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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. ดาวเคราะหดวงใดที่หมุนรอบตัวเองใชเวลาใกลเคียงกับการหมุนรอบตัวเองของ

โลกมากที่สุด 
 1) ดาวพุธ   2) ดาวศุกร 
 3) ดาวยูเรนัส   4) ดาวอังคาร  
2. การที่หยดน้ําเกาะขางแกวที่ใสน้ําแข็ง เกิดขึ้นไดอยางไร 
 1) อากาศนอกแกวที่รอน ทําใหน้ําในแกวระเหยออกมานอกแกว 
 2) ไอน้ําในอากาศกระทบความเย็นขางแกว กลั่นตัวเปนหยดน้ําเกาะขางแกว 
 3) น้ําในแกวซึมออกมาตามเนื้อแกว 
 4) ภายในแกวมีความกดดันสูงจึงดันน้ําออกมานอกแกว  
พิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 3-4 
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3. จากภาพ ถาดวงจันทรอยู ณ ตําแหนง A โลกจะเกิดปรากฏการณใด 
 1) บริเวณหมายเลข 1 จะเกิดสุริยุปราคา 
 2) บริเวณหมายเลข 2 จะเกิดสุริยุปราคา 
 3) บริเวณหมายเลข 1 จะเกิดจันทรุปราคา 
 4) บริเวณหมายเลข 2 จะเกิดจันทรุปราคา  
4. ถาดวงจันทรเคลื่อนที่มาอยู ณ ตําแหนง B จะเกิดปรากฏการณใด 
 1) เกิดสุริยุปราคา ณ ตําแหนงบริเวณหมายเลข 2 
 2) ผูสังเกตที่อยูบริเวณหมายเลข 2 เห็นปรากฏการณจันทรุปราคา 
 3) คนที่อยูบริเวณหมายเลข 1 จะมองเห็นเงาของโลกบังดวงจันทร 
 4) จะไมเกิดปรากฏการณใด  
5. รงควัตถุสีตางๆ ที่พบในใบพืชสามารถสกัดออกมาไดโดยใชสารใดเปนตัวทําละลาย 
 1) น้ํารอน   2) น้ําเกลือ 
 3) เอทิลแอลกอฮอล  4) สารละลายไอโอดีน  
6. อุปกรณในขอใดใชวัดการใชไฟฟาเพื่อนํามาคํานวณคาไฟ 
 1) โวลตมิเตอร   2) วัตตมิเตอร 
 3) โอหมมิเตอร   4) มัลติมิเตอร  
7. หลักการแยกสารโดยวิธีการกรองคือขอใด 
 1) ดูจากขนาดของอนุภาคของสาร 
 2) ความสามารถในการละลายของสาร 
 3) ความสามารถในการดูดซับโดยกระดาษกรอง 
 4) ความสามารถในการแยกตัวของสาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ลิ้นหัวใจของคนมีหนาที่อยางไร 
 1) ลําเลียงเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย 
 2) กั้นไมใหเลือดแดงเขาสูหลอดเลือดดํา 
 3) กั้นไมใหเลือดไหลยอนกลับ 
 4) สงเลือดไปยังปอด เพื่อแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด  
9. พิจารณาตารางตอไปนี้ 
 ในการทดสอบความเปนกรด-เบสของสาร 3 ชนิด ไดผลดังนี้  

กระดาษลิตมัส 
สีแดง สีน้ําเงิน สารที่ใชทดสอบ 

เปลี่ยนเปน 
สีน้ําเงิน ไมเปลี่ยน เปลี่ยนเปน 

สีแดง ไมเปลี่ยน 
สาร A     

สาร B     
สาร C     

 
 จากตารางขอใดสรุปคาความเปนกรด-เบส ของสารทั้ง 3 ชนิด ไดถูกตอง 
 1) สาร A เปนกรด, สาร B เปนเบส, สาร C เปนกลาง 
 2) สาร A เปนเบส, สาร B เปนเบส, สาร C เปนกรด 
 3) สาร A เปนเบส, สาร B เปนกรด, สาร C เปนกลาง 
 4) สาร A เปนกรด, สาร B เปนกรด, สาร C เปนเบส  
10. ถานําสุนัขขนสีดํามาผสมกับสุนัขขนสีขาว จะไดลูกสุนัขขนสีขาวทั้งหมด และ

ตอมาไดนํารุนลูกไปผสมกันเอง รุนหลานที่ไดจะมีสีขนดังขอใดตามกฎของเมนเดล 
 1) สุนัขขนสีขาว : สุนัขขนสีดํา = 2 : 2 
 2) สุนัขขนสีขาว : สุนัขขนสีดํา = 1 : 3 
 3) สุนัขขนสีขาว : สุนัขขนสีดํา = 3 : 1 
 4) สุนัขขนสีขาว : สุนัขขนสีดํา = 1 : 1  
11. สิ่งใดไมเหมาะสมที่สุดสําหรับนํามาจัดจําแนก เกลือแกง น้ํามันพืช แกสคารบอน- 

ไดออกไซด และน้ําตาลทราย 
 1) การละลายน้ํา   2) สถานะ 
 3) การนําไฟฟา   4) ความเปนโลหะ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ดาวอังคาร 
   ดาวอังคารหมุนรอบตัวเองใชเวลา 24 ชั่วโมง 37 นาที สวนโลก

หมุนรอบตัวเองใชเวลาประมาณ 23 ชั่วโมง 56 นาที 4 วินาที 

2. เฉลย 2) ไอน้ําในอากาศกระทบความเย็นขางแกว กลั่นตัวเปนหยดน้ําเกาะ
ขางแกว 

   การที่หยดน้ําเกาะขางแกวที่ใสน้ําแข็ง เกิดขึ้นจากไอน้ําในอากาศ
กระทบความเย็นขางแกว กลั่นตัวเปนหยดน้ําเกาะขางแกว โดยมีการเปลี่ยน
สถานะจากแกส (ไอ) กลายเปนของเหลว  

3. เฉลย 1) บริเวณหมายเลข 1 จะเกิดสุริยุปราคา  
   ณ บริเวณหมายเลข 1 จะถูกเงาของดวงจันทรบังดวงอาทิตย ทําให

เกิดสุริยุปราคา  
4. เฉลย 2) ผูสังเกตที่อยูบริเวณหมายเลข 2 เห็นปรากฏการณจันทรุปราคา 
   เงาของโลกจะบังดวงจันทรซึ่งเกิดในเวลากลางคืน ณ บริเวณ

หมายเลข 2 ทําใหเกิดจันทรุปราคา  
5. เฉลย 3) เอทิลแอลกอฮอล 
   จุดประสงคของการนําใบพืชไปตมในเอทิลแอลกอฮอลเพื่อให

คลอโรฟลลละลายในแอลกอฮอล  
6. เฉลย 2) วัตตมิเตอร 
   วัตตมิเตอร เรียกหมอไฟฟาหรือมาตรไฟฟาใชวัดการใชไฟฟาเพื่อ

คํานวณคาไฟฟาที่ใชไป 
  1) โวลตมิเตอร ใชวัดความตางศักยของไฟฟา 
  3) โอหมมิเตอร ใชวัดความตานทาน 
  4) มัลติมิเตอร ใชวัดความตางศักยกระแสไฟฟาและความตานทานใน

เครื่องเดียวกัน   
7. เฉลย 1) ดูจากขนาดของอนุภาคของสาร 
   การกรองใชแยกสารชนิดที่ไมละลายในของเหลว โดยสารที่ไม

ละลายน้ําจะติดอยูบนกระดาษกรองเพราะมีอนุภาคใหญกวารูของกระดาษกรอง 
สวนของเหลวจะผานกระดาษกรองไปได  

8. เฉลย 3) กั้นไมใหเลือดไหลยอนกลับ 
   ลิ้นหัวใจของคนทําหนาที่เหมือนกับเปนประตู รูปรางคลายถุง 

ปองกันไมใหเลือดไหลยอนกลับทางเดิม ในขณะที่หัวใจหรือหลอดเลือดทําการ
บีบตัวหรือสงเลือดออกไป  

9. เฉลย 3) สาร A เปนเบส, สาร B เปนกรด, สาร C เปนกลาง 
   สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงินเปนสารที่มีฤทธิ์

เปนเบส สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดงเปนสารที่มีฤทธิ์ 
เปนกรด และสารที่ไมเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ําเงินเปนสารที่มี
ฤทธิ์เปนกลาง  

10. เฉลย 3) สุนัขขนสีขาว : สุนัขขนสีดํา = 3 : 1 
   จากกฎของเมนเดลที่บอกวา เมื่อนํารุนลูกมาผสมกันเองจะไดลูกที่

มีลักษณะของพอและแมในอัตราสวน 3 : 1  
11. เฉลย 4) ความเปนโลหะ 
   สารแตละประเภทจําเปนตองแบงสารออกเปนหมวดหมู เพื่อใหงาย

ตอการจดจํา โดยทั่วไปนิยมใชสมบัติทางกายภาพดานใดดานหนึ่งของสารเปน
เกณฑในการจําแนกสาร  

   เกลือแกง น้ํามันพืช แกสคารบอนไดออกไซด และน้ําตาลทราย   
ไมควรใชความเปนโลหะในการจัดจําแนก เนื่องจากไมมีสารใดเปนโลหะเลย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


