมีชีวติ
แรงเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ซึ่ งมีท้ งั ขนาดและทิศทาง
จากที่กาหนดให้วา่ แรงลัพธ์มีค่า 9 นิวตัน ซึ่ งเกิดจากผลรวมของแรง F1 และ F2
แสดงว่า ทั้งแรง F1 และ F2 มีค่าเป็ นบวกและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
จากภาพสามารถหาแรงลัพธ์ ได้ดงั นี้
Fลัพธ์ = (F1+F2)-F3
= (15+5)-15
= 5 นิวตัน โดยมีทิศไปทางขวา
รังสี ตกกระทบ คือ รังสี ของแสงที่พงุ่ เข้าหาพื้นผิวของวัตถุ จากภาพจะสังเกตรังสี ที่
พุง่ เข้าหาพื้นผิวของวัตถุได้จากลูกศรที่เขียนกากับไว้ ซึ่ งรังสี ตกกระทบ คือ รังสี AO
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เหตุผลประกอบ
การสะท้อนกลับหมดจะเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางที่มีความหนาแน่น
มากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ซึ่ งจากตัวกลางที่กาหนดให้น้ นั ดัชนี
หักเหของแก้วมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็ น น้ า และอากาศตามลาดับ
เนื่องจากแว่นสายตายาวทามาจากเลนส์นูน ซึ่ งกรณี ที่จะทาให้มองเห็นวัตถุมีขนาด
เล็กกว่าความจริ ง วัตถุน้ นั จะต้องอยูไ่ กลกว่าตาแหน่งของจุดศูนย์กลางความโค้ง
(จุด C) ดังภาพ

การเกิดภาพจากกระจกเว้านั้น ตาแหน่งของวัตถุที่จะทาให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง
ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ คือ วัตถุตอ้ งอยูใ่ นระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส (F)
ตาขาวหรื อเยือ่ หุ ม้ ลูกตา มีสีขาว เป็ นชั้นที่มีความหนา เหนี ยวและแข็งแรง มีหน้าที่
รักษารู ปทรงของลูกตาและปกป้ องโครงสร้างภายในตาทั้งหมด ส่ วนการรักษาสมดุล
ของแสงที่เข้าสู่ จอตานั้นจะเป็ นหน้าที่ของรู ม่านตา
ภาพที่ตกบนจอตานั้นจะเป็ นภาพจริ งหัวกลับ ส่ วนขนาดของภาพจะขึ้นอยูก่ บั ระยะ
วัตถุวา่ อยูใ่ นตาแหน่งใดของเลนส์ตา ซึ่ งหลังจากนั้นสมองจะทาการแปลงสัญญาณ
ภาพที่ได้จากจอตาให้กลายเป็ นภาพจริ งหัวตั้ง
โลกมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมแป้ นคล้ายลูกมะนาวนั้น หมายความว่า โลกจะมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เท่ากันทัว่ ทั้งโลก โดยจะมีเส้นศูนย์กลางในแนวนอนยาวกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางในแนวตั้ง
เปลือกโลกมีความหนาประมาณ 70 กิโลเมตร เนื้อโลกมีความหนาประมาณ 2,830
กิโลเมตร และแก่นโลกมีความหนาประมาณ 3,470 กิโลเมตร
ดินชั้นบนจะมีสีคล้ ากว่าดินชั้นล่าง เพราะดินชั้นบนมีปริ มาณของฮิวมัสที่ได้จากการ
สลายของซากพืชซากสัตว์มากกว่าดินชั้นล่าง นอกจากนี้ ดินชั้นบนยังมีขนาดของ
เม็ดดินเล็กกว่าและมีความพรุ นมากกว่าดินชั้นล่างอีกด้วย
ความร้อนและความดันจะส่ งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธะเคมีภายใน
โมเลกุลของหิน จึงเป็ นผลทาให้หินอัคนีและหินตะกอนกลายสภาพเป็ นหินแปร
สมบัติทางกายภาพของแร่ ประกอบไปด้วย ผลึก ความหนาแน่น ความแข็ง สี
สี ผงละเอียด ความวาว และการให้แสงผ่าน ส่ วนสี เปลวไฟกับการเรื องแสงจะเป็ น
สมบัติทางเคมีของแร่
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เหตุผลประกอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้
การถ่ายทอดลักษณะของสิ่ งมีชีวติ จากรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง หมายถึง พันธุ กรรม
(heredity)
ลักษณะทางพันธุ กรรม เป็ นลักษณะของสิ่ งมีชีวติ ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น โดย
ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่ งแผลเป็ นนั้นอาจเกิดจากอุบตั ิเหตุจึงไม่จดั เป็ นลักษณะทาง
พันธุ กรรม
เมื่อมองเซลล์ผา่ นกล้องจุลทรรศน์ในขณะที่เซลล์ยงั ไม่มีการแบ่งเซลล์ จะเห็นเส้นใย
เล็กๆ เรี ยกว่า โครมาทิน (chromatin) เมื่อมีการแบ่งเซลล์ เส้นโครมาทินจะหดตัวสั้น
มีลกั ษณะเป็ นแท่ง เรี ยกว่า โครโมโซม (chromosome) ซึ่ งแต่ละโครโมโซม
ประกอบด้วยแขนสองข้าง เรี ยกว่า โครมาทิด (chromatid) ที่มีจุดเชื่ อมติดกัน เรี ยกว่า
เซนโทรเมียร์ (centromere)
มนุษย์มีโครโมโซม 46 แท่ง หรื อ 23 คู่ ซึ่ งเป็ นออโตโซม 22 คู่ และเป็ นโครโมโซม
เพศ 1 คู่
การที่สิ่งมีชีวติ ชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ์ เป็ นความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
มนุษย์ยคุ ปั จจุบนั มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Homo sapiens
การจัดจาแนกสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั เป็ นแนวคิดของรอเบิร์ต วิตเทเกอร์ ซึ่ ง
จาแนกสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา
อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์
จากการแบ่งสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ น 2 กลุ่มตามโจทย์น้ นั แสดงว่าใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็ นเกณฑ์ในการจาแนก
โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยกลุ่มสิ่ งมีชีวติ แหล่งที่อยู่ และสิ่ งแวดล้อม
ทั้งมอส ชวนชม และสาหร่ ายหางกระรอกเป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิเวศ ส่ วนเห็ดนางฟ้ า
เป็ นผูย้ อ่ ยสลาย
ไลเคนเป็ นการอยูร่ ่ วมกันของรากับสาหร่ าย โดยราได้อาหารจากที่สาหร่ ายสร้างขึ้น
ส่ วนสาหร่ ายได้ความชื้นจากราเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน
โซ่อาหาร เป็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศที่มีการกินต่อกันเป็ นทอดๆ
และมักเริ่ มต้นด้วยผูผ้ ลิตเสมอ ซึ่ งการเขียนโซ่อาหารนิยมให้ผถู ้ ูกกินหรื อเหยือ่ อยูท่ าง
ซ้ายมือและผูก้ ินหรื อผูล้ ่าอยูท่ างขวามือ โดยมีลูกศรอยูร่ ะหว่างผูล้ ่าและเหยือ่ ส่ วน
หัวลูกศรจะชี้ไปทางผูก้ ินหรื อผูล้ ่าเสมอ
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การคายน้ าของพืชเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ า ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรคาร์ บอน
วัฏจักรไนโตรเจนต้องอาศัยแบคทีเรี ยในการตรึ งไนโตรเจน และเปลี่ยนสารต่างๆ
ภายในวัฏจักร
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร ได้แก่ อัตราการเกิด อัตราการ
ตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออก
ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุมจานวนผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูย้ อ่ ยสลาย
ให้มีปริ มาณ สัดส่ วน และการกระจายที่เหมาะสม
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเรา ประกอบด้วยสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งไม่มีชีวติ อาจมองเห็นได้หรื อมองไม่เห็น และอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรื อ
จากที่มนุษย์สร้างขึ้น
สาเหตุสาคัญที่สุดของปั ญหาวิกฤตการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คือ การเพิม่ ขึ้นของประชากร เนื่องจากเมื่อประชากรเพิม่ ขึ้น ความต้องการทรัพยากร
ก็ยอ่ มเพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้ทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
มนุษย์เป็ นตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดปั ญหาวิกฤติการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์นาทรัพยากรมาใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยและไม่รู้คุณค่า
การให้การศึกษาแก่ประชาชนให้ตะหนักถึงปั ญหา ตลอดจนร่ วมกันแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวที่นบั ว่า
ได้ผลดีที่สุด
แรงโน้มถ่วงของโลกจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วง
ซึ่ งจะแปรผันกับระยะห่างระหว่างวัตถุกบั พื้นโลก นัน่ คือ ยิง่ มีระยะห่างน้อย
ความเร่ งโน้มถ่วงและแรงโน้มถ่วงก็จะยิง่ มีค่ามากขึ้น
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ได้แก่ 1. วัตถุที่ไม่ถูกกระทาด้วยแรงลัพธ์จะเคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร็ วคงตัวหรื อหยุดนิ่ง 2. ถ้ามีแรงภายนอกมากระทา วัตถุจะมีความเร่ ง 3. เมื่อมี
แรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยากระทาด้วยขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้ามและกระทา
ต่อวัตถุต่างชิ้นกัน
แรงลอยตัวหรื อแรงพยุงจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นของของเหลว
ปริ มาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ และความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
โมเมนต์ M = F x I เมื่อ F = mg (9 kg x 10 m/s2 = 90 N)
แทนค่า M = 90 N x 0.6 m
= 54 Nm
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จาก W = F x S
= 50 N x 1 m
= 50 Nm
ขณะที่รถเคลื่อนที่ข้ ึนภูเขาจะเกิดพลังงานจลน์ ส่ วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นตามความสู งและมีค่าสู งสุ ดที่ยอดเขา จากนั้นพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะลดลง
และเปลี่ยนเป็ นพลังงานจลน์อีกครั้ง
พลังงานจลน์
=
แทนค่า

=

(1,000 kg) (

)

= 50,000 J
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จากกฎการอนุ รักษ์พลังงาน งานมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
หรื อ W = E2 – E1
กระแสไฟฟ้ าจะไหลจากบริ เวณศักย์ไฟฟ้ าสู งไปยังบริ เวณศักย์ไฟฟ้ าต่า โดยไหลจาก
ขั้วบวกไปยังขั้วลบซึ่ งสวนทางกับทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
จาก
W
= Pt
= 0.08 kw x 20 hr
= 1.6 Unit
จาก
V
= IR
=
(30 mA)(12 k )
= 360 V
กฎของโอห์มอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าและความแตกต่างศักย์ไฟฟ้ า
ว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้ าจะเพิม่ ขึ้นตามกระแสไฟฟ้ าที่เพิม่ ขึ้น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นอุปกรณ์ที่ควบคุมปริ มาณและทิศทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ า มีท้ งั สารตัวนา สารกึ่งตัวนา และฉนวนไฟฟ้ า
แถบสี ตวั ต้านทาน น้ าตาล (1)
ดา (0) ส้ม ( 1,000) ทอง ( 0.5%)
ค่าความต้านทาน = 10 x 1,000 ± 0.5%
= 10,000 ± 0.5%
= 10 k
ไดโอดเปล่งแสงเป็ นอุปกรณ์ที่มกั นามาใช้เพื่อให้ความสว่าง ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมใช้มาก
ในการสร้างอุปกรณ์แสดงผลทางหน้าจอ เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ เป็ นต้น
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ตัวต้านทานปรับค่าได้สามารถเลือกค่าความต้านทานได้ตามต้องการ มักอยูใ่ นอุปกรณ์
ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนความต้านทาน เช่น ปุ่ มปรับเสี ยง สวิตช์หรี่ ไฟ เป็ นต้น
ดาวพุธ เป็ นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุ ริยะ ส่ วนดาวพลูโตถูกจัดเป็ น
ดาวเคราะห์แคระ
นักวิทยาศาสตร์ สามารถทราบอายุของระบบสุ ริยะได้จากอุกกาบาตที่ตกลงสู่ โลก
เพราะวัตถุทอ้ งฟ้ าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดระบบสุ ริยะ
ดาวฤกษ์ที่มีสีขาวมีอุณหภูมิสูงที่สุด รองลงมา คือ ดาวฤกษ์ที่มีสีเหลือง ดาวฤกษ์ที่มี
สี ส้มแดง และดาวฤกษ์ที่มีสีแดง ตามลาดับ
เนื่องจากรังสี ส่วนใหญ่จะถูกชั้นบรรยากาศของโลกดูดไว้ ไม่ให้ผา่ นมายังพื้นโลกได้

