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 ขอตอในขอใดเปนขอตอที่ประกอบดวยกระดูกที่มีผิวหนาเรียบ มีการเคลื่อนที่

ไดสองทิศทาง มีการเคลื่อนที่แบบลื่นไถลเสียดสีซึ่งกันและกัน 
 1) หมายเลข 1   2) หมายเลข 2 
 3) หมายเลข 3   4) หมายเลข 4  
2. ขอใดคือสารเสพติดพวกไฮโดรคารบอนที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียม 
 1) ทินเนอร  น้ํายาลางเล็บ 2) แอมเฟตามีน  แล็กเกอร 
 3) เหลาแหง  ยาอี   4) น้ํามันเบนซิน  โคเคน  
3. ขอใดไมใชลักษณะของดาวอังคาร 
 1) ทองฟาของดาวอังคารมองเห็นเปนสีแดง เพราะมีฝุนลองลอยอยู 
 2) บริเวณขั้วเหนือและขั้วใตมีน้ําแข็งปกคลุม 
 3) บรรยากาศของดาวอังคารประกอบดวยแกสไนโตรเจนเปนสวนใหญ 
 4) บนดาวอังคารมีทั้งบริเวณที่เปนภูเขาไฟที่ดับแลวและหุบเขาลึก  
4. ขอใดเปนสัญลักษณของอุปกรณที่อยูในเครื่องใชไฟฟา ซึ่งจะปองกันการ

ลัดวงจร และการใชกระแสไฟฟาเกินในวงจรไฟฟา  
 1)   2)   
 3)   4)    
5. สัตวทั้งหมดในขอใดมีทางเดินอาหารไมสมบูรณ ปากเปนทางเขาของอาหารและ

เปนทางออกของของเสีย 
 1) อะมีบา  พารามีเซียม  ฟองน้ํา 
 2) ฟองน้ํา  แมงกะพรุน  ไสเดือนดิน 
 3) ไฮดรา  ดอกไมทะเล  พลานาเรีย 
 4) ไสเดือนดิน  พลานาเรีย  ฟองน้ํา  
6. ขอใดเปนสารประกอบทั้งหมด 
 1) ปรอท เกลือแกง ไอน้ํา 
 2) แกสคารบอนไดออกไซด น้ําทะเล ฟวส 
 3) โซดาไฟ น้ําตาลทราย ดางทับทิม 
 4) ทองแดง ทองเหลือง ลูกเหม็น 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 
  ก. ความแข็ง   ข. ความวาว  
  ค. รูปผลึก   ง. การทําปฏิกิริยากับกรดเกลือ 
  จ. การเผา    ฉ. ความหนาแนนสัมพัทธ 
 ขอใดไมใชสมบัติทางกายภาพของแร 
 1) ก. และ ข.   2) ข. และ ค. 
 3) ง. และ จ.   4) ง. และ ฉ. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) หมายเลข 4 
   การจําแนกประเภทของขอตอตามลักษณะการเคลื่อนที่ได ดังนี้ 
   1. ขอตอแบบบานพับ เปนขอตอที่มีการเคลื่อนไหวไดทิศทางเดียว 

ทํางานเหมือนบานพับ เชน ขอตอนิ้วมือ ขอพับแขน (หมายเลข 2) และขอพับขา 
(หมายเลข 3) เปนตน 

   2. ขอตอแบบลื่นไถล เปนขอตอที่ประกอบดวยกระดูกที่มีผิวหนา
เรียบ มีการเคลื่อนที่ไดสองทิศทาง มีการเคลื่อนที่แบบลื่นไถลเสียดสีซึ่งกันและกัน 
เชน ขอตอกระดูกขอมือ (หมายเลข 4) ขอตอระหวางตนคอกับกะโหลกศีรษะ 
เปนตน 

   3. ขอตอแบบกอนกลมในเบา เปนขอตอที่มีการเคลื่อนที่ของ
กระดูกที่มีลักษณะเปนหัวกลมสวมลงในเบากระดูกอีกชิ้นหนึ่งที่เคลื่อนที่ไมได 
การเคลื่อนที่ของกระดูกมีลักษณะคลายเดือยที่สอดเขาระหวางกระดูกทั้งสองขาง 
เพื่อใหขางหนึ่งหมุนหรือเคลื่อนที่ไดหลายทิศทาง เชน ขอตอหัวไหล (หมายเลข 1) 
ขอตอสะโพก เปนตน  

2.  เฉลย 1) ทินเนอร  น้ํายาลางเล็บ 
   สารระเหย (Volatile Solvents) เปนสารประกอบอินทรียเคมีพวก

ไฮโดรคารบอนที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ เปนสารที่ระเหย  
ไดงายในอุณหภูมิปกติ ใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตางๆ และอยูในรูปของ  
ตัวทําละลาย เชน แล็กเกอร ทินเนอร น้ํายาลางเล็บ น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน 
น้ํายาเคลือบเงาตางๆ น้ํายาลบหมึก น้ํายาดับเพลิง และที่อยูในรูปของน้ํายาพนฝอย 
เชน สเปรยฉีดผม น้ํายากําจัดกลิ่นตางๆ นําเขาสูรางกายโดยวิธีการสูดดม  

3. เฉลย 3) บรรยากาศของดาวอังคารประกอบดวยแกสไนโตรเจนเปนสวน
ใหญ 

   ดาวอังคารมีขนาดเล็กกวาโลก เรียกอีกชื่อวา ดาวเคราะหแดง 
เนื่องจากมองเห็นเปนสีแดง เพราะบรรยากาศเบาบางมาก และสวนใหญเปน
แกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งมีอยูถึง 95% แกสไนโตรเจน 2.7% อารกอน 
1.6% นอกจากนี้ยังมีแกสอื่นๆ เชน ออกซิเจน คารบอนมอนอกไซด ไอน้ํา แกส
เฉื่อย เปนตน พื้นผิวเปนหลุมบอ ปลองภูเขาไฟ และรองรอยคลายการไหลของ
น้ํา บริเวณขั้วเหนือและขั้วใตมีน้ําแข็งปกคลุม  

 
4. เฉลย 4)   
 
    ฟวสมีหนาที่ปองกันการลัดวงจร และการใช

กระแสไฟฟาเกินในวงจรไฟฟา 
 
  1)  สวิตชมีหนาที่ตัดตอวงจรไฟฟาเพื่อใหมีการ

จายแรงดันเขาวงจรหรืองดจายแรงดันเขาวงจร  
 
  2)  หลอดไฟมีหนาที่ใหความสวาง 
 
  3)  ตัวตานทานเปนตัวที่ทําหนาที่จํากัดกระแสไฟฟา

ที่ไหลในวงจรตามที่ไดกําหนดเอาไว  
5. เฉลย 3) ไฮดรา  ดอกไมทะเล  พลานาเรีย 
   อะมีบา พารามีเซียม และฟองน้ํา ไมมีอวัยวะเฉพาะที่ทําหนาที่ยอย

อาหาร แตจะมีการสรางถุงอาหาร อาหารที่ไดจะถูกยอยโดยเอนไซมภายในเซลล 
และดูดซึมเขาสูเซลล สวนกากอาหารที่ไมยอยจะถูกขับออกนอกเซลล 

   แมงกะพรุน ไฮดรา ดอกไมทะเล และพลานาเรีย มีทางเดินอาหาร
ไมสมบูรณ ปากเปนทางผานเขาของอาหารและทางออกของของเสีย อาหารเขาสู
ภายในลําตัวซึ่งจะมีเซลลทําหนาที่หลั่งน้ํายอยเพื่อยอยอาหาร 

   ไสเดือนดิน มีทางเดินอาหารสมบูรณ มีรูเปดใหอาหารเขาทางปาก 
และรูเปดใหกากอาหารออกทางทวารหนัก เมื่ออาหารผานทางปากและคอหอย
แลว จะลําเลียงมาตามหลอดอาหารเขาสูสวนที่เรียกวา กระเพาะพักอาหาร ซึ่งมี
ลักษณะเปนถุง อาหารจะถูกเก็บไวกอนถูกสงไปยังสวนที่เรียกวา กึ๋น ซึ่งเปน
สวนที่มีผนังกลามเนื้อที่หนาเพื่อทําหนาที่บดอาหารใหมีขนาดเล็กลง อาหารที่
บดแลวจะถูกสงตอไปยังลําไสเพื่อยอยโดยเอนไซมในลําไส และจะถูกดูดซึมเขา
สูรางกาย สวนกากอาหารจะถูกกําจัดออกทางทวารหนัก  

6. เฉลย 3) โซดาไฟ น้ําตาลทราย ดางทับทิม 
   สารประกอบ ไดแก โซดาไฟ น้ําตาลทราย ดางทับทิม เกลือแกง  

ไอน้ํา แกสคารบอนไดออกไซด ลูกเหม็น 
   สารละลาย ไดแก น้ําทะเล ฟวส ทองเหลือง 
    ธาตุ ไดแก ปรอท ทองแดง  
7. เฉลย 3) ง. และ จ. 
   สมบัติทางกายภาพของแร หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของแรแตละ

ชนิดที่สามารถมองเห็น สัมผัส และพิสูจนตรวจสอบไดโดยใชเครื่องมืองายๆ 
ไดแก สี สีผง ความแข็ง ผลึก ความโปรงแสง ความถวงจําเพาะ ความ
หนาแนนสัมพัทธ ความมันวาว เปนตน สําหรับการวิเคราะหแรทางเคมีมี
ประโยชนมากและถูกตองที่สุด เพราะทําใหเราทราบไดวาสารนั้นๆ ประกอบดวย
ธาตุอะไรบาง หากตองการทราบถึงปริมาณของธาตุดวยก็ทําได การตรวจ
คุณสมบัติทางเคมีของแรนั้นมีหลายวิธีดวยกัน เชน การตรวจดูปฏิกิริยากับกรด 
การตรวจดูสีของเปลวไฟ การหลอมตัวของแร การตรวจโดยเผาในหลอดเปด
และหลอดปด เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


