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พิจารณาเหตุการณตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2  
 นักเรียนกับเพื่อนไปรับประทานอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ในโรงอาหารมี
อาหารใหเลือก 2 อยาง คือ ไขเจียวกับตมจืดเตาหูหมูสับ โดยนักเรียนเลือก
รับประทานไขเจียว สวนเพื่อนของนักเรียนเลือกรับประทานตมจืดเตาหูหมูสับ  
1. อาหารที่นักเรียนกับเพื่อนเลือกรับประทาน จะเขาไปในรางกายโดยผานอวัยวะใด 

ตามลําดับ  
 1) ปาก → หลอดอาหาร → ลําไสเล็ก → กระเพาะอาหาร → ลําไสใหญ 
 2) ปาก → หลอดอาหาร → กระเพาะอาหาร → ลําไสเล็ก → ลําไสใหญ 
 3) ปาก → หลอดอาหาร → ตับ → กระเพาะอาหาร → ลําไสเล็ก → ลําไสใหญ  
 4) ปาก → กระเพาะอาหาร → หลอดอาหาร → ลําไสใหญ → ลําไสเล็ก   
2. อาหารที่นักเรียนกับเพื่อนเลือกรับประทาน จะถูกยอยจนเปนโมเลกุลที่เล็กที่สุด 

และถูกดูดซึมเขาสูรางกายที่อวัยวะใด  
 ไขเจียว ตมจืดเตาหูหมูสับ 

 1) กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร 
 2) กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก 
 3) ลําไสเล็ก ลําไสใหญ 
 4) ลําไสเล็ก ลําไสเล็ก 
 
3.  

หิวน้ําจัง...จะทํายังไงดีนะ
ถึงจะไดกินน้ํา

ทําอยางนี้ดีกวา

 

 

  
 จากภาพ เปนการทดลองเพื่อแสดงใหเห็นคุณสมบัติใดของของเหลว 
 1) มีมวลคงที่   2) มีปริมาตรคงที่ 
 3) รูปรางมีความคงที่  4) ตองการที่อยู  
4. หนูนิดนําเหล็กสองแทงวางคูกันใหปลายของแทงเหล็กทั้งสองแตะกัน แลว

สังเกตแรงที่กระทําตอกันพบวา เหล็กทั้งสองแทงออกแรงดูดกัน ขอใดสรุปผล
การทดลองไมถูกตอง  

 1) เปนแมเหล็กทั้งคู ขณะนั้นขั้วชนิดเดียวกันอยูใกลกัน 
 2) เปนแมเหล็กทั้งคู ขณะนั้นขั้วตางชนิดกันอยูใกลกัน 
 3) เปนแมเหล็กหนึ่งแทงและอีกแทงเปนเหล็กธรรมดา 
 4) เหล็กทั้งสองแทงไมเปนเหล็กธรรมดา 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ปรากฏการณใดมีการเปลี่ยนสถานะของสารแตกตางจากขออื่น 
 1) การตมน้ําจนเดือด  
 2) หนาแลงน้ําในแมน้ําแหงเหือด 
 3) ฝนตกลงมาอยางหนักในฤดูฝน 
 4) การทํานาเกลือ โดยขังน้ําทะเลไวจนแหงเหลือแตเกลือ  
6. ขอใดไมใชการปรับโครงสรางของรางกายใหเขากับสภาพแวดลอมเพื่อความ  

อยูรอดของสิ่งมีชีวิต 
 1) ตั๊กแตนกิ่งไมเกาะกิ่งไมที่อาศัยอยู 
 2) หมีขาวอาศัยบริเวณขั้วโลกมีขนหนาปกคลุม 
 3) เพลี้ยไกฟาเกาะอยูตามลําตนไมเนื้อออน 
 4) การโนมหาแสงของดอกทานตะวัน   
7. ขอใดไมใชประโยชนจากการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
 1) สัญญาณโทรศัพทและสัญญาณโทรทัศน 
 2) การพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 3) การสํารวจทรัพยากรปาไม แหลงน้ํา และธรณีวิทยา  
 4) การคํานวณการเกิดขางขึ้น-ขางแรมของดวงจันทร  
8. “เลือดที่มาจากทั่วรางกายจะเขาสูหัวใจทางซีกขวา และมีสีแดงคล้ํา จากนั้น

หัวใจจะสงเลือดที่มีสีแดงคล้ําไปยังปอด เพื่อแลกเปลี่ยนแกสที่อยูในเลือด    
ทําใหเลือดที่ผานการแลกเปลี่ยนแกสจะเปลี่ยนจากสีแดงคล้ํา เปนสีแดงสด 
และไหลเขาสูหัวใจทางซีกซาย เพื่อใหหัวใจสงเลือดไปยังสวนตางๆ ทั่วรางกาย” 
จากขอความดังกลาว เลือดที่มีสีแดงคล้ํา และสีแดงสด จะมีแกสชนิดใดมาก  
 เลือดสีแดงคล้ํา เลือดสีแดงสด 

 1) แกสคารบอนไดออกไซด แกสออกซิเจน 
 2) แกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด 
 3) แกสออกซิเจน แกสออกซิเจน 
 4) แกสคารบอนไดออกไซด แกสคารบอนไดออกไซด 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) ปาก → หลอดอาหาร → กระเพาะอาหาร → ลําไสเล็ก → 

ลําไสใหญ 
   อาหารทุกชนิดเมื่อบริโภคเขาสูรางกาย จะผานอวัยวะในระบบ

ทางเดินอาหารเรียงตามลําดับ คือ ปาก (ชองปาก) หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก และสุดทายกากอาหารที่รางกายไมสามารถยอยไดจะผานเขาสู
ลําไสใหญ และถูกขับถายออกนอกรางกายในรูปของอุจจาระ  

2. เฉลย 4) ไขเจียว = ลําไสเล็ก  และตมจืดเตาหูหมูสับ = ลําไสเล็ก 
   อาหารทุกชนิดที่รับประทานเขาไปในรางกาย จะถูกยอยเปน

สารอาหารโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่ลําไสเล็ก และถูกดูดซึมสารอาหารเขาสูรางกายทาง
หลอดเลือดฝอยขนาดเล็กที่อยูดานในของขนอุยที่ยื่นออกมาในผนังลําไสเล็กดานใน 
ดังภาพ 

หลอดเลอืด

ลําไสเล็ก

ลําไสเล็ก

ผนังของลําไสเลก็   
3. เฉลย 4) ตองการที่อยู  
   การหยอนกอนหินลงในขวดน้ําที่มีน้ําบรรจุอยู กอนหินซึ่งมีความ

หนาแนนมากกวาน้ําจะจมอยูกนขวด ทําใหน้ําถูกแทนที่และถูกดันขึ้นมาจนถึง
ปากขวด  

4. เฉลย 1) เปนแมเหล็กทั้งคู ขณะนั้นขั้วชนิดเดียวกันอยูใกลกัน  
   ในการทดลองดังกลาว เมื่อวางเหล็กสองแทงคูกันปลายเหล็กทั้ง

สองแตะกันและพบวาเหล็กทั้งสองแทงออกแรงดูดกันแสดงวา อาจเปนแมเหล็ก
ทั้งคู ขณะนั้นขั้วตางชนิดกันอยูใกลกัน หรือเปนแมเหล็กหนึ่งแทงและอีกแทง
เปนเหล็กธรรมดา แตหากเปนแทงแมเหล็กทั้งคู ขณะนั้นขั้วชนิดเดียวกันอยู
ใกลกันจะออกแรงผลักกัน  

5. เฉลย 3) ฝนตกลงมาอยางหนักในฤดูฝน 
   ปรากฏการณในตัวเลือก 1), 2) และ 4) เปนการเปลี่ยนสถานะของ

สารจากของเหลวเปนแกส สวนในตัวเลือก 3) เปนการเปลี่ยนสถานะของสาร
จากแกสมาเปนของเหลว คือ ไอน้ําในบรรยากาศเกิดการควบแนนกลายเปน
หยดน้ําฝน  

6. เฉลย 4) การโนมหาแสงของดอกทานตะวัน  
   การโนมหาแสงของดอกทานตะวัน เปนการตอบสนองตอสิ่งเรา คือ 

แสงจากดวงอาทิตย ใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืช ไมใชการปรับ
โครงสรางของรางกายใหเขากับสภาพแวดลอม 

   ตั๊กแตนกิ่งไม มีลักษณะรางกายคลายกับกิ่งไมที่อาศัยอยูเพื่อ 
พรางศัตรูและลอเหยื่อใหเขามาใกล 

   หมีขาวอาศัยบริเวณขั้วโลกที่มีอากาศหนาวเย็นจัดไดเพราะรางกาย
มีขนปกคลุมฟูหนา และอุงเทาหนา ตัวอวนกลมมีไขมันสะสมมาก ใหความ
อบอุนแกรางกายไดดี ขนสีขาวกลมกลืนกับสีของหิมะ 

   เพลี้ยไกฟาที่เกาะนิ่งๆ อยูตามลําตนไมเนื้อออน มีลักษณะคลาย
ดอกไม เพื่อหลบหลีกศัตรูหรือแมลงอื่นๆ   

7. เฉลย 4) การคํานวณการเกิดขางขึ้น-ขางแรมของดวงจันทร 
   การคํานวณการเกิดขางขึ้น-ขางแรมของดวงจันทรไมจําเปนตองใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ  แตใชหลักการคํานวณการโคจรของดวงจันทร
รอบโลกโดยกําหนดในปฏิทินจันทรคติ  

8. เฉลย 1) เลือดสีแดงคล้ํา = แกสคารบอนไดออกไซด และเลือดสีแดงสด = 
แกสออกซิเจน 

   เลือดสีแดงคล้ําที่สงมาจากทั่วรางกายเพื่อเขาสูหัวใจซีกขวา ไดรับ
แกสคารบอนไดออกไซดจากเซลลของรางกาย และเมื่อเลือดสีแดงคล้ําสงเขาไป
ที่ปอดจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส โดยแกสคารบอนไดออกไซดจะออกจาก
เลือดสีแดงคล้ําเขาสูถุงลมปอด และแกสออกซิเจนจากถุงลมปอดจะเขามา
แทนที่ ทําใหเลือดสีแดงคล้ํา เปลี่ยนเปนเลือดสีแดงสด และเขาสูหัวใจซีกซาย
เพื่อสงเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ทั่วรางกาย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


