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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. เมื่อมีกระแสไฟฟาผานขดลวดที่มีตะปูเหล็กเปนแกนกลาง จะเกิดปรากฏการณใด 
 1) ตะปูสามารถดูดโลหะไดทุกชนิด 
 2) ตะปูกลายเปนแมเหล็ก 
 3) ตะปูจะเปนสนิมเมื่อปลอยทิ้งไวนานๆ  
 4) ตะปูไมสามารถดูดโลหะที่ทําดวยเหล็กได  
2. ในรางกายมนุษยปอดดานซายตางจากปอดดานขวาอยางไร 
 1) ปอดดานขวามี 2 สวน และเล็กกวาปอดดานซาย 
 2) ปอดดานซายและดานขวาแบงออกเปนขางละ 2 สวน เทาๆ กัน 
 3) ปอดดานขวามี 3 สวน ปอดดานซายมี 2 สวน 
 4) ปอดดานขวามี 2 สวน ปอดดานซายมี 3 สวน  
3. ขอใดกลาวถึงสุริยุปราคาไดถูกตอง 
 1) โลกโคจรรอบดวงอาทิตยทิศตามเข็มนาฬิกา 
 2) ดวงอาทิตยอยูระหวางดวงจันทรและโลกในแนวเดียวกัน 
 3) ดวงจันทรอยูระหวางดวงอาทิตยและโลกในแนวเดียวกัน 
 4) โลกอยูระหวางดวงอาทิตยและดวงจันทรในแนวเดียวกัน  
4. สารเมลานิน มีประโยชนอยางไรตอสัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก

บางชนิด 
 1) เปนสารที่ชวยในการยอยอาหารประเภทโปรตีน 
 2) เปนสารที่ชวยในการยอยอาหารและการขับถาย 
 3) เปนสารที่ทําใหสวนของผิวหนังเปลี่ยนสี 
 4) เปนสารที่ทําใหการทํางานของระบบประสาทมีประสิทธิภาพ  
5. กระจกที่ติดตามทางแยกในซอยเล็กๆ เพื่อใหรถที่วิ่งผานไปมามองเห็นภาพของ

ซอยที่หักมุมไดชัดเจนเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุไดอยางหนึ่ง กระจกดังกลาว
นั้นเปนกระจกชนิดใด และทําใหเกิดภาพมีลักษณะอยางไร 

 1) กระจกเงาเวา  ภาพจริง 2) กระจกเงาราบ  ภาพเสมือน 
 3) กระจกเงานูน  ภาพเสมือน 4) กระจกเงาโคง  ภาพจริง  
6. ขอใดกลาวถึงสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 
 1) สัตวเลือดเย็น ปฏิสนธิภายนอก 2) สัตวเลือดเย็น ปฏิสนธิภายใน 
 3) สัตวเลือดอุน ปฏิสนธิภายนอก 4) สัตวเลือดอุน ปฏิสนธิภายใน  
7. ขอใดเปนลักษณะของวัตถุโปรงแสง 
 1) อากาศ   2) กระจกเงา 
 3) พลาสติกใส   4) กระดาษที่ทาน้ํามันพืช  
8. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา 
 1) ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดนอย จะเกิดแรงดูดนอย 
 2) ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดมาก จะเกิดแรงดูดนอย 
 3) ถาพันขดลวดหลายๆ รอบ จะมีแรงดูดนอย 
 4) ถาพันขดลวดนอยๆ รอบ จะไมมีอํานาจแมเหล็ก  

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ขอใดไมใชการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 1) การจุดไมขีดไฟ   2) การเผาถาน 
 3) การเกิดสนิมเหล็ก  4) เกลือละลายในน้ํา  
10.  
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 จากรูป ตําแหนงใดที่แสดงดาวเคราะหนอยไดถูกตอง 
 1) A   2) B 
 3) C   4) D  
11. “สมองของคนเราแบงเปน 2 ซีก ซีกซายควบคุมเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา ตัวเลข 

การวิเคราะห และการใชเหตุผล สวนซีกขวาควบคุมเกี่ยวกับการมีจินตนาการ 
ความเขาใจในเรื่องชองวาง มิติความชื่นชอบทางดนตรี และการเพอฝน” 

 จากขอความตอไปนี้ ขอใดใชสมองซีกขวาบาง 
  ก. อาหารมื้อนี้มีสารอาหารครบหมูหรือไม 
  ข. ผัดไทยจานนี้มีโปรตีน ไขมันมากเกินไปหรือไม 
  ค. กลิ่นอาหารแตละอยางเปนอยางไร 
  ง. ซอสที่เหยาะลงบนอาหารไหลไปในทิศทางใด 
 1) ก. และ ข.   2) ก. และ ค. 
 3) ข. และ ค.   4) ค. และ ง.  
12. การทํานาเกลืออาศัยหลักการใด 
 1) การกลั่นและการระเหย 2) การตกผลึกและการระเหย 
 3) การตกตะกอนและการระเหิด 4) การตกผลึกและการระเหิด  
13. ในรางกายของมนุษย อวัยวะสวนใดตอไปนี้ไมไดทําหนาที่ในการยอยอาหาร 
 1) ฟน   2) กระเพาะอาหาร 
 3) ลําไสเล็ก   4) หลอดอาหาร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) ตะปูกลายเปนแมเหล็ก 
   เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดที่มีแกนเปนตะปู ขดลวดนั้นจะ

เหนี่ยวนําใหตะปูแสดงอํานาจ  แมเหล็กสามารถดูดโลหะที่ทําดวยเหล็กได  
2. เฉลย 3) ปอดดานขวามี 3 สวน ปอดดานซายมี 2 สวน 
   ปอดดานขวามี 3 สวน คือ สวนบน สวนกลาง และสวนลาง    

สวนปอดดานซายมี 2 สวน คือ สวนบน และสวนลาง 

3. เฉลย 3) ดวงจันทรอยูระหวางดวงอาทิตยและโลกในแนวเดียวกัน 
   สุริยุปราคาเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในตอนกลางวัน ประมาณวัน

แรม 14-15 ค่ํา หรือวันขึ้น 1 ค่ํา เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร 
โคจรมาอยูในแนวเดียวกัน โดยที่ดวงจันทรจะอยูระหวางดวงอาทิตยกับโลก  
ทําใหเกิดเงาของดวงจันทรบังแสงอาทิตยที่จะสองมายังโลกขาดหายไป คนที่อยู
ในเขตของเงาดวงจันทรจะมองเห็นดวงอาทิตยถูกบัง  

4. เฉลย 3) เปนสารที่ทําใหสวนของผิวหนังเปลี่ยนสี 
   เมลานินรงควัตถุสีน้ําตาล เปนสารที่ถูกกระตุนจากฮอรโมนจาก

ตอมใตสมองของสัตวเลื้อยคลาน หรือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ทําใหผิวหนัง
เปลี่ยนสีไดตามสภาพแวดลอม  

5. เฉลย 3) กระจกเงานูน  ภาพเสมือน  
6. เฉลย 1) สัตวเลือดเย็น ปฏิสนธิภายนอก 
   สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกเปนสัตวเลือดเย็น ไมมีกลไกภายใน

สําหรับปรับอุณหภูมิภายในรางกาย อุณหภูมิของเลือดจึงขึ้นอยูกับอุณหภูมิของ
สิ่งแวดลอม ผิวหนังบางและเปยกชื้นตลอดเวลา ไมมีเกล็ด ผสมพันธุภายนอก 
คือ ในน้ํา และออกลูกเปนไข มีสารเปนวุนหุม  

7. เฉลย 4) กระดาษที่ทาน้ํามันพืช 
   วัตถุโปรงแสง คือ วัตถุที่ยอมใหแสงผานไดบางแตไมทั้งหมด เชน 

กระจกฝา เปนตน  
8. เฉลย 1) ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดนอย จะเกิดแรงดูดนอย 
   กระแสไฟฟาที่ผานเขาขดลวดมีความสัมพันธกับแรงดูดของ

แมเหล็กไฟฟา คือ ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดนอยจะเกิดแรงดูดนอย และ
ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดมากก็จะเกิดแรงดูดมาก  

9. เฉลย 4) เกลือละลายในน้ํา 
   การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เปนการเปลี่ยนแปลงจากสารหนึ่งไปเปน

สารอื่นๆ โดยเกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีไมสามารถกลับมาเปนสารเดิมได เชน 
การจุดไมขีดไฟ การเผาถาน การเกิดสนิมเหล็ก สวนการละลายของเกลือในน้ํา 
ไมมีการทําปฏิกิริยากันระหวางเกลือกับน้ํา ดังนั้นยังสามารถที่จะระเหยน้ํา
ออกไปใหเหลือเฉพาะเกลือได  

10. เฉลย 1) A 
   ดาวเคราะหนอยเปนดาวขนาดเล็กๆ ซึ่งอยูระหวางวงโคจรของ  

ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี  
11. เฉลย 4) ค. และ ง.  
12. เฉลย 2) การตกผลึกและการระเหย 
   ตองอาศัยหลักการระเหย ซึ่งเปนการแยกของผสมที่อยูในรูปของ

สารละลาย ไดแก น้ําทะเล โดยทําใหตัวทําละลายระเหยไป สวนเกลือที่อยูใน 
น้ําทะเลจะรวมตัวกันกลายเปนของแข็งตกผลึกแยกออกมา  

13. เฉลย 4) หลอดอาหาร 
   หลอดอาหาร เปนทอกลวงที่มีขนาดสั้นจากลําคอตอไปถึงกระเพาะ-

อาหาร ทําหนาที่เปนทางผานของอาหารจากปากสงไปยังกระเพาะอาหาร 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


