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เคมี 9 วิชาสามัญ (ป’ี57) 

 

1.สเปกตรัมของแสงขาวแยกออกเป็นแสงสีรุ้งซ่ึงมีความยาวคล่ืนเพ่ิมข้ึนจากสีม่วงถึงสีแดง เม่ือเผา
สารประกอบ ของลิเทียม โซเดียม และโพแทสเซียม จะเห็นเปลวไฟสีแดง เหลือง และม่วง ตามล าดบั 
พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1. แสงสีแดงมีพลงังานมากกว่าแสงสีม่วงเพราะใหค้วามร้อนสูงกว่า  

2. ล าดบัความถ่ีของแสง เป็นดงัน้ี แสงสีแดง>แสงสีเหลือง แสงสีม่วง  

3. เมื่ออิเลก็ตรอนของโซเดียมถกูกระตุน้จะมีการจดัเรียงอิเลก็ตรอนเป็น [NeJ3s 3p  

4. เมื่อฟ้าผา่เราจะเห็นสายฟ้าเป็นแสงสีขาว เน่ืองจากแก๊สหลายชนิดในอากาศถกูกระตุน้ 

แลว้คายพลงังานออกมาเป็นเสน้สเปกตรัมสีต่างๆ 

5. เมื่อเผาสารประกอบของสทรอนเซียมแลว้ไดเ้ปลวไฟสีแดง แสดงว่าพลงังานท่ีคาออกมา 

ใกลเ้คียงกบัเมื่อเผาสารประกอบของลิเทียม 

ขอ้ใดถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค. 57) 

ก. 1 และ 2 

ข. 2 และ 3 

ค. 3 และ 4 เท่านั้น 

ง. 4 และ 5 เท่านั้น 

จ. 3 4 และ 5 

 

2.ถา้ X Y และ Z เป็นธาตุท่ีมีเลขอะตอม 15 20 และ 33 ตามล าดบั ขอ้ใด ผดิ (กสพท. ม.ค. 57)  

ก. ค่า IE1ของ X มากกว่า 2 

ข. EN ของ Y มีค่านอ้ยท่ีสุด  

ค. X มีแนวโนม้ท่ีจะรับอิเลก็ตรอนไดดี้กว่า Y 

ง. ขนาดอะตอมของ Y > Z > X 

จ. เมื่อเป็นสารประกอบขนาดไอออนของ X เลก็กว่าไอออนของ Y 
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3. ก าหนดขอ้มลูต่อไปน้ี 

 
พิจารณาจากขอ้มลูท่ีให ้ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค.57)  

ก. ธาตุ X และ R เป็นอโลหะ เพราะมีจุดหลอมเหลวต ่า 

ข. ธาตุ Qและ D เป็นอโลหะ เพราะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่า 

ค. ธาตุ A Q และ D เป็นก่ึงโลหะ เพราะมีเลขออกซิเดชนัไดท้ั้งค่าบวกและลบ  

ง. ธาตุ D และ E เป็นโลหะ เพราะมีจุดเดือดสูง และเลขออกซิเดชนัเป็นค่าบวก  

จ. ท่ีอุณหภูมิหอ้งทุกธาตุเป็นของแข็งยกเวน้ธาตุ Qเพราะธาตุ Qมีจุดเดือดต ่ากว่า 0 °C 

 

4.สารประกอบของ Xeในขอ้ใดมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกนั (กสพท. ม.ค.57) 

(ก าหนดเลขอะตอมของ Xe = 54) 

ก. XeO3และ XeOF2 

ข. XeOF2และ XeF3
+ 

ค. XeO4และ XeF4 

ง. XeO3และ XeF3
+ 

จ. XeOF2และ XeF4 
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5.การเรียงล าดบัจุดเดือดของสารจากมากไปนอ้ยขอ้ใด ผดิ (กสพท. ม.ค. 57) 

(ก าหนดเลขอะตอม Se = 34, Te = 52) 

ก. Ar>Ne >He 

ข. Cl2> F2> HF  

ค. C2H5OH >CH3OCH3> CH4 

ง. H2Te > H2Se > H2S 

จ. เพชร>เหลก็>ก ามะถนั 

 

6. เมื่อโลหะอะลมูิเนียมท าปฏิกิริยากบัแก๊สคลอรีนเกิดเป็นสารประกอบ AlCl3มีขอ้มลูเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

พลงังานแลตทิชของ AlCl3     = 5,500 kJ/mol 

พลงังาน ไอออไนเซชนัล  าดบัท่ี 1 ของ Al    = 570 kJ/mol 

พลงังานไอออไนเซชนัล  าดบัท่ี 2 ของ AI    = 1,800 kJ/mol 

พลงังานไอออไนเซชนัล  าดบัท่ี 3 ของ Al    = 2,750 kJ/mol 

พลงังานการระเหิดของ Al    =320 kJ/mol 

พลงังานการสลายพนัธะของ Cl2    =240 kJ/mol 

สมัพรรคภาพอิเลก็ตรอนของ Cl    = -350 kJ/mol 

ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค.57)  

ก. การเกิดสารประกอบ AlCl3 7 molจะดูดพลงังานเท่ากบั 5,250 kJ  

ข. กระบวนการ Al(g) → Al3+ (g) + 3e-จะคายพลงังานเท่ากบั 5,120 kJ/mol 

ค. กระบวนการ Al(g) → Al3+ (g) + 3e-ส าหรับการเกิดสารประกอบ AlCl3 1 molจะใชพ้ลงังาน 
5,500 kJ  

ง. กระบวนการ Cl2 (g) + 2e- → 2Cl- (g) ส าหรับการเกิดสารประกอบ AlCl3 1 molจะคายพลงังาน 
690 kJ  

จ. พลงังานท่ีใชใ้นการสลายสารประกอบ AlCl31 molใหเ้ป็นไอออนในรูปแก๊ส มีค่าเท่ากบั 750 kI 
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7. จากปฏิกิริยาของสารตั้งตน้ท่ีก  าหนดให ้การเขียนสมการไอออนิกสุทธิในขอ้ใด ผดิ (กสพท. ม.ค. 57) 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

 

8. ก าหนดให ้

X เป็นจ านวนโมเลกุลหรือไอออนท่ีลอ้มรอบอะตอมกลาง 

Y เป็นเลขออกซิเดชนัของอะตอมกลาง  

สารในขอ้ใดท่ีผลต่างระหว่าง X กบั Y(X-Y) ท่ีมีค่ามากท่ีสุด (กสพท. ม.ค. 57)  

ก. [Ni(CN)4 ]
2- 

ข. [Fe(CN)6]
4- 

ค. [Cu(NH3)4SO4] 

ง. [CoCl2(NH3)4]Cl 

จ. [CrCl(H2O)5]SO4 

9. Th90
234  สลายตวัใหอ้นุภาค B มีคร่ึงชีวิต 24.1 วนั เม่ือเวลาผา่นไป 72.3 วนั 24 Th90

234  จ านวน 20 g 

สลายตวัไปร้อยละ X ค่า X และสมการนิวเคลียร์การสลายตวัของ Th90
234  ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค.57) 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 
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10. ก าหนดใหธ้าตุ X และ Y มีเลขอะตอม 17 และ 35 ตามล าดบั เมื่อน าสารละลาย X2และ Y2ใน CCl4มาท า
ปฏิกิริยากบัสารละลายโพแทสเซียมของ X และ Y ซ่ึงเป็นสารละลายไม่มีสี ไดผ้ลดงัตาราง 

 
พิจารณาขอ้สรุปต่อไปน้ี 

1. ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน คือ 2Y- + X2→2X- + Y2 

2. ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน คือ 2X- + Y2→2Y- + X2 

3. X2รีดิวซY์-ได ้

4. Y-รีดิวซX์2ได ้

5. Y2ออกซิไดส์X-ได ้ 

ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค. 57) 

ก. 1 เท่านั้น 

ข. 2 เท่านั้น  

ค. 1 และ 3 

ง. 1 และ 4 

จ. 2 และ 5 
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11. ก าหนดขอ้มลูของธาตุ X Y และ Z ดงัน้ี 

I. แก๊ส X2 33.6 dm3หนกั 3.0 กรัม  

II. ธาตุ Y 2.5 โมล หนกั 77.5 กรัม 

III. ธาตุ Z อยูท่ี่ต  าแหน่งคาบ 2 หมู่ 6  

ถา้สารประกอบชนิดหน่ึงมีธาตุ X อยูร้่อยละ 3.06 และ Y ร้อยละ 32.94 โดยมวลท่ีเหลือเป็น Z  

ขอ้ใดเป็นสูตรเอมพิริคลัของสารประกอบน้ี (ENT’มี.ค. 43, กสพท57) 

ก. XYZ3 

ข. XY4Z  

ค. XYZ4 

ง. X3YZ3 

จ. X3YZ4 

 

12. ถา้เติมกรด H2SO4 เขม้ขน้ ท่ีขา้งขวดระบุว่ามีกรดอยูร้่อยละ 96 โดยมวล ความหนาแน่น 1.84 g/cm3 

จ านวน 5 cm3ลงในน ้ า แลว้ปรับปริมาตรเป็น 500 cm3จะไดก้รด H2SO4ท่ีมีความเขม้ขน้ก่ีโมลต่อลกูบาศก ์
เดซิเมตร (กสพท ม.ค. 57) 

ก. 0.09     ข.0.18 

ค.0.45     ง. 0.9 

จ. 18  

13. เมื่อน าNa2SO41.42 g ผสมกบัสารละลาย Na2SO4เขม้ขน้ 0.2 mol/dm3ปริมาตร 50.00 cm3เติมน ้ าแลว้ปรับ
ปริมาตรเป็น 500 cm3สารละลายท่ีไดจ้ะมีความเขม้ขน้ของโซเดียมไอออนก่ีมิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) 

(กสพท ม.ค. 57) 

ก. 460 

ข. 690 

ค. 920 

ง. 1380 

จ. 1840 
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14. ถา้สารประกอบ X Y และ Z มีสูตรเคมีดงัน้ี 

 
พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1. สาร X และ Z อยา่งละ 1 โมล จะมีมวลของคาร์บอนเท่ากนั  

2. สาร Z มีมวลโมเลกุลมากท่ีสุด เพราะมีจ  านวนอะตอมใน 1 โมเลกุลมากท่ีสุด  

3. ร้อยละโดยมวลของคาร์บอนในสาร Y นอ้ยกว่าในสาร X เพราะสาร Yมีจ  านวนคาร์บอนใน 1 
โมเลกุลนอ้ยกว่า  

4. ถา้สาร X และ Y มีจ  านวนโมลเท่ากนั สาร X จะมีจ  านวนอะตอมของคาร์บอนเป็น 2 เท่าของสาร Y  

ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท ม.ค.57)  

ก. 1 และ 2  

ข. 2และ 3 

ค. 1 และ 4 

ง. 2 และ 4  

จ. 3 และ 4 

15. สาเหตุหน่ึงของการเกิดฝนกรดคือ แก๊ส SO2 ซ่ึงถกูปล่อยไปในบรรยากาศท าปฏิกิริยากบัแก๊สO2และน ้ า 

ไดเ้ป็นสารละลายกรด H2SO4ถา้แก็ส SO2 6.0 molท าปฏิกิริยากบัแก๊ส O2 2.0 molและน ้ ามากเกินพอจะมี 
H2SO4เกิดข้ึนก่ีโมล (กสพท ม.ค.57)  

ก. 2.0 

ข. 3.0 

ค. 4.0 

ง. 5.0 

จ. 6.0 
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16. ก าหนดขอ้มลูต่อไปน้ี 

จุดเยอืกแข็งของน ้ า = 0 °C  

จุดเดือดของน ้ า = 100 °C  

ค่าคงท่ีของการลดลงของจุดเยอืกแข็งของน ้ า = 1.86 °C/m 

ค่าคงท่ีของการเพ่ิมข้ึนของจุดเดือดของน ้ า = 0.51 °C/m  

X เป็นสารท่ีไม่ระเหยและไม่แตกตวัในสารละลาย ถา้สารละลาย X ในน ้ ามีจุดเยอืกแข็ง -2.79 °C ขอ้ใดเป็น
จุดเดือด (°C) ของสารละลาย X (กสพท ม.ค. 57)  

ก. 100.38 

ข. 100.51 

ค. 100.61 

ง. 100.77 

จ. 100.82 

17. พิจารณาตารางแสดงค่าความตึงผวิของของเหลวชนิดต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ 25 °C 

 
ขอ้สรุปใดผดิ (กสพท ม.ค.57) 

ก. สารไม่มีขั้วท่ีมีมวลโมเลกุลสูง จะมีความตึงผวิสูง  

ข. ปรอทมีพนัธะโลหะ จึงท าใหค้วามตึงผวิสูงมาก  

ค. สารท่ีอนุภาคยดึเหน่ียวกนัแข็งแรง จะมีความตึงผวิของของเหลวสูง  

ง. ค่าความตึงผวิข้ึนกบัมวลโมเลกุลมากกว่าแรงดึงดูดระหว่างอนุภาค 

จ. โมเลกุลของน ้ ายดึเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน จึงท าใหค้วามตึงผวิสูง  
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18. ภายใตส้ภาวะอุณหภูมิคงท่ี แก๊ส A มีมวลต่อโมลเป็น 4 เท่าของแก๊ส B และแก๊ส C มีมวลต่อโมลเป็น 

9 เท่าของแก๊ส B ถา้มีการเปรียบเทียบระยะทางท่ีแก๊สแต่ละชนิดเคล่ือนท่ีไดใ้นเวลา 1 นาที เป็นดงัน้ี 

1. A เคล่ือนท่ีไดไ้กลเป็น 2 เท่าของ B 

2. B เคล่ือนท่ีไดไ้กลเป็น 3 เท่าของ C 

3. C เคล่ือนท่ีไดไ้กลเป็น 3 เท่าของ B 

4. A เคล่ือนท่ีไดไ้กลเป็น 1.5 เท่าของ C 

การเปรียบเทียบในขอ้ใดถกูตอ้ง (กสพท ม.ค.57) 

ก. 1 และ 2 

ข. 1 และ 3 

ค. 2 และ 3 

ง. 2 และ 4 

จ. 1 และ 4 

19. แก๊สอุดมคติชนิดหน่ึงมีปริมาตร 8.4L ท่ีความดนั 0.32 atmและอุณหภูมิ 27 °C ถา้ลดความดนัลงคร่ึงหน่ึง 
โดยใหป้ริมาตรคงท่ี ขอ้ใดเป็นอุณหภูมิและจ านวนโมลของแก๊สน้ี (กสพท ม.ค.57)  

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิ (°C) จ านวนโมล 

-123 0.28 

-123 2.8 

13.5 3.1 

150 0.28 

150 3.1 
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20. พิจารณาปฏิกิริยา A + B → 2C ในสารละลาย 1 dm3มีสาร A 0.25 mol 

ท าปฏิกิริยากบัสาร B 0.15 molเมื่อเวลาผา่นไป 50 วินาที พบว่ามีสาร C เกิดข้ึน 0.10 molขอ้ใดเป็นอตัราการ
ลดลงของสาร A (mol.s-1) ในช่วงเวลา 0 ถึง 50 วินาที (กสพท ม.ค. 57) 

ก. 0.001 

ข. 0.002 

ค. 0.003 

ง. 0.004 

จ. 0.005 

21. ก าหนดใหป้ฏิกิริยา A→P  มี2 ขั้นตอนและมีค่าพลงังานต่าง ๆ ดงัตาราง (กสพท ม.ค. 57) 

 
ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการด าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นดงัรูป 

 
ความสมัพนัธข์องพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาดงักล่าว ขอ้ใดถกูตอ้ง (กสพท ม.ค. 57)  

ก. ∆E = E5– E1 

ข. Ea1 = E5– E2 

ค. Ea2= E4– E1 

ง. ∆E = Ea1 + Ea2 

จ. ∆E = ∆EX - ∆EA 
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22. ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าคงท่ีสมดุลกบัอุณหภูมิของปฏิกิริยา A2(g) + 3B2(g) → 2AB3(g) 

เขียนแสดงดว้ยกราฟไดด้งัน้ี 

 
กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการด าเนินไปของปฏิกิริยาขา้งตน้  

เป็นไปตามขอ้ใด(กสพท.ม.ค. 57) 

ก.                          ข. 

 

 

 

 

ค.          ง. 

 

 

 

จ.  
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23. ขอ้ใดเป็นผลจากการใส่ตวัเร่งปฏิกิริยา (กสพท ม.ค. 57) 

ก. สารตั้งตน้มีพ้ืนท่ีผวิมากข้ึน ท าใหมี้โอกาสชนกนัสูงข้ึน  

ข. สารตั้งตน้ท่ีชนกนัในทิศทางท่ีเหมาะสมมีจ านวนเพ่ิมข้ึน  

ค. พลงังานของผลิตภณัฑมี์ค่านอ้ยกว่าพลงังานของสารตั้งตน้  

ง. สารตั้งตน้มีพลงังานจลน์มากข้ึนจนสามารถเกิดเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้ 

จ. สารตั้งตน้ท่ีมีพลงังานจลน์มากกว่าพลงังานก่อกมัมนัตมี์จ  านวนมากข้ึน 

24. ก าหนดใหแ้ก๊ส X2ท าปฏิกิริยากบัแก๊ส Y2ไดแ้ก๊ส XY2ดงัสมการ 

X2 (g) + 2Y2 (g) ↔2XY2 (g) 

เมื่อ X2 2.4 molท าปฏิกิริยากบั Y22.8 molในภาชนะปิดท่ีมีปริมาตร 5 dm3 พบว่าท่ีสมดุลได ้XY20.8 molขอ้
ใดเป็นค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาทท่ีก  าหนด (กสพท ม.ค. 57) 

ก. 0.03      ข. 0.08 

ค. 0.10      ง. 0.40 

จ. 1.0 

 

25. เมื่อผสมแก๊ส SO2และ O2 อยา่งละ1 molในภาชนะขนาด 500 L ท่ี 1500 K เกิดปฏิกิริยาดงัสมการ 

2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) 

ถา้ความดนัท่ีแก๊สกระท าต่อภาชนะท่ีบรรจุแปรผนัตามจ านวนโมลของแก๊สในภาชนะนั้น และการ
เปล่ียนแปลงจ านวนโมลของสารตั้งตน้และผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามกราฟต่อไปน้ี 

 
ขอ้ใดเป็นความดนัรวม (atm) ท่ีเวลา t0และt3ตามล าดบั (กสพท. ม.ค. 57) 

ก. 0.246 , 0.148     ข. 0.246 , 0.123 

ค. 0.246 , 0.418     ง. 0,492 , 0.123 

จ. 0.492 , 0.418 
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26. ก าหนดให ้Ag+ (aq) + Cl(aq) ↔AgCl(s) 

ตะกอนสีขาว  

ในการทดลองเก่ียวกบัปฏิกิริยาของสารเชิงซอ้น [Cu(H2O)4]
2+ดงัสมการ  

[Cu(H2O)4]
2+(aq) + 4Cl-(aq) ↔ [CuCl4]

2-(aq) + 4H2O(1)  

สีน ้ าเงินสีเหลือง  

เมื่อปฏิกิริยาเขา้สู่ภาวะสมดุลไดส้ารละลายสีเขียว ถา้เติมสาร X ท่ีก  าหนด ลงในสารละลายท่ีภาวะสมดุล 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัระบบ ขอ้ใดถกูตอ้ง (กสพท ม.ค. 57)  

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

 

27. ในการทดลองปฏิกิริยา I และ II ในระบบปิด ซ่ึงมีความร้อนของปฏิกิริยา (∆H) ดงัน้ี 

ปฏิกิริยา I : AgCl(s) ↔ Ag+ (aq) + Cl- (aq) ................... ∆H = + X kJ 

ปฏิกิริยา II : 2SO2 (g) +O2 (g) ↔ 2SO3 (g) .........∆H = - YkJ 

ถา้ท าการเปล่ียนแปลงตามท่ีก  าหนดผลท่ีเกิดข้ึนกบัระบบขอ้ใดถกูตอ้ง (กสพท ม.ค.57) 

 

ก. 
 

ข. 
 

ค. 
 

ง. 
 

จ. 
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28. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1. ปฏิกิริยา HCN(aq) + CO3
2- (aq) ↔ CN- (aq) + HCO3

- (aq) 

  แสดงว่า HCN มีสมบติัเป็นกรด และ CN-มีสมบติัเป็นเบส  

2. NH3  HF HCN และ NaClเป็นอิเลก็โทรไลตอ่์อน 

3. สารละลาย H2CO3เขม้ขน้ 0.1 mol/dm3จะมี [H+] = 0.2 mol/dm3 

ขอ้ใดผดิ (กสพท ม.ค. 57)  

ก. 1 เท่านั้น      

ข. 2 เท่านั้น  

ค. 3 เท่านั้น      

ง. 1 และ 2 

จ. 2 และ 3  

29. น าสารละลาย HClเขม้ขน้ 0.2 mol/dm3ปริมาตร 10.0 cm3ผสมกบัสารละลาย NaOHเขม้ขน้ 0.1 mol/dm3

ปริมาตร 30.0 cm3คนใหเ้ขา้กนั สารละลายท่ีไดม้ี pH เท่าใด (กสพท ม.ค. 57) 

ก. 1.6      ข. 3.0 

ค.7.0      ง. 11.0  

จ.12.4 

30. พิจารณาช่วง pH และการเปล่ียนสีของอินดิเคเตอร์ท่ีก  าหนด  

 
เมื่อน าสารละลาย X Y และ Z ซ่ึงเป็นสารละลายใสไม่มีสี หยดุอินดิเคเตอร์ท่ีก  าหนด พบว่า สีของสารละลาย
เป็นดงัน้ี 
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การเปรียบเทียบ pH ของสารละลายในขอ้ใดถกูตอ้ง (กสพท ม.ค.57) 

ก. X> Y >Z 

ข. Y >Z> X 

ค. Z> X > Y 

ง. X> Z> Y 

จ. Y>X>Z 

31. พิจารณาช่วงการเปล่ียนสีของอินดิเคเตอร์ต่อไปน้ี (กสพท ม.ค. 57) 

 
ในการไทเทรตสารละลาย X ปริมาตร 25 cm3ดว้ยสารละลาย Y เขม้ขน้ 0.10 mol/dm3โดยใช ้I 

เป็นอินดิเคเตอร์ พบว่าท่ีจุดยติุใชส้ารละลาย Y ปริมาตร 25 cm3และไดก้ราฟของการไทเทรต ดงัรูป 
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ขอ้ใดเป็นสารละลาย Xสารละลาย Y ท่ีใหก้ราฟของการไทเทรตดงัรูป และอินดิเคเตอร์Iท่ีเหมาะสมส าหรับ
การไทเทรตน้ี 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

 

 

32. เมื่อน าสารละลาย H2SO4 เขม้ขน้0.5 mol/dm3ปริมาตร 20 cm3มาไทเทรต ดว้ยสารละลาย NaOH 

เขม้ขน้ X mol/dm3โดยใชฟี้นอลฟ์ทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ พบว่า เมื่อใชส้ารละลาย NaOHไป 10.0 cm3 

อินดิเคเตอร์เปล่ียนเป็นสีชมพอู่อนขอ้ใดเป็นค่าของ X (กสพท ม.ค. 57) 

ก. 0.33 

ข. 0.67 

ค. 0.50 

ง. 1.0 

จ. 2.0 

33. ถา้ผสมสารละลาย A และสารละลาย B ท่ีก  าหนดในตารางโดยใชป้ริมาตรเท่ากนั ขอ้ใดจะได ้

สารละลายบฟัเฟอร์ (กสพท ม.ค. 57) 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 
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34. เมื่อ H2C2O4ท าปฏิกิริยากบั KMnO4ในสารละลายกรดแลว้ ให ้CO2 2 molปฏิกิริยา เกิดดงัสมการ 

 
ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค. 57) 

ก. ท าใหเ้กิด Mn2+จ านวน 2 mol 

ข. ท าใหเ้กิด Mn2+จ านวน 0.2 mol 

ค. เกิดจาก MnO4
-จ านวน 2 mol 

ง. เกิดจาก H2C2O4 จ  านวน 1 mol 

จ. เกิดจาก H2C2O4จ านวน 0.5 mol 

 

35. เม่ือจุ่มแท่งโลหะต่างชนิดกนัลงในสารละลายชนิดต่างๆ แลว้สงัเกตการเปล่ียนแปลงไดผ้ล ดงัน้ี 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

ไอออนชนิดใดเป็นตวัออกซิไดส์ท่ีแรงท่ีสุด (กสพท. ม.ค. 57) 

ก. Fe2+ 

ข. Fe3+ 

ค. Cl2+ 

ง. Zn2+ 

จ. Ag+ 
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36. ก าหนดค่าศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลลรี์ดกัชนัท่ีอุณหภูมิ 298 K ดงัน้ี 

 
แผนภาพเซลลก์ลัวานิกในขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค. 57)  

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ 

37. ก าหนดค่าศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลลรี์ดกัชนัท่ีอุณหภูมิ 298 K ดงัน้ี 

 
ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค. 57)  

ก. Cu เป็นตวัรีดิวซท่ี์ดีกว่า Mn 

ข. Sn2+และ Cu2+ เป็นตวัออกซิไดส์ท่ีดีกว่า Mn2+ 

ค. SnสามารถรีดิวซC์u2+ ได ้แต่ไม่สามารถรีดิวซO์2 

ง. O2สามารถออกซิไดส์Cu ได ้แต่ไม่สามารถออกซิไดส์Mn 

จ. H2O2สามารถออกซิไดส์Cu ได ้และมีผลท าใหร้ะบบมีความเป็นกรดมากข้ึน  
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38. ก าหนดค่าศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลลรี์ดกัชนัท่ีอุณหภูมิ 298 K ดงัน้ี 

 
เมื่อมดัแท่งโลหะ 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนั แลว้ท้ิงไวใ้นอากาศช้ืน โลหะชนิดหน่ึงจะเกิดการกดักร่อน การระบุ
โลหะท่ีเกิดการกดักร่อนในขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค.57) 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

39. พิจารณาปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถลุงแร่เศรษฐกิจดว้ยกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) การถลุงแร่เฮมิมอไฟต ์: [Zn4 (Si2O7)(OH)2H2O] + 4H2SO4→ 4ZnSO4 + 2SiO2 + 6H2O 

2) กระบวนการยา่งแร่คาลโคไพไรต ์:2CuFeS2 + 2SiO2+ 5O2→ 2Cu + 2FeSiO3 + 4SO2 

3) การถลุงแร่ดีบุกโดยเผาแร่แคสซิเทอไรตก์บัถ่านโคก้ :SnO2 + 2C + O2→  Sn + 2CO2 

ขอ้ใด ผดิ (กสพท. ม.ค. 57)  

ก. การถลุงแร่ในขอ้ 1 ตวัรีดิวซ ์คือ ซิลิเกตไอออน  

ข. กระบวนการในขอ้ 2 ตวัรีดิวซ ์คือ ซลัไฟดไ์อออน  

ค. การถลุงแร่ดีบุกในขอ้ 3 ตวัรีดิวซ ์คือ คาร์บอน  

ง. ทองแดงท่ีไดจ้ากกระบวนการในขอ้ 2 ตอ้งน าไปแยกดว้ยไฟฟ้าจึงจะบริสุทธ์ิ  

จ. การถลุงแร่เฮมิมอไฟตส์ามารถก าจดั SiO2ออกไปไดด้ว้ย CaOจะไดผ้ลิตภณัฑ ์CaSiO3 เป็น
ตะกอนเหลวแยกออกได ้ 
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40.เซรามิกส์ หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์น าวตัถุดิบในธรรมชาติมาผสมกนัแลว้เผา ขอ้ใด ไม่ใช่ผลิตภณัฑ ์

เซรามิกส์(กสพท. ม.ค. 57) 

ก. แกว้คริสตลั  

ข. กระเบ้ืองปูพ้ืน  

ค. อิฐฉนวนทนไฟ  

ง. หินแกรนิตปูพ้ืน 

จ. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ 

41. ขอ้ใดเป็นช่ือ IUPAC ของสารท่ีมีสูตรโครงสร้างดงัแสดง (กสพท. ม.ค. 57) 

 
ก. 2-เมทิล-3-เอทิลเฮกเซน 

ข. 3- ไอโซโพรพิลเฮกเซน 

ค. 4-เอทิล-5-เมทิลเฮกเซน  

ง. 2-เอทิล-3-เมทิลเฮกเซน  

จ. 3-เอทิล-2-เมทิลเฮกเซน 

 

42. ไฮโดรคาร์บอน X ติดไฟใหเ้ปลวไฟท่ีมีเขม่าไม่มาก เมื่อเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์จะให ้CO2และไอน ้ า 

ในอตัราส่วน โมลท่ีเท่ากนั สาร X ไม่ท าปฏิกิริยาฟอกสีกบั KMnO4และ Br2ในท่ีมืด แต่ท าปฏิกิริยา  

ไดใ้นท่ีสว่าง เกิดแก๊สท่ีมีสมบติัเป็นกรด สารขอ้ใดมีสมบติัสอดคลอ้งกบัไฮโดรคาร์บอน X (กสพท.ม.ค.57) 

ก. เฮกเซน      

ข. 1-เฮกซีน 

ค. ไซโคลเฮกเซน     

ง. ไซโคลเฮกซีน 

จ. เบนซิน 
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43. การเรียงล าดบัจุดเดือดของสารจากสูงไปต ่า ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท.ม.ค.57) 

ก. CH3(CH2)3NH2    ,    (CH3CH2)2NH,CH3CH2N(CH3)2 

ข. (CH3)4C               ,    (CH3)2CHCH2CH3 , CH3(CH2)3CH3 

ค. CH3CH2CH2OH,CH3CH2CHO , CH3COOH  

ง. CH3CH2CH2CH3,CH3CH2CH=CH , CH3CH2C≡CH 

จ. H2C = CH2 , CH3CH=CH2    ,    CH3CH2CH=CH2 

 

44. เม่ือสารตั้งตน้ท่ีก  าหนดใหท้ าปฏิกิริยากบัโบรมีนผลิตภณัฑท่ี์ไดใ้นขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท. ม.ค.57) 

 

ก. 

 

ข. 

 

ค. 

 

ง. 

 

จ. 
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45. ขอ้มลูเก่ียวกบัโมเลกุล Aซ่ึงมีสูตรโครงสร้างดงัน้ี 

 
ขอ้ใด ผดิ (กสพท.ม.ค. 57)  

ก. มีหมู่ฟังกช์นัเอสเทอร์ในโมเลกุล  

ข. สารละลายในน ้ าเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากน ้ าเงิเป็นนแดง 

ค. ท าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสในกรดไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นและ CH3COOH  

ง. ท าปฏิกิริยากบัสารละลาย HaHCO3เกิดฟองแก๊ส 

จ. ท าปฏิกิริยากบัโซเดียมไฮดรอกไซดไ์ดเ้กลือของกรดอินทรีย ์ 

46. พิจารณาการเปรียบเทียบไบโอดีเซล และดีเซลต่อไปน้ี 

1. ดีเซลเป็นเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์แต่ไบโอดีเซลไม่เป็น  

2. ไบโอดีเซลและดีเซลมีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  

3. การเผาไหมข้องดีเซลจะใหค้วามร้อนต่อหน่วยน ้ าหนกัมากกว่าของไบโอดีเซล  

4. ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสะอาด เม่ือเผาไหมแ้ลว้ไม่ก่อใหเ้กิดแก๊สเรือนกระจกเหมือนดีเซล 

5. ไบโอดีเซลไดจ้ากการผสมดีเซลกบัน ้ ามนัพืชหรือน ้ ามนัสตัวส่์วนดีเซลไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนัดิบ  

ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท.ม.ค. 57) 

ก. 1 2 และ 3  

ข. 2 3 และ 4  

ค. 3 4 และ 5  

ง. 1 2 และ 5  

จ. 1 3 และ 4  
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47. พอลิเมอร์X มีสูตรโครงสร้างดงัแสดง 

 
พิจารณาสมบติัของพอลิเมอร์ต่อไปน้ี 

1. เป็นพอลิเมอร์เอกพนัธุ ์ 

2. เป็นพอลิเมอร์แบบควบแน่น  

3. มีสมบติัแข็งและเปราะ 

4. มีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห 

ขอ้ใดเป็นสมบติัของพอลิเมอร์X (กสพท.ม.ค. 57)  

ก. 1 เท่านั้น 

ข. 2 เท่านั้น 

ค. 2 และ 4 

ง. 3 และ 4 เท่านั้น 

จ. 13และ 4 

48. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1. กรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวโมเลกุลท่ีพบในเซลลข์องสตัวเ์ท่านั้น  

2. ยางธรรมชาติจดัเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทไขมนัท่ีมีหน่วยซ ้าๆกนั เรียกว่า ไอโซพรีน 

3. เมื่อน าคอลลาเจนมาทดสอบกบัสารละลาย CuSO4ในเบสจะสงัเกตเห็นสารละลายเป็นสีฟ้า  

4. ไกลโคเจนเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีสะสมอยูใ่นเซลของสตัว ์

5. DNA เป็นสายพอลิเมอร์ท่ีมีลกัษณะเป็นเกลียวคู่ แต่ RNA เป็นพอลิเมอร์สายเดียว  

ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท.ม.ค. 57) 

ก. 1 และ 2     ข. 3 และ 4 

ค. 1 และ 5     ง. 2 และ 3 

จ. 4 และ 5 
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49. ก าหนดใหก้รดไขมนั A B และ C มีสูตรโมเลกุลตามล าดบัดงัน้ี 

C18H30O2   C16H32O2    C16H30O2  

และลิพิดX เกิดจากกลีเซอรอล1 โมลท าปฏิกิริยากบักรดไขมนั A 1 โมลและกรดไขมนั B 2 โมล 

ส่วนลิพิดY เกิดจากกลีเซอรอล1 โมลท าปฏิกิริยากบักรดไขมนั C 3 โมล 

พิจารณาขอ้ความเก่ียวกบักรดไขมนัและลิพิดท่ีก  าหนดให ้ขอ้ใด ถกูตอ้ง (กสพท.ม.ค. 57)  

ก. กรดไขมนั A ควรมีจุดหลอมเหลวสูงสุด  

ข. น ้ามนัท่ีมีองคป์ระกอบเป็นกรดไขมนั A และ C ควรเป็นน ้ ามนัจากสตัว ์ 

ค. ถา้กลีเซอรอล1 โมลท าปฏิกิริยากบักรดไขมนั A 3 โมล ผลิตภณัฑท่ี์ไดค้วรเป็นไขมนัมากกว่า
น ้ ามนั  

ง. ลิพิดท่ีประกอบดว้ยกรดไขมนั B ในปริมาณสูงเหมาะส าหรับท าอาหารท่ีตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูง  

จ. ถา้น าลิพิดX และ ลิพิดY จ านวน โมลเท่ากนัมาท าปฏิกิริยากบัโบรมีน ลิพิดY จะตอ้งใชป้ริมาณ
โบรมีนมากกว่า  

 

50. เลซิตินเป็นฟอสโฟลิพิดท่ีท าหนา้ท่ีช่วยละลายไขมนัในกระแสเลือดใหแ้ตกตวัเป็นอนุภาคเลก็ๆการท า
หนา้ท่ีของเลซิตินคลา้ยคลึงกบัสมบติัของสารใด (กสพท.ม.ค. 57)  

ก. สบู่ 

ข. เอนไซม ์

ค. ฟอสเฟต 

ง. กรดนิวคลีอิก 

จ.คอเลสเตอรอล 

 
 

 


