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สวนที่ 1 :  เตรียมสอบ O-NET  
1. พิจารณาภาพการตัดตามขวางของคลอโรพลาสตตอไปนี้  
 

I

III
II IV

  
 ขอใดเปนตําแหนงที่มีการแยกของน้ําเกิดขึ้น 
 1) I   2) II 
 3) III   4) IV  
2. ขอความเกี่ยวกับการทดสอบน้ําตาลดวยการทดสอบเบเนดิกตในขอใดไมถูกตอง 
 1) การทดสอบสามารถใชทดสอบไดกับน้ําตาลทุกชนิด 
 2) ผลการทดสอบที่สามารถสังเกตได คือ ตะกอนสีแดงอิฐที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 
 3) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจัดเปนรูปแบบหนึ่งของปฏิกิริยารีดอกซ 
 4) น้ําตาลทําหนาที่เปนตัวรีดิวซ สวนคอปเปอรทําหนาที่เปนตัวออกซิไดซ  
3. ปริมาณใดที่กําหนดเสียงสูงต่ํา 
 1) แอมพลิจูด   2) อัตราเร็วของเสียง 
 3) ความถี่   4) พลังงาน  
4. ชั้นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป ประกอบดวยสารใดเปนสวนใหญ 
 1) ซิลิกอนและแมกนีเซียม 2) อะลูมิเนียมและเหล็ก 
 3) เหล็กและแมกนีเซียม 4) อะลูมิเนียมและซิลิกอน 
 
สวนที่ 2 :  เตรียมสอบ 7 วิชาสามัญ  
5. ออกซิเจนที่หายใจเขาไป จะมีการลําเลียงไปตามขอใด 
 1) อัลวีโอลัส  พัลโมนารีเวน  เอเตรียมดานซาย  เวนตริเคิลดานซาย 
 2) เอเตรียมดานซาย  เวนตริเคิลดานซาย  หัวสมอง  เวนตริเคิลดานขวา 
 3) ไต  เอเตรียมดานซาย  เวนตริเคิลดานซาย  ปอด 
 4) ปอด  เอเตรียมดานขวา  เวนตริเคิลดานขวา  กลามเนื้อ  
6. อวัยวะใดเกี่ยวของกับการยอยอาหารประเภทโปรตีน 
 1) ตับ  ตับออน  กระเพาะอาหาร 
 2) ตับออน  ลําไสเล็ก  กระเพาะอาหาร 
 3) ลําไสเล็ก  ตับ  ตับออน   
 4) กระเพาะอาหาร  ตับ  ลําไสเล็ก  
7. ในการทดลองเปาลูกโปงดวยปฏิกิริยาเคมี โดยบรรจุกรดอะซิติก (CH3COOH) 

ความเขมขน 1.25 M ปริมาณ 250 ml ลงในขวดรูปชมพูแลวเติมผงฟู 
(NaHCO3) แลวจึงปดปากขวดดวยลูกโปงที่มีความจุสูงสุด 2.8 dm3 จะตอง
เติมผงฟูปริมาณกี่กรัมเพื่อเปาลูกโปงใหมีขนาดใหญที่สุดโดยลูกโปงไมแตก 
กําหนดใหทําการทดลองที่สภาวะ STP 

 1) 10.5 กรัม   2) 12.0 กรัม 

 3) 18.0 กรัม   4) 22.5 กรัม  

 
 
 
 
 
 
  
8. นําของแข็ง Mg(OH)2 ซึ่งเปนเบสออนไปละลายน้ําจะเกิดสมดุลเคมีเกิดขึ้น  

ขอใดถูกตอง 
 1) เมื่อเพิ่ม pH สมดุลจะเลื่อนไปขางหนา Mg(OH)2 ละลายไดมากขึ้น 
 2) เมื่อเพิ่ม pH สมดุลจะเลื่อนยอนกลับ แตไมมีผลตอปริมาณ Mg(OH)2 

เนื่องจากเปนของแข็ง 
 3) เมื่อลด pH สมดุลจะเลื่อนไปขางหนา จะมีปริมาณ Mg2+ มากขึ้น 
 4) เมื่อลด pH สมดุลจะเลื่อนยอนกลับ ปริมาณของแข็งจะมากขึ้น  
9. ขดลวดพันกันเปนวงกลม 20 รอบ มีพื้นที่วงกลม 50 cm2 วางไวตั้งฉากกับ

สนามแมเหล็กที่มีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 2.0 T เปน 6.0 T ในเวลา 2 วินาที ขดลวด
มีความตานทาน 0.40 Ω  จงหาขนาดของกระแสเหนี่ยวนําในขดลวด    

 1) 0.70 A   2) 0.60 A 
 3) 0.50 A   4) 0.40 A  
10. เมื่อแรงลัพธบนวัตถุกอนหนึ่งเปนศูนย การเคลื่อนที่ของวัตถุอาจเปนดังขอใด 
 1) วัตถุมีพลังงานจลนคงตัว 
 2) วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนโคง 
 3) วัตถุมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 
 4) วัตถุมีอัตราเร็วลดลง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) II 
   การแตกตัวของน้ําเพื่อใหอิเล็กตรอนเกิดขึ้นที่ภายในของไทลาคอยด 

(II) โดยจากรูป I คือ stroma, III คือ เยื่อชั้นนอกของไทลาคอยด และ IV คือ 
เยื่อชั้นในของคลอโรพลาสต  

2. เฉลย 1) การทดสอบสามารถใชทดสอบไดกับน้ําตาลทุกชนิด 
   การทดสอบน้ําตาลดวยสารละลายเบเนดิกตนั้น ไมสามารถใช

ทดสอบไดกับน้ําตาลซูโครส หรือน้ําตาลทรายได  
3. เฉลย 3) ความถี่ 
   เสียงจะสูง (แหลม) หรือต่ํา (ทุม) ขึ้นอยูกับความถี่ของเสียง  
4. เฉลย 4) อะลูมิเนียมและซิลิกอน 
   ชั้นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหรือเปลือกโลกชั้นบน มีองคประกอบ  

สวนใหญเปนซิลิกอนและอะลูมิเนียม จึงเรียกวา ชั้นไซอัล (Sial)  
5. เฉลย 1) อัลวีโอลัส  พัลโมนารีเวน  เอเตรียมดานซาย  เวนตริเคิลดานซาย 
   ออกซิเจนที่หายใจเขาไป จะมีการลําเลียงดังนี้  
 

เวนตริเคิลดานขวา ปอด

อัลวีโอลัส พัลโมนารีเวน เอเตรียมดานซาย เวนตริเคิลดานซาย

เอเตรียมดานขวา
เวนาคาวาเขาสูหัวใจ ออกทาง Aorta ไปสูเซลลในสวนตางๆ

  

6. เฉลย 2) ตับออน  ลําไสเล็ก  กระเพาะอาหาร 
   ทั้งตับออน ลําไสเล็ก และกระเพาะอาหาร สามารถสรางเอนไซม

ยอยโปรตีนได สวนตับจะเกี่ยวของกับการยอยไขมันไมใชโปรตีน  
7. เฉลย 1) 10.5 กรัม 
   ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น คือ  
 CH3COOH(aq) + NaHCO3(s)  CH3COONa(aq) + H2O(l) + CO2(g) 
 CH3COOH ความเขมขน 1.25 M ปริมาณ 250 ml  
 สารละลาย CH3COOH ปริมาณ 1000 ml จะมี CH3COOH 1.25  โมล 
    250 ml จะมี CH3COOH 1000

1.25  250 ×  โมล 
       = 0.3125 โมล 
   ความจุสูงสุดของลูกโปง คือ 2.8 dm3  
   สามารถจุแกสได 2.8 dm3/22.4 dm3/mol = 0.125 โมล 
 ดังนั้น ถาตองการใหเกิด CO2 0.125 โมล จะตองเติม NaHCO3 0.125 โมลเชนกัน 
 CH3COOH(aq) + NaHCO3(s)  CH3COONa(aq) + H2O(l) + CO2(g) 
 0.3125 โมล 0.125 โมล 0.125 โมล 
 เหลือ (มากเกินพอ) Limiting agent 
   ดังนั้น ตองเติมผงฟูปริมาณ 0.125 × 84 = 10.5 กรัม  
8. เฉลย 3) เมื่อลด pH สมดุลจะเลื่อนไปขางหนา จะมีปริมาณ Mg2+ มากขึ้น 
   เมื่อนํา Mg(OH)2 ไปละลายน้ําจะสามารถเขียนสมการไดดังนี้  

Mg(OH)2(s)  Mg2+(aq) + OH-(aq)   
  1) ผิด เพราะการเพิ่ม pH คือ การเพิ่ม OH- เขาไปสูระบบทําให

สมดุลเลื่อนยอนกลับ และทําให Mg2+ และ OH- เกิดปฏิกิริยากลับมาเปน 
Mg(OH)2 ไดเพิ่มมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ Mg(OH)2 จะละลายน้ําได
นอยลงนั่นเอง 

  2) ผิด เนื่องจากสมดุลยอนกลับจากการเพิ่ม pH ทําใหไดปริมาณ 
ของ Mg(OH)2 เพิ่มมากขึ้น 

  3) ถูก เพราะการลด pH คือ การเติม H+ ลงไปทําปฏิกิริยากับ OH- 
เมื่อปริมาณของ OH- ลดนอยลงทําใหสมดุลเลื่อนมาขางหนา ซึ่งจะทําใหได
ปริมาณของ Mg2+ มีมากขึ้น 

  4) ผิด เมื่อสมดุลเลื่อนมาทางขางหนาไดดีขึ้นทําใหของแข็งเกิด    
การละลายไดดีขึ้น เพราะฉะนั้นปริมาณของแข็งควรจะตองลดนอยลง  

9. เฉลย 3) 0.50 A 
    ε = - t

N
∆
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     = - t
A  BN

∆
×∆  

     = - 2
10  50  2)  (6  20 4-- ×××  

     = 2
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    I = R
ε    

     = 0.4
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10. เฉลย 1) วัตถุมีพลังงานจลนคงตัว 
   เมื่อแรงลัพธเปนศูนยวัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในแนวตรงดวย

อัตราเร็วคงตัวตามใจความของกฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน ดังนั้นวัตถุ
อาจมีพลังงานจลนเปนศูนยหรืออาจมีพลังงานจลนคงตัว 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


