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1. ในขณะที่ดาวเทียมโคจรอยูที่วงโคจรหนึ่ง ถาลดระดับความสูงของดาวเทียมให

โคจรรอบโลกในระดับที่ต่ําลง ความเร็วในการโคจรของดาวเทียมจะเปนไปตาม
ขอใด 

 1) นอยกวาความเร็วของวงโคจรเดิม 
 2) มากกวาความเร็วของวงโคจรเดิม 
 3) เทากับความเร็วหลุดพน   
 4) มากกวาความเร็วหลุดพน  
2. น้ํากาแฟมวล 100 กรัม 90 องศาเซลเซียส จากนั้นนําน้ําแข็งมวล 20 กรัม     

0 องศาเซลเซียส หยอนลงในกาแฟ ปรากฏวาอุณหภูมิผสมเปน 40 องศา-
เซลเซียส จงหาคาความจุความรอนจําเพาะของน้ํากาแฟ  

 กําหนดให  1. ไมคิดถวยกาแฟและอากาศสิ่งแวดลอม 
   2. Lน้ําแข็ง = 80 cal/g, cน้ํา = 1 cal/g ⋅ °C  
    และ cน้ําแข็ง = 0.5 cal/g ⋅ °C 
 1) 0.1 cal/g ⋅ °C   2) 0.48 cal/g ⋅ °C  
 3) 2.0 cal/g ⋅ °C   4) 3.0 cal/g ⋅ °C   
3. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบจะเปนภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเทาวัตถุ กลับซาย

เปนขวา เมื่อเรานําตัวอักษรตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษทั้งหมด 26 ตัว มาทีละตัว
แลวมองภาพในกระจกเงา จะพบวามีตัวอักษรจํานวนหนึ่งที่ใหภาพเหมือนวัตถุ 
(สามารถอานไดตามปกติ) ตัวอักษรจํานวนนี้มีกี่ตัว 

 1) 13 ตัว   2) 11 ตัว 
 3) 10 ตัว   4) 9 ตัว  
4. พิจารณากราฟแสดงปริมาณแกสที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้  

A
B
C

การจราจร โรงไฟฟาถานหิน โรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณแกส

  
 จากกราฟ แกส A, B และ C คือ แกสอะไร ตามลําดับ 
 1) คารบอนมอนอกไซด  ซัลเฟอรไดออกไซด  ออกไซดของไนโตรเจน 
 2) คารบอนมอนอกไซด  ออกไซดของไนโตรเจน  ซัลเฟอรไดออกไซด 
 3) ซัลเฟอรไดออกไซด  คารบอนมอนอกไซด  ออกไซดของไนโตรเจน 
 4) ออกไซดของไนโตรเจน  คารบอนมอนอกไซด  ซัลเฟอรไดออกไซด 

 
 
 
 
 
 
 
   
5. พิจารณาผลการทดสอบน้ําตอไปนี้  

ความสูงของฟองสบูหลังการเขยา (cm) 
แหลงน้ํา 

เติมน้ําสบู ตมแลวเติมน้ําสบู เติมโซดาซักผาแลวเติมน้ําสบู 
A ไมเกิดฟอง ไมเกิดฟอง 1.2 
B 1.4 1.6 1.6 
C ไมเกิดฟอง 1.0 1.2 
D 1.2 1.4 1.5 

 
 ขอสรุปใดถูกตอง 
 1) A เปนน้ําออน   2) B เปนน้ํากระดางถาวร 
 3) C เปนน้ํากระดางชั่วคราว 4) D เปนน้ํากระดางชั่วคราว   
6. ขอใดตอไปนี้เปนปจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศทั้งหมด 
 1) pH ของดิน, อุณหภูมิ และไวรัสที่กอใหเกิดโรค 
 2) ไวรัสที่กอใหเกิดโรค, ผูลา และภาวะแขงขันเพื่อแกงแยงทรัพยากร 
 3) ผูลา, อุณหภูมิ และระดับความเขมแสงที่สองผานชั้นบรรยากาศของโลก 
 4) อุณหภูมิ, pH ของดิน และปริมาณออกซิเจนในดิน  
7. ขอใดกลาวเกี่ยวกับการสืบพันธุของสัตวไดถูกตอง 
 1) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศลูกที่ไดมีลักษณะเหมือนพอแมทุกประการ 
 2) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย 
 3) การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศลูกที่ไดจะมีการพัฒนาทางพันธุกรรมไดดี 
 4) การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศจะขยายพันธุไดไมรวดเร็วเหมือนแบบอาศัยเพศ  
8. ในวันที่ 16 มกราคม จะไมสามารถเห็นกลุมดาวจักรราศีกลุมใด 
 1) เมษ 2) กรกฎ 3) มกร 4) ตุลย 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) มากกวาความเร็วของวงโคจรเดิม 
   ดาวเทียมหรือยานอวกาศสามารถโคจรเปนแนวโคงรอบโลกไดโดย

ไมตกสูพื้นโลกหรือหลุดออกจากวงโคจร ยานอวกาศหรือดาวเทียมจะตองเคลื่อนที่
ดวยความเร็วตามแนวราบขนาดพอดี เรียกวา ความเร็วโคจรรอบโลก ซึ่งความเร็ว
โคจรรอบโลกที่ระยะความสูงตางๆ อาจมีไดหลายคา ขึ้นอยูกับระดับความสูงตางๆ 
จากพื้นโลก ระยะความสูงมาก แรงโนมถวงของโลกมีคานอยลง ความเร็วโคจร
รอบโลกก็จะมีคานอยลงดวย และถาระยะความสูงลดลง แรงโนมถวงของโลกมี
คามากขึ้น ดังนั้นความเร็วโคจรรอบโลกจะมีคามากขึ้นดวย ดังตาราง 

ตารางแสดงความเร็วรอบโลกที่ระยะความสูงตางๆ  
ความสูงจากพื้นโลก (km) ความเร็วในวงโคจร (km/h) 

160 
800 

1,000 
42,016 

28,102 
26,819 
26,452 
10,324 

2. เฉลย 2) 0.48 cal/g ⋅ °C 
    ความรอนลด = ความรอนเพิ่ม 
    (mc∆t)กาแฟ = (mL + mc∆t)น้ําแข็ง 
    (100)cกาแฟ (90 - 40) = 20(80) + 20(1)(40 - 0) 
    5,000 cกาแฟ = 1,600 + 800 
    cกาแฟ = 5,000

2,400    
     = 0.48 cal/g ⋅ °C  
3. เฉลย 2) 11 ตัว 
   มี 11 ตัว คือ A, H, I, M, O, T, U, V, W, X และ Y  
4. เฉลย 1) คารบอนมอนอกไซด  ซัลเฟอรไดออกไซด  ออกไซดของไนโตรเจน 
   คารบอนมอนอกไซด เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณในเครื่องยนต 

พบมากบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง 
   ซัลเฟอรไดออกไซด เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน

จากโรงไฟฟา 
   ออกไซดของไนโตรเจน เกิดจากการเผาไหมของถานหิน น้ํามัน

ปโตรเลียมและแกสธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง ซึ่งมักเปนกระบวนการในโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ  

5. เฉลย 3) C เปนน้ํากระดางชั่วคราว 
   จากผลการทดสอบน้ํา ; 
   A เปนน้ํากระดางถาวร (ไมสามารถแกไขดวยการตมไดตองเติม

สารเคมี เชน โซดาซักผาจึงจะแกความกระดางได) 
   C เปนน้ํากระดางชั่วคราว (แกไขไดดวยการตม) 
   B และ D เปนน้ําออน (ทําใหเกิดฟองกับสบูไดเลย โดยไมตองตม

หรือเติมโซดาซักผา)  
6. เฉลย 4) อุณหภูมิ, pH ของดิน และปริมาณออกซิเจนในดิน 
   ปจจัยทางกายภาพ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาองคประกอบทางกายภาพ

ในระบบนิเวศ หมายถึง สิ่งที่ไมมีชีวิตซึ่งมีผลตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต เชน 
อุณหภูมิ, pH ของดิน, ปริมาณออกซิเจนในดิน, แสง, ความชื้น, ปริมาณน้ําฝน 
และความเค็มของน้ําทะเล เปนตน 

   ปจจัยทางชีวภาพ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาองคประกอบทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศนั้นๆ เชน ไวรัสที่กอใหเกิด
โรค, ผูลา และภาวะแขงขันเพื่อแกงแยงทรัพยากร โดยภาวะแขงขันเพื่อแกงแยง
ทรัพยากรเกิดจากสิ่งมีชีวิตแกงแยงทรัพยากรในระบบนิเวศเพื่อใหตัวเองมีชีวิต
อยูรอด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในลักษณะการแกงแยงภายในสปชีสเดียวกัน หรือแกงแยง
ระหวางสปชีสก็ได  

7. เฉลย 2) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย 
   การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เปนการ

สืบพันธุโดยใชเซลลสืบพันธุเพศผู (Sperm) กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (Egg) 
มารวมตัวกันเรียกวา การปฏิสนธิ  

8. เฉลย 3) มกร 
   วันที่ 16 มกราคม ดวงอาทิตยจะปรากฏอยูในกลุมดาวมกร เราจะ

มองไมสามารถเห็นกลุมดาวมกร เพราะดวงอาทิตยและกลุมดาวมกรจะขึ้นและ
ตกพรอมๆ กัน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


