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1. สารใดมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งแตกตางจากขออื่น 
 1)  ลูกเห็บ   
 2)  ลูกเหม็น 
 3)  หิมะ   
 4)  น้ําคางแข็ง (แมคะนิ้ง)  
2. การบูรมีการเปลี่ยนสถานะอยางไร 
 1) เปลี่ยนสถานะจากการบูร (ของแข็ง) เมื่อไดรับความรอนแลวกลายเปน

น้ํามันหอมระเหย (ของเหลว) 
 2) เปลี่ยนสถานะจากการบูร (ของแข็ง) เมื่อไดรับความรอนแลวเกิดการระเหิด

กลายเปนไอ (แกส) 
 3) เปลี่ยนสถานะจากการบูร (ของเหลว) ทําใหเย็นตัวลงกลายเปนเกล็ดการบูร 

(ของแข็ง) 
 4) เปลี่ยนสถานะจากการบูร (ของเหลว) ใหความรอนระเหยเหลือเปนเกล็ด

การบูร (ของแข็ง)  
3. น้ําทะเลเปนสารละลายหรือสารเนื้อผสม และจะมีวิธีแยกสารที่เปนสวนผสมได

อยางไร 
 1)  เปนสารละลาย แยกโดยการระเหิด 
 2)  เปนสารละลาย แยกโดยการระเหยแหง 
 3) เปนสารเนื้อผสม แยกโดยการระเหิด 
 4)  เปนสารเนื้อผสม แยกโดยการระเหยแหง  
4. คาที่ไดจากการวัดชีพจร หมายถึงสิ่งใด 
 1) อัตราการหายใจเขา   
 2) คาความดันเลือดเมื่อหัวใจบีบตัว 
  3) คาความดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัว 
  4) อัตราการเตนของหัวใจ  
5.  การเตนของชีพจร เกิดจากอะไร 
  1) เกิดจากการขยายตัวและคลายตัวของหลอดเลือดตามจังหวะการหายใจเขา

และการหายใจออก 
  2) เกิดจากการขยายตัวและคลายตัวของหลอดเลือดตามจังหวะการเตนของ

หัวใจ 
  3) เกิดจากการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อหัวใจเปนจังหวะ 
  4) เกิดจากการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อหัวใจตามจังหวะการหายใจ

เขา-ออก  
6. เมื่อดวงจันทรโคจรมาอยูระหวางดวงอาทติยและโลก โดยเงาของดวงจันทรตกลง

บนโลก ปรากฏการณนี้เรียกวาอะไร 
 1) สุริยุปราคา   
 2) จันทรุปราคา 
 3) ขางขึ้น   
 4) ขางแรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. การกระทําใดไมไดทําใหเกิดสารใหม 

1) การหุงขาว   
 2) การเผาไหม 
 3) การปงปลา   
 4) น้ําตาลทรายละลายในน้ํา  
8. นักเรียนจะมีวิธีแยกน้ําโซดาไดอยางไรจึงจะเหมาะสม 
 1)  ใชวิธีการระเหยแหง   
 2)  ใชวิธีการกลั่น 
 3)  ใชวิธีการใหความรอนแลวเขยาหรือคน 
 4)  ใชวิธีเขยาอยางเดียว  
9. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง สงผลกระทบตอการทํางานของหัวใจหรือไม 

เพราะเหตุใด 
 1) สงผลกระทบ เพราะจะทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ 

หัวใจจะไดรับแกสออกซิเจนและสารอาหารลดลง 
 2) สงผลกระทบ เพราะจะทําใหเกิดโรคอวน หัวใจจะทํางานชาลงชีพจรจะเตน

ชาลง 
 3) ไมสงผลกระทบ เพราะไขมันจะไปเกาะที่กลามเนื้อมากกวาการทํางานของ

หัวใจ จึงไมสัมพันธกับไขมันในรางกาย 
 4) ไมสงผลกระทบ เพราะเสนเลือดที่ลําเลียงอาหารจะแยกจากเสนเลือดที่นํา

เลือดไปสูหัวใจ  
10. ฤดูเกิดขึ้นไดอยางไร 

1) การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกและแกนโลกเอียง 
 2) การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยและแกนโลกเอียง 
 3) การที่โลกและดวงจันทรเกิดแรงดึงดูดกันระหวางการโคจร 
 4) การที่โลกและดวงอาทิตยเกิดแรงดึงดูดกันระหวางการโคจร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2)  ลูกเหม็น 
   ลูกเหม็น มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเปนแกส เรียกวา การ

ระเหิด 
  1), 3) และ 4) ลูกเห็บ, หิมะ และน้ําคางแข็ง มีการเปลี่ยนสถานะจาก

ของแข็งไปเปนของเหลว  
2. เฉลย 2) เปลี่ยนสถานะจากการบูร (ของแข็ง) เมื่อไดรับความรอนแลวเกิด

การระเหิดกลายเปนไอ (แกส) 
   การบูรมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเปนไอ (แกส) โดยไมมี

การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว เพราะการบูรเมื่อไดรับความรอน
จะระเหิดกลายเปนแกส (ไอการบูร) 

3. เฉลย 2)  เปนสารละลาย แยกโดยการระเหยแหง 
   น้ําทะเลเปนสารละลายที่มีเกลือหลายชนิด รวมทั้งเกลือแกงละลาย

อยูในน้ํา และการแยกสารที่เปนสวนผสมตางๆ ออกจากน้ําทะเลทําไดโดยการ
ระเหยแหง 

4. เฉลย 4) อัตราการเตนของหัวใจ 
   การเตนของหัวใจมีความสัมพันธกับการเตนของชีพจร คือ ถาหัวใจ

เตนเร็วชีพจรก็จะเตนเร็วเชนกัน เพราะชีพจรเกิดจากการขยายและคลายตัวของ
หลอดเลือดตามจังหวะการเตนของหัวใจ  

5. เฉลย 3)  เกิดจากการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อหัวใจเปนจังหวะ 
   จังหวะการเตนของหัวใจ ที่เกิดจากการหดตัวและคลายตัวของ

กลามเนื้อหัวใจ เรียกวา ชีพจร ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ตําแหนงที่ใชในการ
ตรวจชีพจรมีหลายตําแหนง เชน ขอมือ หนาอก เปนตน อัตราการเตนของ   
ชีพจรจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ทํา เพศ และวัยของบุคคล  

6. เฉลย 1) สุริยุปราคา 
   ปรากฏการณที่ดวงจันทรโคจรมาอยูระหวางดวงอาทิตยกับโลกใน

แนวระนาบเดียวกัน โดยเงาของดวงจันทรตกลงบนโลก เรียกวา สุริยุปราคา 
   การเกิดสุริยุปราคาคนที่อยูบริเวณเงามืดจะเห็นดวงอาทิตยมืดไป

ทั้งดวง เรียกวา “สุริยุปราคาเต็มดวง” คนที่อยูบริเวณเงามัวจะเห็นดวงอาทิตย
บางสวน เรียกวา “สุริยุปราคาบางสวน”  

7. เฉลย 4) น้ําตาลทรายละลายในน้ํา 
   การละลายของน้ําตาลทรายในน้ํา เปนการเปลี่ยนสถานะของสาร 

จึงไมมีสารใหมเกิดขึ้น  
8. เฉลย 3)  ใชวิธีการใหความรอนแลวเขยาหรือคน 
   การแยกสารละลายที่มีสารที่เปนสวนผสมระหวางแกสกับของเหลว 

ทําไดโดยวิธีการใหความรอน เพื่อใหแกสแยกตัวออกไปจากของเหลว แลวเขยา
หรือคน  

9. เฉลย 1) สงผลกระทบ เพราะจะทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด-
เลือดตีบ หัวใจจะไดรับแกสออกซิเจนและสารอาหารลดลง 

   ถาเสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ หัวใจจะไดรับแกสออกซิเจนและ
สารอาหารลดลง มีแกสคารบอนไดออกไซดสะสมมากขึ้น หัวใจจึงไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติมีผลตอการลําเลียงสารตางๆ ไปตามระบบตางๆ และรับ 
ของเสียจากระบบตางๆ ไปกําจัดออก ถาผิดปกติมากอาจทําใหเกิดภาวะ   
หัวใจวาย  

10. เฉลย 2) การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยและแกนโลกเอียง 
   การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยและแกนโลกเอียงทําใหเกิดฤดู โดย

แกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรเสมอ 
การที่แกนโลกเอียงทําใหสวนตางๆ ของโลกรับแสงจากดวงอาทิตยตางกัน   
บางบริเวณไดรับแสงตรง บางบริเวณไดรับแสงเฉียง ในฤดูรอนโลกเอียงขั้วเหนือ
เขาหาดวงอาทิตย ทําใหซีกโลกเหนือเปนฤดูรอนและซีกโลกใตเปนฤดูหนาว 6 
เดือนตอมาโลกโคจรไปอยูอีกดานหนึ่งของวงโคจร โลกเอียงขั้วใตเขาหา     
ดวงอาทิตย (แกนโลกเอียง 23.5 องศาคงที่ตลอดป) ทําใหซีกโลกใตกลายเปน
ฤดูรอนและซีกโลกเหนือเปนฤดูหนาว 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


