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1. รถจักรยานกําลังวิ่งดวยความเร็ว 5 เมตรตอวินาที เปนเสนตรง และเบรกดวย

ความหนวงคงที่ ซึ่งสามารถหยุดรถไดในระยะทาง 3 เมตร แสดงวารถจักรยาน
ใชเวลาในการเบรกนี้เทาใด 

 1) 0.6 วินาที   2) 1.2 วินาที 
 3) 1.33 วินาที   4) 1.5 วินาที  
2. ขับรถเปนเสนตรงดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรตอชั่วโมงไปทางทิศใต 30 นาที 

แลวเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง เปนเวลา 
15 นาที จงหาคาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถในชวงเวลา 45 นาทีนี้ 

 1) 66.67 กิโลเมตรตอชั่วโมง 2) 70.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 3) 100.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง 4) 133.30 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
3. “ในชวงฤดูหนาวอากาศเย็น ผาที่ตากไวแหงเร็วมากโดยใชเวลาไมนาน” ปจจัยใด

ที่ทําใหผาแหงเร็วมากที่สุด 
 1) ความกดของอากาศ  2) ความชื้นของอากาศ 
 3) อุณหภูมิของอากาศ  4) ความหนาแนนของอากาศ  
4. สารละลายกลูโคสมีความเขมขนรอยละ 15 โดยมวล/ปริมาตร มีความหมาย

ตรงกับขอใด 
 1) ในสารละลาย 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู 85 ลูกบาศก-

เซนติเมตร 
 2) ในสารละลาย 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู 15 กรัม 
 3) ในสารละลาย 85 ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู 15 ลูกบาศก-

เซนติเมตร 
 4) ในสารละลาย 85 ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู 15 กรัม  
5. พิจารณาตารางแสดงสภาพการละลายไดของสารบางชนิดที่อุณหภูมิตางๆ  

สภาพการละลายไดเปนกรัมในน้ํา 100 กรัม 
ณ อุณหภูมิตางๆ (°C) ชนิดของสาร 

0 20 60 100 
โซเดียมไนเตรต 74.0 87.6 122.0 180.0 

โพแทสเซียมไนเตรต 13.9 31.6 106.0 245.0  
 หากมีของผสมระหวางโซเดียมไนเตรตจํานวน 30 กรัม และโพแทสเซียม-    

ไนเตรตจํานวน 50 กรัม ละลายอยูในน้ํา 100 กรัม ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โซเดียมไนเตรตมีสภาพการละลายไดดีกวา

โพแทสเซียมไนเตรต 
 2) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทั้งโซเดียมไนเตรตและโพแทสเซียมไนเตรต

ละลายไดหมดในน้ํา 
 3) การละลายของโซเดียมไนเตรตและโพแทสเซียมไนเตรตขึ้นอยูกับอุณหภูมิ 
 4) หากลดอุณหภูมิของสารละลายจาก 60 องศาเซลเซียส เปน 20 องศา-

เซลเซียส พบวาโพแทสเซียมไนเตรตละลายไดหมด 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. นักเรียนคนหนึ่งทดสอบอาหาร 4 ชนิด ไดผลดังนี้  

ผลการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับสารทดสอบ ชนิด 
อาหาร สารละลาย 

ไอโอดีน 
สารละลาย 
ไบยูเร็ต 

สารละลาย 
เบเนดิกต ถูกับกระดาษ 

ชนิดที่ 1 สีน้ําเงินเขม ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

ชนิดที่ 2 ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง เกิดตะกอนสีแดงอิฐ ไมเปลี่ยนแปลง 

ชนิดที่ 3 ไมเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเปนสีมวง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

ชนิดที่ 4 ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง กระดาษโปรงแสง 
 
 อาหารชนิดใดที่เกิดการยอยเชิงเคมีไดในกระเพาะอาหารของคน 
 1) ชนิดที่ 1 เทานั้น   2) ชนิดที่ 3 เทานั้น 
 3) ชนิดที่ 1 และ 2   4) ชนิดที่ 3 และ 4  
7. ในกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานที่ประกอบดวยน้ํามันและน้ําจากการ  

ชะลางเครื่องจักร โดยสูบน้ําเสียผานเครื่องกรอง แยกน้ํามันกลับมาใชใหม  
สวนน้ําที่ผานเครื่องกรองปลอยสูบอพักเพื่อรอการปลอยทิ้ง ระบบการทํางาน
ดังกลาวเปรียบไดกับการทํางานของอวัยวะใด 

 1) ไต  ตับ  กระเพาะปสสาวะ 2) หัวใจ  ไต  กระเพาะปสสาวะ 
 3) หัวใจ  ตับ  ไต   4) หัวใจ  ตับ  ปอด  
8. กิจกรรมของมนุษยขอใดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศนอยที่สุด 
 1) การคมนาคมขนสง  2) การตัดไมทําลายปา 
 3) การเผาไหมเชื้อเพลิงในครัวเรือน 4) การอุตสาหกรรม 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) 1.2 วินาที 
    S = 






 +2 v u t 

 
    3 = 






 +2 0  5 ⋅ t 

 
    ∴  t = 56  
     = 1.2 วินาที  
2. เฉลย 1) 66.67 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
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3. เฉลย 2) ความชื้นของอากาศ 
   ความชื้นของอากาศ คือ ปริมาณไอน้ําที่มีอยูในอากาศขณะนั้น   

ถาอากาศมีความชื้นต่ํา เสื้อผาที่ตากอยูจะแหงในเวลาอันสั้น เนื่องจากอากาศ
สามารถรับปริมาณไอน้ําที่ระเหยจากเสื้อผาไดมาก  

4. เฉลย 2) ในสารละลาย 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู 15 กรัม 
   สารละลายกลูโคสมีความเขมขนรอยละ 15 โดยมวล/ปริมาตร คือ 

ในสารละลาย 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู 15 กรัม (กลูโคส 
15 กรัม + น้ํา 85 กรัม)  

5. เฉลย 4) หากลดอุณหภูมิของสารละลายจาก 60 องศาเซลเซียส เปน 20 องศา-
เซลเซียส พบวาโพแทสเซียมไนเตรตละลายไดหมด 

   จากตารางแสดงสภาพการละลายไดของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ
ตางๆ เมื่อลดอุณหภูมิลงถึง 20 องศาเซลเซียส พบวามีโพแทสเซียมไนเตรต
สวนหนึ่งเปนของแข็งแยกตัวออกมา เนื่องจากที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  
โพแทสเซียมไนเตรตละลายในน้ํา 100 กรัม ไดเพียง 31.6 กรัม จึงสามารถ
กรองแยกโพแทสเซียมไนเตรตสวนที่เปนของแข็งออกจากสารละลายได =    
50 - 31.6 = 18.4 กรัม  

6. เฉลย 2) ชนิดที่ 3 เทานั้น 
   ในกระเพาะอาหารของคนสามารถเกิดการยอยเชิงเคมีเฉพาะ

สารอาหารประเภทโปรตีนเทานั้น ซึ่งสารอาหารประเภทโปรตีนจะเปลี่ยนเปน   
สีมวงเมื่อทดสอบไบยูเร็ต  

7. เฉลย 2) หัวใจ  ไต  กระเพาะปสสาวะ 
   หัวใจ เปรียบไดกับเครื่องจักรที่ทําหนาที่สูบน้ําเสีย 
   ไต เปรียบไดกับเครื่องกรอง 
   กระเพาะปสสาวะ เปรียบไดกับบอพักเพื่อรอการปลอยทิ้ง  
8. เฉลย 3) การเผาไหมเชื้อเพลิงในครัวเรือน 
   ปจจุบันพบวาอุณหภูมิอากาศสูงขึ้น โลกรอนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเกิด

ปรากฏการณเรือนกระจกที่มีสาเหตุมาจากแกสเรือนกระจก ที่สําคัญ คือ แกส
คารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง นอกจากนี้ยังมีการตัดไมทําลายปาที่ชวย
กําจัดแกสคารบอนไดออกไซด และควบคุมอุณหภูมิของอากาศใหคงที่ จึงทําให
อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเพิ่มมากขึ้น 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


