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1. คนที่ยืนอยูบนรถประจําทางจะยืนเทาหางกันเพื่ออะไร 
 1) เพิ่มแรงเสียดทาน  2) ลดแรงเสียดทาน 
 3) ใหจุดศูนยถวงอยูในฐาน 4) เพิ่มปริมาตรใหมากขึ้น  
2. สิ่งใดที่ชวยเพิ่มแรงเสียดทาน 
 1) ลูกปน   2) ดอกยาง 
 3) จาระบี   4) ลอ  
3. กระจกเงาระนาบ AB และ CD วางทํามุม 60 องศากัน ดังรูป ถารังสีแสง EF 

ซึ่งแนวรังสีขนานกับผิวของกระจก AB ตกกระทบกับผิวของกระจก CD     
จงหาวา หลังจากรังสีแสงสะทอนกับผิวกระจก AB แลว แนวของรังสีสะทอน
จะไปตัดแนวของรังสีตกเดิม เปนมุม θ เทากับกี่องศา 
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 1) 15 องศา   2) 30 องศา 
 3) 45 องศา   4) 60 องศา  
4. ในการตมน้ําปริมาณ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร อุณหภูมิ 22°C ดวยความรอน

จากการเผาไหมถั่วลิสง ทําใหน้ํามีอุณหภูมิเปน 45°C ปริมาณความรอนที่ได
จากการเผาไหมถั่วลิสงคิดเปนกี่แคลอรี 

 1) 260   2) 460 
 3) 620   4) 1,160  
5. พิจารณาตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุตอไปนี้ 
 

ธาตุ 
ลักษณะที่ 

อุณหภูมิปกต ิ
ความแข็ง/ 
ความเหนียว 

ความสามารถ 
ในการนําไฟฟา 

จุดเดือด 
(°C) 

จุดหลอมเหลว 
(°C) 

ก ของแข็งสีดํา เหนียว นําไฟฟา 2,620 1,575 
ข ของแข็งสีดํา เปราะ ไมนําไฟฟา 3,500 2,350 
ค ของเหลว  

สีเงินเปนมัน 
- นําไฟฟา 325 -36 

ง ของแข็ง 
สีเงินขาว 

เปราะ นําไฟฟา
เล็กนอย 

2,740 1,380 

 
 ขอใดคือธาตุที่เปนโลหะ 
 1) ก เทานั้น   2) ก และ ค 
 3) ง เทานั้น   4) ก และ ง 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ระยะการงอกของเมล็ดถั่วดํา มวลของแปงในเมล็ดและตนกลาในแตละระยะ 

เปนดังภาพ 

    

X

  
 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 
 0.21 กรัม 0.16 กรัม 0.03 กรัม 0.19 กรัม  
 X คือโครงสรางใด 
 1) เปลือกหุมเมล็ด   2) ใบเลี้ยง 
 3) กลีบเลี้ยง   4) กลีบดอก  
7. ถาขยายพันธุพืชดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชตนใหมที่ไดจะมีลักษณะ

อยางไร 
 1) ไดพืชพันธุใหมที่มีลักษณะดีกวาเดิม 
 2) ขยายพันธุไดจํานวนมากและเหมือนกันทุกตน 
 3) พืชตนใหมที่ไดจะมีรากแกวทุกตน 
 4) นําสวนตางๆ ของพืชที่หลุดรวงแลวมาเพาะเลี้ยงใหมได  
8. ขอใดเปนลักษณะของดินชั้นบน 
 1) เม็ดดินมีขนาดโตทําใหชองวางระหวางเม็ดดินมีขนาดใหญ มีสารอินทรีย

สะสมมาก สีคล้ํา 
 2) เม็ดดินมีขนาดเล็กทําใหชองวางระหวางเม็ดดินมีขนาดเล็ก มีสารอินทรีย

สะสมมาก สีคล้ํา 
 3) เม็ดดินมีขนาดโตทําใหชองวางระหวางเม็ดดินมีขนาดใหญ มีสารอินทรีย

สะสมนอย สีจาง 
 4) เม็ดดินมีขนาดเล็กทําใหชองวางระหวางเม็ดดินมีขนาดเล็ก มีสารอินทรีย

สะสมนอย สีจาง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ใหจุดศูนยถวงอยูในฐาน 
   คนที่ยืนอยูบนรถประจําทางจะยืนเทาหางกันเพื่อใหจุดศูนยถวง

ของตัวอยูในฐานเปนการทําใหฐานของตัวเองเพิ่มกวางขึ้น จะไมลมหรือการเสีย
การทรงตัวงายเวลารถเคลื่อนที่และเบรก เพราะถาแนวแรงจากจุดศูนยถวงตกเลย
ฐานของวัตถุออกไปวัตถุจะลม 

2. เฉลย 2) ดอกยาง 
    ดอกยางหรือลวดลายที่ลอรถยนตจะทําหนาที่เพิ่มแรงเสียดทาน

ระหวางลอกับถนน ยิ่งมีดอกยางขนาดใหญและลึกยิ่งเพิ่มแรงเสียดทานใหลอ
เกาะถนนมากขึ้น สวนลูกปน จาระบี และลอ เปนสิ่งที่ชวยลดแรงเสียดทาน  

3. เฉลย 4) 60 องศา 
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   เนื่องจาก AEFC เปนสี่เหลี่ยมดานขนาน 
   ∴  จะได FEA  = FCA  = 60° 
   θ = FEA  = 60° เพราะเปนมุมตรงขามกัน  
4. เฉลย 2) 460 
   จากสูตร Q = mc∆T 
     = 20 × 1 × (45 - 22)  =  460 
   ∴  ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาถั่วลิสงคิดเปน 460 แคลอรี  
5. เฉลย 2) ก และ ค 
   จากตาราง ; ก คือ โลหะที่เปนของแข็ง 
    ข คือ อโลหะ 
    ค คือ โลหะที่เปนของเหลว ไดแก ปรอท 
    ง คือ กึ่งโลหะ  
6. เฉลย 2) ใบเลี้ยง 
   จากภาพแสดงการงอกของเมล็ดถั่วที่อยูใตดิน จนโผลพนขึ้นมา

เหนือผิวดิน โครงสราง X คือ ใบเลี้ยง และเมื่อสังเกตจะพบวามีใบเลี้ยง 2 ใบ 
เนื่องจากถั่วเปนพืชใบเลี้ยงคู  

ใบแท (ทําหนาที่สงัเคราะหดวยแสงได)ใบเลีย้ง
เปลอืกหุมเมลด็

เปลอืกหุมเมลด็   
7. เฉลย 2) ขยายพันธุไดจํานวนมากและเหมือนกันทุกตน 
   การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะไดพืชจํานวนมากและ

เหมือนกันทุกตน จะตองใชชิ้นสวนของพืชที่กําลังเจริญเติบโต เชน ตาขาง ดอก 
ใบออน มาเพาะเลี้ยง และพืชตนใหมที่ไดจะไมมีรากแกว  

8. เฉลย 1) เม็ดดินมีขนาดโตทําใหชองวางระหวางเม็ดดินมีขนาดใหญ มี
สารอินทรียสะสมมาก สีคล้ํา 

   ดินชั้นบนรวนซุย เม็ดดินมีขนาดโตกวาดินชั้นลาง ทําใหมีชองวาง
ระหวางเม็ดดินขนาดใหญ น้ําและอากาศผานไดดีกวาดินชั้นลาง มีฮิวมัสซึ่งเปน
สารอินทรียสะสมอยูมากจึงทําใหสีคล้ํา 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


