
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 

 
 
  

ขอ  คำตอบ ขอ คำตอบ 

1 1 16 4 

2 5 17 4 

3 5 18 3, 4 

4 5 19 5 

5 2 20 3, 4 

6 5 21 1, 4 

7 1, 4 22 3 

8 3 23 1, 5 

9 3, 5 24 3 

10 1, 5 25 4 

11 4 26 5 

12 3 27 1 หรือ 5 หรือ 1, 5 

13 3, 5 28 3, 4 

14 2, 4 29 1 

15 2 30 2, 5 
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คำอธิบาย 

1. A คือ ไมโทคอนเดรีย 

 B คือ คลอโรพลาสต 

 C คือ ไรโบโซม 

 การหายใจระดับเซลลเกิดข้ึนท่ีไมโทคอนเดรีย  

 และไรโบโซมมีอยูท้ังในเซลลพืช 

 และเซลลสัตว 

  

 

 

2. เซลล คือ หนวยพ้ืนฐานท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต  

 ดังนั้น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบข้ึนมาจากเซลล  

 รูปราง ขนาด และจำนวนของเซลลแตกตางกัน 

 ตามประเภทของสิ่งมีชีวิต ภายในรางกายของ 

 สิ่งมีชีวิตเดียวกันจะมีเซลลแตกตางกัน 

 ในแตละอวัยวะ 

 

 

 

3. คลอโรพลาสตและผนังเซลล เปนโครงสรางของ 

 เซลลท่ีมีอยูในเซลลพืชเทานั้น สวนไซโทพลาซึม  

 เยื่อหุมนิวเคลียส และนิวเคลียส เปนโครงสราง 

 ของเซลลท่ีมีอยูท้ังในเซลลพืชและเซลลสัตว 

 

 

 

4. สิ่งท่ีมีรวมกันในเซลลพืชและเซลลสัตว คือ  

 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล 

 ไมโทคอนเดรีย โครงสรางท่ีทำใหเซลลพืช 

 มีรูปรางคงท่ี คือ ผนังเซลล สวนเซลลสัตว 

 ไมมีผนังเซลลจึงมีรูปรางไมคงท่ี 

5. A เปนหนาตัดของลำตนของพืชใบเลี้ยงคู และ 

 B เปนหนาตัดของลำตนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 

 

 

6. ถาความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึน

 จากระดับปกติท่ีมีในอากาศ อัตราการสังเคราะห 

 ดวยแสงจะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย จนถึงระดับหนึ่ง 

 ถึงแมวาความเขมของแกสคารบอนไดออกไซด 

 จะสูงข้ึน แตอัตราการสังเคราะหดวยแสง 

 จะไมสูงข้ึนตามไปดวย ดังนั้นความเขมขนของ 

 แกสคารบอนไดออกไซดท่ีเพ่ิมข้ึน จะไมไดเพ่ิม 

 อัตราการสังเคราะหดวยแสงเสมอไป 

 

 

 

7. • เชื้อราเจริญไดดีในท่ีมีความชื้นสูง เม่ือความชื้น 

  ในหองสูงข้ึน จึงควรเปดหลอดไฟสีเขียว  

  เพ่ือชวยกำจัดเชื้อรา 

 • แกสคารบอนไดออกไซดเปนปจจัยท่ีจำเปน 

  ในการสังเคราะหดวยแสงของพืช เม่ือมีปริมาณ 

  แกสคารบอนไดออกไซดมาก จึงควรเปดหลอดไฟ 

  สีแดงเพ่ือกระตุนใหเกิดการสังเคราะหดวยแสง 

 

 

8. ปจจัยท่ีทำใหเกิดการคายน้ำไดดี คือ อุณหภูมิสูง  

 ความชื้นต่ำ แสงจา ลมพัด จำนวนใบหรือพ้ืนท่ี 

 ผิวใบมาก เปนตน 
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9. A คือ สถานการณท่ีปากใบเปด และ  

 B คือ สถานการณท่ีปากใบปด 

 เม่ือแสงอาทิตยมีความเขมสูง อุณหภูมิสูง  

 ลมพัดแรง และความชื้นต่ำ ปากใบจะเปด 

 และเม่ือเปนเหตุการณตรงกันขาม ปากใบจะปด 

 

 

 

10. น้ำปูนใสท่ีผานอากาศจากถุงพลาสติก B  

 จะขุนมัวข้ึน แตน้ำปูนใสท่ีผานอากาศจาก 

 ถุงพลาสติก A จะไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเกิดข้ึน 

 จากพืชในถุง B ปลอยแกสคารบอนไดออกไซด 

 ออกมาจากการหายใจของพืชและเม่ือ 

 แกสคารบอนไดออกไซดทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใส  

 จึงทำใหน้ำปูนใสขุนมัวข้ึน 

 

 

 

11. เม่ืออยูใกลกับแหลงกำเนิดเสียง จะไดยิน 

 เสียงดังกวาอยูไกลจากแหลงกำเนิดเสียง 

 

 

 

12. ไขไกเกาท่ีมีความหนาแนนนอยกวาไขไกใหม 

 จะลอยน้ำ เนื่องจากน้ำในไขไกเกาไดระเหยออกไป  

 ทำใหมีอากาศในฟองไขมากกวาไขไกใหม 

 การคัดแยกไขไกใหมและไขไกเกาใชหลักการ 

 ความหนาแนนเชนเดียวกับการแยกแกลบกับ 

 เมล็ดขาว ท่ีเม่ือนำไปลอยน้ำแลวแกลบซ่ึงมี 

 ความหนาแนนนอยกวาจะลอยน้ำ สวนเมล็ดขาว 

 มีความหนาแนนมากกวาจะจมน้ำ 

 

13. สารบริสุทธิ์ประกอบดวยอนุภาคชนิดเดียวกัน  

 สวนสารผสมจะมีอนุภาคตาง ๆ ผสมกัน  

 ①, ②, ④ เปนแบบจำลองอนุภาคสารผสม 

 ท่ีมีสารบริสุทธิ์ผสมกันสองชนิด  

 

 

14. จุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง (อุณหภูมิชวง B – C)  

 และจุดเดือดของน้ำ (อุณหภูมิชวง D – E)  

 เปนลักษณะเฉพาะของสารจึงคงท่ี ไมเก่ียวของ 

 กับปริมาณของสาร 

 

 

15. ท่ีอุณหภูมิต่ำกวาจุดหลอมเหลว สารจะอยูใน 

 สถานะของแข็งท่ีอุณหภูมิระหวางจุดหลอมเหลว 

 กับจุดเดือด สารจะอยูในสถานะของเหลว 

 ท่ีอุณหภูมิสูงกวาจุดเดือด สารจะอยูในสถานะ 

 แกสท่ีจุดหลอมเหลว สารจะอยูในสถานะของแข็ง 

 รวมกับของเหลวและท่ีจุดเดือด สารจะมีสถานะ 

 ของเหลวรวมกับแกส 

 

 

16. การทดลองนี้เปนศึกษาเปรียบเทียบมวลของเทียน  

 โดยการชั่งน้ำหนักของเทียนท่ีอยูในสถานะ 

 ของแข็งและของเหลว และเปรียบเทียบปริมาตร 

 ของเทียนเม่ืออยูในสถานะของแข็งและของเหลว  

 ดังนั้นจึงทำใหทราบไดวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

 สถานะของเทียนจะมีการเปลี่ยนแปลงมวลและ 

 ปริมาตรหรือไม อยางไร แตในการทดลองนี้  

 ไมมีการเปรียบเทียบชนิดของอนุภาคเทียน 

 ท่ีอยูในสถานะของแข็งและของเหลว 
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17. ⓐ การผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนของ 

  แสงอาทิตยโดยใชกระจกเวารวบรวม 

  ความรอนจากแสงอาทิตยมาไวท่ีจุดเดียวกัน 

  เพ่ือเพ่ิมปริมาณความรอนใหสูงข้ึน 

  แลวสงผานความรอนสูงไปยังตัวกลาง 

  เพ่ือนำไปใชในการหมุนกังหัน 

  เครื่องกำเนิดไฟฟา แตไมไดใชเซลลสุริยะ 

  ในการผลิตไฟฟา ซ่ึงการผลิตไฟฟาท่ีใช 

  เซลลสุริยะเปนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

  แสงอาทิตย โดยท่ีเซลลสุริยะจะแปลง 

  พลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา 

  ไดโดยตรง 

 ⓑ การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ำข้ึนน้ำลง 

  ทำใหเกิดพลังงานไฟฟาโดยการหมุนกังหัน 

  ดวยพลังงานท่ีเกิดจากการไหลของน้ำทะเล 

  เนื่องจากปรากฏการณน้ำข้ึนน้ำลง  

 ⓒ เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

  ความรอนใตพิภพเปนวิธีผลิตไฟฟาท่ีใช 

  ความรอนจากใตพ้ืนดิน ดังนั้น จึงไมได 

  รับอิทธิพลจากฤดูกาลและสภาพอากาศ 

 

 

 

 

18. ⓐ เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยใช 

 ความรอน และ ⓑ เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 ท่ีน้ำตาลทำปฏิกิริยากับแกสออกซิเจน 

 

 

 

 

 

19. ความหนาแนนของแตละสาร คือ  

 ⓐ 4 กรัม/มิลลิลิตร, ⓑ 3 กรัม/มิลลิลิตร, 

 ⓒ 2 กรัม/มิลลิลิตร, ⓓ 2 กรัม/มิลลิลิตร 

เนื่องจาก ⓐ, ⓑ, ⓒ มีความหนาแนน 

 แตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนสารตางชนิดกัน 

และเนื่องจาก ⓒ กับ ⓓ ความหนาแนนเทากัน 

ดังนั้น จึงเปนสารชนิดเดียวกัน 

 

 

 

20. A เปลี่ยนสถานะเปนแกสท่ีอุณหภูมิ 1,540 oC 

 B เปลี่ยนสถานะเปนแกสท่ีอุณหภูมิ 1,510 oC 

 พบวาในน้ำอุณหภูมิ 80 oC A ละลายไดดีกวา B  

 และเนื่องจาก A มีผลตางของระดับการละลาย 

 ในน้ำตามอุณหภูมิมาก ในขณะท่ี B คอนขางคงท่ี  

 ดังนั้น เม่ือใสสารผสม A และ B ลงในน้ำ  

 แลวปลอยใหเย็นลงชา ๆ จนถึงอุณหภูมิ 50 oC 

 จะทำใหสามารถแยก A ออกมาไดมากกวา B  

 จึงพบตะกอนสาร A ท่ีกนภาชนะมากกวาสาร B 

 

 

 

21. เม่ือลูกเหล็กและวงแหวนไดรับความรอน  

 ลูกเหล็กและเสนผานศูนยกลางท้ังดานนอก 

 และดานในของวงแหวนจะขยายตัวทำใหมี 

 ปริมาตรมากข้ึน ดังนั้น ลูกเหล็กท่ีไมไดรับ 

 ความรอนจึงผานวงแหวนเหล็ก A ซ่ึงไดรับ 

 ความรอนได แตเม่ือใหความรอนกับลูกเหล็ก 

 ซ่ึงทำใหขยายขนาดข้ึน จึงไมสามารถผาน 

 วงแหวนเหล็ก B ซ่ึงไมไดรับความรอน 
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22. ในขณะท่ีน้ำเกิดการหมุนเวียนเปนวัฏจักร  

 ปริมาณของน้ำท้ังหมดไมเปลี่ยนแปลง แตจำนวน 

 ประชากรเพ่ิมข้ึนและมีการพัฒนาทางดาน 

 อุตสาหกรรม ทำใหปริมาณการใชน้ำเพ่ิมสูงข้ึน  

 และเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม ดังนั้น ปริมาณของ 

 น้ำสะอาดท่ีสามารถนำมาใชไดจึงกำลังลดลง 

 นอกจากนี้ ในการนำน้ำท่ีใชแลวกลับมาใชใหม 

 อีกครั้งตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูง จึงควร 

 ใชน้ำกันอยางประหยัด 

 

 

 

23.  ดาวพุธและดวงจันทรมีน้ำอยูในสถานะของแข็ง  

 มีแรงโนมถวงนอยจึงทำใหมีชั้นบรรยากาศ 

 เบาบาง ทำใหไมสามารถปองกันการเขาชนของ 

 อุกกาบาตได ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีอุกกาบาตจะตก 

 ถึงพ้ืนผิวของดาวพุธและดวงจันทรมากกวา 

 ดาวเคราะหดวงอ่ืน ๆ ท่ีมีชั้นบรรยากาศ 

 หนาแนนกวา 

 

 

 

24.  สามารถมองเห็นดวงจันทรเต็มดวงไดอีกครั้ง 

 หลังจากผานไปประมาณ 30 วัน 

 

 

 

25. ลักษณะเฉพาะท่ีสามารถจำแนกแรได เชน ส ี 

 ความแข็ง สีผงละเอียด แมเหล็ก การทำปฏิกิริยา 

 กรดเกลือ เปนตน 

 

 

26. หินเปนแหลงทรัพยากรแร และถูกนำมาใชเปน 

 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง  

 หินเปนแหลงขอมูลทางสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญ 

 โดยการวิจัยน้ำบาดาลตองอาศัยขอมูลเก่ียวกับ 

 ชั้นหินหรือหิน 

 

 

 

27. ถาหินไดรับความดันสูง แรจะจัดเรียงในทิศทาง 

 ท่ีตั้งฉากกับความดันแลวเกิดเปนลายเสน  

 เรียกวา ริ้วขนาน ริ้วขนานเห็นไดชัดเจน 

 ในหินชีสตและหินไนส แตไมปรากฏในหิน 

 ท่ีเกิดจากการแปรสภาพเพราะความรอน  

 เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสูงมากทำใหแรในหิน 

 เกิดการตกผลึกใหม ผลึกจะมีขนาดใหญกวาเดิม 

 และมีการจับตัวแนนข้ึน มักพบในหินท่ี 

 ประกอบดวยแรชนิดเดียว เชน หินออน  

 หินควอรตไซต สวนหินปูนเกิดจากการสะสม 

 ทับถมของตะกอน จัดเปนหินตะกอน จะไมพบ 

 ริ้วขนานในหินชนิดนี้ เม่ือหินท้ัง 3 ชนิด ไดรับ 

 ความรอนจากการสัมผัสกับแมกมา ในกรณีท่ี 

 ความรอนไมสูงมากพอท่ีจะทำใหเกิดการ 

 หลอมเหลว ในหินปูนซ่ึงเปนหินตะกอนจะเกิด 

 การแปรสภาพเปนหินออนซ่ึงเปนหินแปร 

 ชนิดหนึ่ง  สวนหินควอรตไซตและหินออนเปน 

 หินแปรจะทำใหแรในหินมีการตกผลึกใหม  

 ทำใหไดขนาดของผลึกใหญข้ึน และยังคงเปน 

 หินแปรเชนเดิม  ในกรณีท่ีหินท้ัง 3 ชนิดไดรับ 

 ความรอนสูงมากพอจนทำใหเกิดการหลอมเหลว 

 ของหินท้ัง 3 ชนิดดังกลาว เม่ือเย็นตัวลงจะทำให

 เกิดเปนหินอัคนี 
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28. ③ อากาศอุณหภูมิต่ำจะมีความหนาแนนของ 

  อนุภาคอากาศมากกวาอากาศอุณหภูมิสูง 

 ④ อากาศอบอุนจะมีความกดอากาศต่ำ  

  อากาศเย็นจะมีความกดอากาศสูง 

 

 

 

29. เม่ือใหความรอนกับกระปองอะลูมิเนียมท่ีบรรจุน้ำ  

 น้ำจะเดือดกลายเปนไอ ทำใหอากาศเคลื่อนท่ี 

 ออกจากปากกระปอง ดังนั้น ขอความ ⓐ จึง 

 ถูกตอง หลังจากนั้น การทำใหกระปองเย็นทันที  

 โดยคว่ำปากกระปองอะลูมิเนียมในน้ำเย็นทันที  

 ไอน้ำท่ีอยูในกระปองจะเกิดการควบแนน  

 ทำใหภายในกระปองมีอากาศลดลง  

 ความดันอากาศต่ำกวาภายนอกกระปอง  

 ดังนั้น ขอความ ⓑ จึงไมถูกตอง ในข้ันตอน 

 คว่ำปากกระปอง หากเปลี่ยนเปนน้ำรอน  

 ไอน้ำในกระปองจะไมเกิดการควบแนน  

 กระปองจึงไมบุบ ขอความ ⓒ จึงไมถูกตอง 

 

 

 

30. ถาหินปูนทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง  

 จะเกิดแกสคารบอนไดออกไซด ทำใหมวลของ 

 หินปูนจะลดลง ดังนั้น หลังจากผานไป 5 นาที  

 มวลของหนิปูนในบีกเกอร A จะไมเปลี่ยนแปลง  

 แตมวลของหินปูนในบีกเกอร B และผงหินปูน 

 ในบีกเกอร C จะลดลง โดยผงหินปนูในบีกเกอร C  

 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของมวลมากกวาหินปูน 

 ในบีกเกอร B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


