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1. 

หลอดที่ 1

หลอดที่ 2

หลอดที่ 3
 

 

 

 

  
 จากรูป ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) กระแสไฟฟาจะไหลผานหลอดไฟแตละหลอดเทากัน 
 2) ถาถอดหลอดที่ 1 ออก หลอดที่ 2 และ 3 จะสวางเหมือนเดิม 
 3) การตอหลอดไฟตามแนวรั้วบานเปนการตอวงจรดังรูป 
 4) การตอแบบนี้ทําใหหลอดไฟมีความสวางนอยมาก  
2. จากรูปขอ 1 เปนการตอวงจรไฟฟาแบบใด 
 1) แบบอนุกรม 2) แบบสลับ 3) แบบขนาน 4) แบบเปด  
3. นักเรียนคนหนึ่งเวลาอานหนังสือตองเอาหนังสือมาไวใกลๆ ตา ควรแกไขโดยการ

ใสแวนตาประเภทใด 
 1) เลนสนูน   2) เลนสเวา 
 3) คอนแทคเลนส   4) เลนสกาบกลวย  
4. เหตุใดตอนกลางวันลมจึงพัดจากทะเลเขาสูฝง 
 1) อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินเย็นกวาอากาศเหนือพื้นน้ํา 
 2) อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ําเย็นกวาอากาศเหนือพื้นดิน 
 3) ความกดดันอากาศเหนือพื้นดินสูงกวาเหนือพื้นน้ํา 
 4) อากาศเหนือพื้นน้ําลอยตัวสูงขึ้น และพัดลงต่ําเขาสูชายฝง  
5. เหตุใดคนซีกโลกตะวันออกจึงเห็นแสงอาทิตยกอนคนซีกโลกตะวันตก 
 1) โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะตามเข็มนาฬิกา 
 2) โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 
 3) โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 
 4) โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา  
6. เรามองเห็นดวงจันทรไดเพราะเหตุใด 
 1) แสงจากดวงจันทรสองมายังโลก 
 2) โลกอยูใกลดวงจันทรมาก 
 3) แสงอาทิตยสองมากระทบโลก และสะทอนแสงไปยังดวงจันทร 
 4) แสงอาทิตยสองไปยังดวงจันทร และดวงจันทรสะทอนแสงมายังโลก  
7. อวัยวะในขอใดทําหนาที่กําจัดของเสียออกจากรางกาย 
 1) ปอด  ลําไสใหญ  กระเพาะอาหาร 
 2) ลําไสเล็ก  ปาก  หลอดเลือดดํา 
 3) กระเพาะปสสาวะ  ตอมเหงื่อ  จมูก 
 4) ไต  ปอด  ลําไสใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. อวัยวะใดของมนุษยที่ไมมีการสรางน้ํายอย 
 1) ตับออน   2) กระเพาะอาหาร 
 3) ลําไสเล็ก   4) ลําไสใหญ  
9. ในระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) หัวใจหองบนซายรับโลหิตดําจากรางกายกอนสงไปยังปอด 
 2) หัวใจหองลางซายรับโลหิตแดงจากหองบนซายเพื่อสงไปยังสวนตางๆ ของ

รางกาย 
 3) หัวใจหองบนขวารับโลหิตแดงจากปอดกอนสงไปยังสวนตางๆ ของรางกาย 
 4) หัวใจหองลางขวามีขนาดใหญที่สุดจะสงโลหิตดําไปยังสวนตางๆ ของรางกาย  
10. คุณพอของเด็กชายวิทยใหชางขุดบอไวหลังบานเพื่อใชน้ํา วิทยเห็นชางทําการสง

คลื่นเสียงจากปากบอลงไปยังกนบอ และพบวาอีก 2 วินาทีตอมา จะไดยินเสียง
สะทอนกลับมา ชางไดทําการคํานวณแลวบอกคุณพอของวิทยวาบอแหงนี้มี
ความลึก 50 เมตร แสดงวาเสียงเดินทางดวยความเร็วเทาใด 

 1) 25 เมตรตอวินาที  2) 50 เมตรตอวินาที 
 3) 100 เมตรตอวินาที  4) 1,000 เมตรตอวินาที  
11. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการหายใจออก 
 1) ปริมาตรของทรวงอกจะเพิ่มขึ้น 
 2) กะบังลมหดตัว ซี่โครงเคลื่อนตัวสูงขึ้น 
 3) มีแกสคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนออกมากับลมหายใจออก 
 4) ความดันอากาศในชองทองสูงกวาความดันอากาศภายนอก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) กระแสไฟฟาจะไหลผานหลอดไฟแตละหลอดเทากัน 
   การตอแบบอนุกรม กระแสไฟฟาจะไหลผานหลอดไฟแตละหลอด

เทากัน เพราะไมมีทางอื่นใหกระแสเคลื่อนไป หลอดแตละหลอดจะเปนเหมือน
สะพานใหกระแสไฟฟาผานไปได ถาถอดหลอดใดหลอดหนึ่งออก จะทําใหขาด
การเชื่อมตอ เปนลักษณะวงจรเปดไมมีกระแสไฟฟาไหล หลอดที่เหลือจะดับ 
หลอดไฟมีความสวางนอยกวาการตอแบบขนาน การตอหลอดไฟตามแนวรั้วบาน
เปนการตอแบบขนาน  

2. เฉลย 1) แบบอนุกรม 
   การตอหลอดไฟฟาดังรูปขอ 1 เปนการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

เปนการตอหลอดไฟฟาเชื่อมตอกัน กระแสไฟฟาจะเดินทางเดียว สงผลให
หลอดไฟฟาสวางนอยกวา แตประหยัดถานไฟฉายมากกวาการตอหลอดแบบขนาน  

3. เฉลย 2) เลนสเวา 
   คนสายตาสั้น ตองแกไขโดยสวมแวนตาที่ทําดวยเลนสเวา 
   คนสายตายาว ตองแกไขโดยสวมแวนตาที่ทําดวยเลนสนูน 

4. เฉลย 2) อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ําเย็นกวาอากาศเหนือพื้นดิน 
   ความกดอากาศเหนือพื้นน้ําสูงกวาพื้นดิน อุณหภูมิต่ํากวาอากาศ

บนพื้นดิน อากาศจะไหลจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงเขาสูบริเวณที่มีความ
กดอากาศต่ํากวา  

5. เฉลย 3) โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 
   การที่โลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันก็โคจรรอบดวงอาทิตย 

จึงทําใหคนบนโลกดานตะวันออกเห็นแสงอาทิตยกอนคนซีกโลกตะวันตก 
เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  

6. เฉลย 4) แสงอาทิตยสองไปยังดวงจันทร และดวงจันทรสะทอนแสงมายังโลก 
   การที่เรามองเห็นดวงจันทร เพราะแสงจากดวงอาทิตยสองมากระทบ

ดวงจันทร และสะทอนจากดวงจันทรมายังโลก ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตนเอง  
7. เฉลย 4) ไต  ปอด  ลําไสใหญ 
   ไต ทําหนาที่กรองของเสียออกจากเลือดที่อยูในหลอดโลหิตฝอย 

ของเสียที่กรองจากไต คือ ปสสาวะ  
   ปอด มีถุงลมสําหรับแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจน เมื่อเวลาหายใจ

ออกปอดจะหดตัวแฟบลงแลวขับแกสคารบอนไดออกไซดออกมา 
   ลําไสใหญ ชวยในการขับถายอุจจาระ ซึ่งเปนกากอาหารที่รางกาย

ไมใชแลว  
8. เฉลย 4) ลําไสใหญ 
   ที่ผนังลําไสใหญจะไมมีการยอยอาหาร แตจะมีการดูดซึมน้ํา แรธาตุ 

วิตามินบางชนิด และน้ําตาลกลูโคสกลับเขาสูกระแสเลือด นอกจากนี้แบคทีเรีย
ที่อยูในลําไสใหญยังสามารถสังเคราะหวิตามินบางชนิดได คือ วิตามิน K และ 
B12  

  1) ตับออน ทําหนาที่สรางเอนไซมที่ใชในกระบวนการยอยอาหารแลว
สงไปยังลําไสเล็ก ซึ่งแตละชนิดมีหนาที่ยอยสารอาหารตางๆ กัน 

  2) กระเพาะอาหาร เปนอวัยวะที่อยูตอจากหลอดอาหาร ผนังของ
กระเพาะอาหารจะขับน้ํายอยออกมายอยอาหาร พรอมทั้งบีบรัดใหอาหาร
คลุกเคลากับน้ํายอย น้ํายอยจะทํางานไดดีในสภาพที่เปนกรด โดยจะมีการสราง
กรดไฮโดรคลอริกดวย 

  3) ลําไสเล็ก การยอยอาหารในลําไสเล็กเกิดจากการทํางานรวมกันของ
เอนไซมหลายชนิด โดยเอนไซมที่อยูในลําไสเล็กจะทํางานไดดีในสภาวะที่เปนเบส 
โดยเปนเอนไซมที่ลําไสเล็กผลิตขึ้นเอง และเอนไซมที่ผลิตจากตับออน  

9. เฉลย 2) หัวใจหองลางซายรับโลหิตแดงจากหองบนซายเพื่อสงไปยังสวนตางๆ 
ของรางกาย  

10. เฉลย 2) 50 เมตรตอวินาที 
   ในเวลา 2 วินาที วัดระยะทางได 100 เมตร 
   ในเวลา 1 วินาที วัดระยะทางได 100 ÷ 2 = 50 เมตร  
11. เฉลย 4) ความดันอากาศในชองทองสูงกวาความดันอากาศภายนอก 
   กะบังลมและซี่โครง ทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการหายใจ ขณะที่

ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในกระแสเลือดมาก สมองจะสั่งงานมายังกะบังลม
และซี่โครงทําใหกะบังลมหดตัว และซี่โครงเคลื่อนตัวสูงขึ้น ทําใหเกิดการหายใจเขา 
หรือขณะที่กะบังลมขยายตัว และซี่โครงเคลื่อนตัวต่ําลงทําใหชองทองแคบลง 
ความดันอากาศในชองทองสูงกวาความดันอากาศภายนอก ทําใหเกิดการหายใจ
ออก 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


