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1. 

B
A   

 ในการใชเครื่องชั่งสปริงดึงแผนไมที่มีวัตถุวางซอน ดังรูป ชั่งแผนไม A ไดมวล 
4 กิโลกรัม ชั่งวัตถุ B ไดมวล 6 กิโลกรัม และอานคาแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริง
ขณะแผนไมเริ่มขยับได 20 นิวตัน ขอความใดถูกตอง 

 1) แรงเสียดทานระหวางแผนไมกับพื้น 20 นิวตัน 
 2) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0.2 
 3) แรงที่แผนไม A กระทําตอวัตถุ B เทากับแรงที่วัตถุ B กระทําตอแผนไม A 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก  
2. 

5 m
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 ชายคนหนึ่งออกแรง 500 N ดึงกลองไปบนพื้นราบที่มีแรงเสียดทาน 100 N  

ทําใหกลองเคลื่อนที่ได 5 m ในเวลา 20 s แสดงวาชายคนนี้ทํางานเทาใด 
 1) 2,500 J 2) 2,000 J 3) 1,250 J 4) 1,000 J  
3. ในการหาความลึกของมหาสมุทรแหงหนึ่ง โดยใชเครื่องโซนารปลอยคลื่นเสียง

ลงไป พบวาเสียงสะทอนกลับมาในเวลา 14 วินาที ถาความเร็วเสียงในน้ําทะเล
เปน 1,460 เมตรตอวินาที มหาสมุทรบริเวณนี้ลึกกี่เมตร 

 1) 4,160 เมตร   2) 6,250 เมตร 
 3) 8,930 เมตร   4) 10,220 เมตร  
4. การเปลี่ยนแปลงในขอใดที่เกิดผลิตภัณฑเปนแกสที่แตกตางจากขออื่น 
 1) หยอนกอนโซเดียมลงในบีกเกอรที่ใสน้ํา 
 2) หยดน้ําสมสายชูกลั่นลงในผงฟู 
 3) การเผาไหมแกสมีเทนอยางสมบูรณ 
 4) หยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนกอนหินปูน  
5. ถาตองการแยกน้ํามันหอมระเหยออกจากตะไครหอมควรใชวิ ธีใดจึงจะ

เหมาะสมที่สุด 
 1) การสกัดดวยตัวทําละลาย 2) การสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ํา 
 3) โครมาโทกราฟ   4) การตกผลึก  
6. ในชวงระยะเวลาใกลสอบ นักเรียนบางคนจะกังวลและเครียด มีผลตอการ

ทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย ยกเวนขอใด 
 1) กระเพาะอาหารผลิตเอนไซมนอย จึงยอยอาหารไดนอยทําใหทองอืด 
 2) ตอมน้ําลายผลิตน้ําลายออกมานอยกวาปกติ จึงรับประทานอาหารไมคอยได 
 3) หัวใจเตนชาลงเพราะรางกายตองการพลังงานนอยกวาปกติ 
 4) กระเพาะอาหารหลั่งสารออกมากัดกระเพาะอาหาร เนื่องจากรับประทาน

อาหารไมเปนเวลาทําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. สวนประกอบของดอกพืชชนิดหนึ่งเปนดังภาพ  

 

  
 จากภาพขอความใดกลาวถูกตอง 
  ก. มีอับเรณู 4 อัน 
  ข. เปนดอกสมบูรณเพศ 
  ค. ถาเกิดการปฏิสนธิรังไขจะเจริญไปเปนผลที่มีเมล็ดมากกวา 1 เมล็ด 
 1) ก. และ ข.   2) ก. และ ค. 
 3) ข. และ ค.   4) ก., ข. และ ค.  
8. เมฆในขอใดทําใหเกิดฝน 
 1) เมฆนิมโบสเตรตัส  2) เมฆสเตรโตคิวมูลัส 
 3) เมฆเซอโรคิวมูลัส  4) เมฆอัลโตสเตรตัส 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
  1) ถูก เพราะวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ แสดงวาสมดุลสถิตแรงดึงมีขนาด

เทากับแรงเสียดทาน 
  2) ถูก f = µN  =  µmg 
    20 = µ(10)(10) 
    µ = 0.2 
  3) ผิด เพราะแรงเปนปริมาณเวกเตอรมีทั้งขนาดและทิศทาง 
   ในขอนี้ขนาดเทากันแตทิศทางตรงกันขาม  
2. เฉลย 1) 2,500 J 
    Work = F × S 
     = 500 × 5 
     = 2,500 J  
3. เฉลย 4) 10,220 เมตร 
   จากสูตร s = 2

vt  
 
    s = 2

14  1,460 ×  
    s = 10,220 m 
   ∴  มหาสมุทรลึก 10,220 เมตร 

4. เฉลย 1) หยอนกอนโซเดียมลงในบีกเกอรที่ใสน้ํา 
   โซเดียม  +  น้ํา  โซเดียมไฮดรอกไซด + แกสไฮโดรเจน 
  2) หยดน้ําสมสายชูกลั่นลงในผงฟู 
   น้ําสมสายชูกลั่น + โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต  โซเดียมแอซีเตต 

+ แกสคารบอนไดออกไซด + น้ํา 
     3) การเผาไหมแกสมีเทนอยางสมบูรณ  
   แกสมีเทน + แกสออกซิเจน  แกสคารบอนไดออกไซด + น้ํา 
      4) หยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนกอนหินปูน 
   กรดไฮโดรคลอริก + แคลเซียมคารบอเนต  แคลเซียมคลอไรด 

+ แกสคารบอนไดออกไซด + น้ํา  
5. เฉลย 2) การสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ํา 
   การสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ําเหมาะที่จะใชแยกน้ํามันหอมระเหย

ออกจากสวนตางๆ ของพืช  
6. เฉลย 3) หัวใจเตนชาลงเพราะรางกายตองการพลังงานนอยกวาปกติ 
   ความเครียดจะมีผลตอการทํางานของระบบในรางกายสงผลใหเกิด

อาการตางๆ ได รางกายจะตองการใชพลังงานมากกวาปกติ ดังนั้นหัวใจจะเตน
เร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกายนําออกซิเจนไปเผาผลาญอาหารใหไดเปน
พลังงานออกมา นอกจากนี้ยังสงผลตออวัยวะอื่นๆ เชน ตอมน้ําลายผลิต
น้ําลายนอยกวาปกติ กระเพาะอาหารผลิตเอนไซมนอย ทําใหรับประทานอาหาร
ไมคอยได ทองอืด หรือเปนโรคกระเพาะอาหารได  

7. เฉลย 4) ก., ข. และ ค.  
 ยอดเกสรเพศเมยี

กลบีเลีย้ง

กลบีดอก

ออวุล

อับเรณู
(ของเกสรเพศผู)

  
   จากภาพจะเห็นวา 
   1. มีอับเรณู 4 อัน 
   2. เปนดอกสมบูรณเพศ (Perfect Flower) เพราะมีทั้งเกสรเพศ

ผูและเพศเมีย อีกทั้งยังเปนดอกสมบูรณ (Complete Flower) เพราะมี
สวนประกอบพื้นฐานของดอกครบ 4 สวน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู 
และเกสรเพศเมีย 

   3. ถาเกิดการปฏิสนธิรังไขจะเจริญไปเปนผลที่มีเมล็ดมากกวา 1 
เมล็ด เพราะสวนที่จะเจริญไปเปนเมล็ดหลังการปฏิสนธิ คือ ออวุล (Ovule) ใน
รังไข ซึ่งในภาพมี 4 ออวุล นั่นหมายความวา จะเกิดเมล็ด 4 เมล็ดหลังการ
ปฏิสนธิ  

8. เฉลย 1) เมฆนิมโบสเตรตัส 
   นิมโบหรือนิมบัส หมายถึง ฝน เมฆนิมโบสเตรตัส มีลักษณะเปน

แผนหนาสีเทาดํา เปนแนวยาวติดตอกัน แผกวางออกไป ไมเปนรูปราง เปน
เมฆที่ทําใหเกิดฝนตก จึงเรียกกันวา “เมฆฝน” เมฆชนิดนี้จะไมมีฟาแลบฟารอง 
เกิดเฉพาะในเขตอบอุนเทานั้น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


