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1. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับอัตราการเตนของหัวใจ 
 1) อัตราการเตนของหัวใจในวัยเด็ก และผูใหญ จะไมเทากัน 
 2) อัตราการเตนของหัวใจในเพศหญิง และเพศชาย จะไมเทากัน 
 3) อัตราการเตนของหัวใจในขณะพัก และขณะที่ออกกําลังกาย จะเทากันเสมอ 
 4) สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจไดจากการจับชีพจรบริเวณขอมือ เทียบ

กับเวลา  
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 จากภาพถาหลอดไฟฟาทั้งหมดมีขนาดและคุณสมบัติเทากัน ขอใดกลาวถูกตอง  
 1) หลอดไฟ P สวางที่สุด  
 2) หลอดไฟ Q สวางมากกวาหลอดไฟ R 
 3) หลอดไฟ S สวางนอยกวาหลอดไฟ R 
 4) หลอดไฟทั้งสี่สวางเทากัน  
3. จากภาพที่กําหนดให เปนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศแหงหนึ่ง โดยมี 

A, B, C และ D เปนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหงนี้ สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีบทบาท
ในการเปลี่ยนอินทรียสารเปนอนินทรียสารในระบบนิเวศแหงนี้ 

 

D

B C

A
  

 1) สิ่งมีชีวิต A   2) สิ่งมีชีวิต B 
 3) สิ่งมีชีวิต C   4) สิ่งมีชีวิต D  
4. การที่ดวงจันทรซึ่งมีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตยหลายเทา สามารถบดบังดวงอาทิตย

ไดมิด แสดงวาระยะหางระหวางดวงจันทร โลก และดวงอาทิตยเปนอยางไร 
 1) ระยะหางระหวางดวงจันทร โลก กับดวงอาทิตยมีระยะหางเทาๆ กัน 
 2) ระยะหางระหวางโลกกับดวงจันทรเทากับระยะหางระหวางดวงจันทรกับ 

ดวงอาทิตย 
 3) ระยะหางระหวางดวงจันทรกับโลกนอยกวาระยะหางระหวางดวงจันทรกับ

ดวงอาทิตย 
 4) ระยะหางระหวางดวงจันทรกับโลกมากกวาระยะหางระหวางดวงจันทรกับ

ดวงอาทิตย 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ถาใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ สารในขอใดมีความแตกตางจากขออื่น 
 1) น้ําปลา   2) น้ําเชื่อม 
 3) น้ําอัดลม   4) น้ําจิ้มไก  
6. จากภาพ ตําแหนงใดมีความหนาแนนของเสนแรงแมเหล็กมากที่สุด 
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 1) ตําแหนง A   2) ตําแหนง B 
 3) ตําแหนง C   4) ตําแหนง D  
7. หากนักเรียนมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน นักเรียนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร

ในสวนใดของธงโภชนาการมากที่สุด 
 1) กลุมผัก   2) กลุมขาว-แปง 
 3) กลุมน้ํามัน  น้ําตาล  เกลือ 4) กลุมผลไม  
8. แอลกอฮอลเช็ดแผลประกอบดวยแอลกอฮอลกับน้ํา วิธีการใดเหมาะสมที่สุดใน

การแยกสารทั้งสองออกจากกัน 
 1) การกรองแยกชั้น  2) การตม 
 3) การกลั่น   4) การระเหยแหง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) อัตราการเตนของหัวใจในขณะพัก และขณะที่ออกกําลังกาย      

จะเทากันเสมอ 
   อัตราการเตนของหัวใจจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ทํา 

เพศ และวัย เชน ในขณะที่พักอัตราการเตนของหัวใจจะต่ํากวาในขณะที่    
ออกกําลังกาย ซึ่งสามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจโดยการจับชีพจรเทียบกับ
เวลาได เพราะชีพจร คือ อาการเตนของหลอดเลือดที่เกิดจากการหดและ  
คลายตัวของหัวใจ  

2. เฉลย 1) หลอดไฟ P สวางที่สุด 
   กระแสไฟฟาทั้ งหมดในวงจรไฟฟาจะไหลผานหลอดไฟ P      

สวนหลอดไฟ R และ Q จะสวางเทากัน เพราะมีกระแสไฟฟาไหลผานเทากัน 
สวนหลอดไฟ S จะสวางมากกวาหลอดไฟ Q หรือ R เพราะมีกระแสไฟฟา 
ไหลผานมากกวาหลอดไฟ Q และ R 

   กระแสไฟฟาทั้งหมดในวงจรเมื่อไหลผานหลอดไฟ P แลว จะแบง
ออกเปน 2 กระแสไฟฟายอย คือ ผานหลอดไฟ S และผานหลอดไฟ Q กับ
หลอดไฟ R  

   ดังนั้น ลําดับความสวางของหลอดไฟในวงจร คือ P → S → Q = R  
3. เฉลย 3) สิ่งมีชีวิต C  
   C เปนสิ่งมีชีวิตลําดับสุดทายในโซอาหารของระบบนิเวศที่กําหนดให 

มีหนาที่เปนผูยอยสลายซากของสิ่งมีชีวิต A, B และ D ทําใหเกิดการเปลี่ยน
อินทรียสารเปนอนินทรียสารในระบบนิเวศ  

4. เฉลย 3) ระยะหางระหวางดวงจันทรกับโลกนอยกวาระยะหางระหวาง    
ดวงจันทรกับดวงอาทิตย 

   การที่วัตถุที่มีขนาดเล็ก สามารถบังวัตถุที่มีขนาดใหญได โดยนํา
วัตถุที่มีขนาดเล็กขยับใกลเขามา และนําวัตถุที่มีขนาดใหญขยับไกลออกไป 
วัตถุที่มีขนาดเล็กก็สามารถจะบังวัตถุขนาดใหญไดมิด 

   ดังนั้น การที่ดวงจันทรซึ่งมีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตยหลายเทา 
สามารถบดบังดวงอาทิตยไดมิด แสดงวา ระยะหางระหวางดวงจันทรกับโลก
นอยกวาระยะหางระหวางดวงจันทรกับดวงอาทิตย  

5. เฉลย 4) น้ําจิ้มไก 
   สารในตัวเลือก 1), 2) และ 3) เปนสารละลายที่มีลักษณะเปน   

เนื้อเดียวกัน สวนตัวเลือก 4) น้ําจิ้มไกเปนสารเนื้อผสม  
6. เฉลย 1) ตําแหนง A  
   ตําแหนง A เปนตําแหนงบริเวณขั้วโลก ซึ่งเสนแรงแมเหล็กจะมีทิศ

พุงออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต และมีความหนาแนนมากบริเวณใกลขั้วแมเหล็ก 
สวนทิศของเสนแรงแมเหล็กโลกจะมีทิศทางขั้วโลกใตสูขั้วโลกเหนือ เพราะแทง
แมเหล็กโลกมีขั้วเหนืออยูทางทิศใต และขั้วใตอยูทางทิศเหนือ  

7. เฉลย 3) กลุมน้ํามัน  น้ําตาล  เกลือ  
   เปนกลุมอาหารในธงโภชนาการที่จะทําใหเกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น

ในรางกาย ดังนั้นใหลดปริมาณการบริโภคอาหารกลุมไขมัน น้ําตาล เกลือ และ
เพิ่มอาหารที่มีใยอาหาร เชน ผัก ผลไม และธัญพืช เนื่องจากใยอาหารจะลด
การดูดซึมไขมัน และยังปองกันการขาดวิตามินทําใหลดอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจ  

8. เฉลย 3) การกลั่น 
   วิธีการแยกสารละลายที่เปนของเหลวกับของเหลว จะใชวิธีการกลั่น

เหมาะสมที่สุด เนื่องจากแอลกอฮอลกับน้ํามีจุดเดือดตางกัน น้ํามีจุดเดือดที่ 
100 องศาเซลเซียส สวนแอลกอฮอลมีจุดเดือดที่ 78 องศาเซลเซียส ของเหลว
ที่มีจุดเดือดต่ํากวาก็จะถูกแยกออกมากอน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


