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1. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) การที่น้ําแข็งละลายเปนน้ําเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 2) สารแตละชนิดมีความสามารถนําความรอนไดเทากัน 
 3) ความรอนจะถายโอนจากที่ที่มีอุณหภูมิต่ําไปสูอุณหภูมิที่สูงกวา 
 4) ของเหลวมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคอยางหลวมๆ รูปรางเปลี่ยนแปลงไป

ตามภาชนะที่บรรจุ  
2.  

DCAB

  
 จากรูป สรุปไดดังขอใด 
 1) A กับ C เปนแมเหล็กที่มีขั้วชนิดเดียวกัน 
 2) A กับ C เปนแมเหล็กที่มีขั้วตางชนิดกัน 
 3) B และ C มีอํานาจเทากับ A และ C 
 4) B กับ C และ A กับ D เปนขั้วชนิดเดียวกัน  
3. ขอใดกลาวถึงปาชายเลนไมถูกตอง 
 1) เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา  
 2) ลดการกัดกรอนของชายฝงทะเลจากน้ําทะเล 
 3) พืชที่ขึ้นสวนใหญเปนพืชที่ผลัดใบ 
 4) พื้นดินมีลักษณะเปนดินเลน  
4. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําใหเกิดสารใหม 
 2) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสมบัติของสารเปลี่ยนไป 
 3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทําใหกลับสูสภาพเดิมไมได  
 4) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีองคประกอบทางเคมีคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง  
5. หากพบเครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ บงบอกวาผลิตภัณฑนั้นเปนอยางไร 
 

  
 1) ใชแลวนํากลับไปผลิตใหม แลวนํากลับมาใช 
 2) หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดกับสิ่งแวดลอม 
 3) นําไปซอมแซมใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนตอได 
 4) ใชแลว แตนําไปดัดแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหม 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองสังเกตไสเดือน ขอใดไมใชการสังเกต 
 1) ไมมีขา   
 2) ลําตัวมีสีน้ําตาลแดง 
 3) ลําตัวเปนปลองๆ หลายปลอง 
 4) ผิวหนังเปนเมือกใชแลกเปลี่ยนแกส  
7. ขอใดที่พืชไมใชในการสรางอาหารดวยการสังเคราะหดวยแสง 
 1) แกสออกซิเจน   2) แกสคารบอนไดออกไซด 
 3) น้ํา   4) คลอโรฟลล  
8. เรามักพบซากไดโนเสารหรือพบฟอสซิลในหินชนิดใด 
 1) หินออน   2) หินดินดาน 
 3) หินแกรนิต   4) หินอัคนี  
9. ขอใดอธิบายพืชใบเลี้ยงคูไมถูกตอง 
 1) เสนใบมีลักษณะเปนรางแห 
 2) มีระบบรากแกว 
 3) มีใบเลี้ยง 2 ใบ   
 4) ไมมีการเจริญทางดานขางของลําตน  
10. เมื่อขึ้นไปบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลมากจะรูสึกหูอื้อ เพราะเหตุใด 
 1) ความดันอากาศภายในชองหูนอยกวาภายนอก 
 2) ความดันอากาศภายในชองหูทั้งสองไมเทากัน 
 3) ความดันอากาศภายนอกนอยกวาภายในชองหู 
 4) ความดันอากาศภายนอกเทากับภายในชองหู  
11. วัตถุในขอใดมีแรงดันทุกทิศทุกทาง 
 1) น้ํา   2) ทอนไม  
 3) เหล็ก   4) รางกายมนุษย  
12. แกสใดเมื่อรวมกับไอน้ําในอากาศจะทําใหเกิดฝนกรด 
 1) แกสซัลเฟอรไดออกไซด 2) แกสออกซิเจน 
 3) แกสคารบอนมอนอกไซด 4) แกสโอโซน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ของเหลวมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคอยางหลวมๆ รูปรางเปลี่ยนแปลง

ไปตามภาชนะที่บรรจุ 
   ของเหลวมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคไมหนาแนน เมื่อเทใสภาชนะใด

ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางไปตามภาชนะนั้นๆ  
2. เฉลย 1) A กับ C เปนแมเหล็กที่มีขั้วชนิดเดียวกัน 
   A กับ C เปนขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกัน เพราะจากรูป จะพบวา  

เสนแรงแมเหล็กหรือสนามแมเหล็กจะผลักกัน 

3. เฉลย 3) พืชที่ขึ้นสวนใหญเปนพืชที่ผลัดใบ 
   ปาชายเลนเปนปาบริเวณชายฝงทะเลและปากแมน้ําของประเทศใน

เขตรอน เปนกลุมของสังคมพืช ซึ่งสวนใหญจะเปนไมไมผลัดใบ ดินเปนดินเลน
ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแมน้ํา มีความแตกตางของ
ระดับน้ําทะเลในชวงตางๆ ของแตละวันดวย สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณ      
ปาชายเลนจะตองปรับตัวใหดํารงชีพอยูไดในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละ
ชวงวัน ชวยลดการกัดกรอนของชายฝงทะเลจากน้ําทะเลและเปนแหลงอนุบาล
สัตวน้ําที่ยังไมแข็งแรง  

4. เฉลย 1) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําใหเกิดสารใหม  
   การจุดเทียนไข และการเผากระดาษ เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ทําใหเกิดสารใหม  
5. เฉลย 1) ใชแลวนํากลับไปผลิตใหม แลวนํากลับมาใช 
   เครื่องหมายลูกศรดังกลาว หมายถึง Recycle เปนการนําวัสดุที่ใช

แลว กลับไปเขากระบวนการผลิตใหม ใหเปนของใหมอาจจะเหมือนหรือ      
ไมเหมือนเดิมก็ได  

6. เฉลย 4) ผิวหนังเปนเมือกใชแลกเปลี่ยนแกส 
   เปนการลงความเห็นของผูสังเกต 
   การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางรวมกัน ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น และกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับ
วัตถุหรือเหตุการณเพื่อคนหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น  

7. เฉลย 1) แกสออกซิเจน 
   พืชใชคลอโรฟลล, แสง, น้ํา และแกสคารบอนไดออกไซด ในการ

สังเคราะหดวยแสง ผลผลิตที่ได คือ แกสออกซิเจนและแปง  
8. เฉลย 2) หินดินดาน 
   ฟอสซิล คือ ซากพืชซากสัตวที่ทับถมในหิน หินชั้นหรือหินตะกอน

ที่มักพบฟอสซิลอยู เชน หินทราย หินปูน หินดินดาน เปนตน  
9. เฉลย 4) ไมมีการเจริญทางดานขางของลําตน 
   พืชใบเลี้ยงคูมีใบเลี้ยง 2 ใบ เสนใบมีลักษณะเปนรางแห มีรากเปน

ระบบรากแกว มีการเจริญเติบโตทางดานขางของลําตน สวนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมี
ใบเลี้ยง 1 ใบ เสนใบมีลักษณะเรียงขนานกัน มีรากเปนระบบรากฝอย ไมมีการ
เจริญเติบโตทางดานขางของลําตน  

10. เฉลย 3) ความดันอากาศภายนอกนอยกวาภายในชองหู 
   ความสูงจากระดับน้ําทะเลยิ่งมีมากเทาไร ก็จะมีความดันอากาศ

บริเวณนั้นลดลงไปเรื่อยๆ ตามระดับความสูง ทําใหความดันอากาศภายในชองหู
มีมากกวา เยื่อแกวหูถูกดันใหโคงออกจึงรูสึกอื้อในหู  

11. เฉลย 1) น้ํา 
   ของเหลวจะมีแรงดันทุกทิศทุกทาง  
12. เฉลย 1) แกสซัลเฟอรไดออกไซด 
   นักวิทยาศาสตรเชื่อวา สาเหตุของฝนกรด คือ แกสซัลเฟอรไดออกไซด

และออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในเครื่องยนตและ
โรงงานตางๆ แลวถูกปลอยสูบรรยากาศและเกิดการทําปฏิกิริยากับน้ํา ออกซิเจน 
และสารเคมีอื่นๆ กอใหเกิดสารประกอบที่เปนกรดซัลฟวริกและกรดไนตริก 
ฝนกรดจะจํากัดการเติบโตของพืช ชะลางธาตุอาหารจากดิน ทําลายแมน้ําและ
ทะเลสาบ กัดกรอนตึกรามบานชอง และอนุสาวรียตางๆ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


