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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. ขอใดเกิดภาพแบบปรัศวภาควิโลม 
 1) การมองเห็นภาพผานเลนสเวา 2) การมองเห็นภาพผานเลนสนูน 
 3) การมองภาพจากกระจกสองหนา 4) การมองปลาในน้ํา  
2. การฉีดยาใหแกคนไขโดยใชหลอดฉีดยาของแพทย ตองอาศัยหลักการทํางานที่

เกี่ยวของกับสิ่งใด 
 1) แรงดันในของเหลว  2) แรงดันอากาศ 
 3) ความดันในของเหลว 4) ความรอนในของเหลว  
3. ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลง 
 1) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล 
 2) การเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชในปา 
 3) การแพรกระจายของโรคเขตรอน 
 4) พันธุพืชและสัตวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  
4. ขอใดเปนการใชไฟฟาอยางประหยัด 
 1) รีดผาครั้งละ 1 ชุด ที่จะใสในวันนั้น 
 2) เปดโทรทัศนไวขณะดูหนังสือ 
 3) เปดไฟภายในบานทุกดวง เพราะกลัวขโมยเขาบาน 
 4) เปดตูเย็นหยิบน้ําดื่มแลวปดตูเย็นทันทีที่หยิบน้ําเย็นไดแลว  
5. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดไมถูกตอง 
 1) ระบบหมุนเวียนเลือดทําหนาที่ลําเลียงแกสออกซิเจนไปยังสวนตางๆ ของ

รางกาย 
 2) เลือดดําจะถูกสงผานหัวใจหองบนขวาและลางขวาแลวเขาสูปอด 
 3) อวัยวะตางๆ ในระบบหมุนเวียนเลือดประกอบดวยหัวใจ ปอด และหลอดเลือด 
 4) เลือดแดงที่เพิ่งฟอกเสร็จใหมๆ จากปอดจะเขาสูหัวใจหองบนขวา  
6. เหตุใดประเทศไทยจึงมีฤดูกาลไมแตกตางกันมาก 
 1) มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานตลอดทั้งป 
 2) พื้นที่ในทุกภาคมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลไมแตกตางกันมากนัก 
 3) ตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร ไดรับแสงสวางและความรอนจากดวงอาทิตย

สม่ําเสมอตลอดป 
 4) มีปาไมที่อุดมสมบูรณใหความชุมชื้นตลอดป  
7. “รีดน้ําเชื้อแลวฉีดเขาไปผสมกับไขในเพศเมีย น้ําเชื้อเก็บไวไดนาน ประหยัด  

คาขนสง” ขอความขางตนเปนการขยายพันธุดวยวิธีการใด 
 1) การยายฝากตัวออน  2) การโคลน 
 3) การผสมเทียม   4) การทําเด็กหลอดแกว  
8. จากสมบัติในเรื่องการหักเหของแสงสามารถนําไปใชประโยชนในดานใด 
 1) การสรางกลองถายรูป 2) การสรางกลองสลับลาย 
 3) การผลิตกระจกเงา  4) การสรางกลองปริทรรศน 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ขอใดกลาวถึงการปฏิสนธิภายใน 
 1) การฉีดอสุจิเขาไปในไข เพื่อชวยในการปฏิสนธิ 
 2) นําน้ําเชื้อผสมกับไขที่ลอยอยูในน้ํา 
 3) นําน้ําเชื้อออกมาผสมกับไขในหลอดแกว 
 4) นําน้ําเชื้อเขาไปผสมกับไขภายในรางกายของสัตวเพศเมีย  
10. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) เมื่อลําแสงผานเลนสนูน ลําแสงจะกระจายออก 
 2) เมื่อลําแสงผานเลนสเวา ลําแสงจะตีบเขาหากันเปนจุดเล็กๆ เรียกวา จุดโฟกัส 
 3) เมื่อลําแสงผานเลนสนูน ลําแสงจะตีบเขาหากันเปนจุดเล็กๆ เรียกวา จุดโฟกัส 
 4) เมื่อลําแสงผานเลนสเวา ลําแสงจะแยกออกเปน 7 สี  
11. ดาวเคราะหดวงใดหมุนรอบตัวเองตางจากดาวเคราะหดวงอื่น 
 1) ดาวพุธ   2) ดาวศุกร 
 3) โลก   4) ดาวอังคาร  
12. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) เหล็กกลายเปนสนิมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 2) แกสทุกชนิดไมสามารถนําไฟฟาได 
 3) การระเหยเกิดเฉพาะที่ผิวหนาของของเหลว 
 4) วัสดุแตละชนิดยอมใหความรอนถายเทผานไดเทากัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) การมองภาพจากกระจกสองหนา 
   ภาพแบบปรัศวภาควิโลมเปนภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงา เปนภาพ

กลับซายเปนขวา  
2. เฉลย 2) แรงดันอากาศ 
   การฉีดยาตองใชหลักการของแรงดันอากาศ เพราะการดูดยาเขาสู

หลอดฉีดยาตองไลอากาศภายในหลอดใหหมดแลวจึงดึงกานหลอดขึ้น อากาศ
ภายนอกจะดันใหตัวยาเขาสูหลอดฉีดยาได และเมื่อจะฉีดยาแพทยจะดัน   
กานหลอดฉีดยาเพื่อดันใหยาออกจากหลอดเขาสูรางกายคนไข  

3. เฉลย 4) พันธุพืชและสัตวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
   จากการที่โลกไดรับพลังงานความรอนที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ

ปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหโลกดูดซับความรอนไดภายในบรรยากาศของ
โลกจึงมีผลทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้น สงผลให
น้ําแข็งขั้วโลกละลาย และระดับน้ําทะเลสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลตอการ
เจริญเติบโต และการฟนฟูสภาพปาในหลายแหงของโลก ตลอดจนทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงชนิดของพืชในปา มีผลทําใหจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคระบาด
ในเขตรอน แพรกระจายไปยังพื้นที่ที่มีอุณหภูมิของอากาศสูงกวาปกติ และยัง
ไมเคยเกิดโรคนั้นๆ มากอน 

4. เฉลย 4) เปดตูเย็นหยิบน้ําดื่มแลวปดตูเย็นทันทีที่หยิบน้ําเย็นไดแลว 
   การเปด-ปดตูเย็นบอยๆ หรือเปดประตูตู เย็นคางไว จะทําให

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาและเสียคาไฟมากกวาปกติ  
5. เฉลย 4) เลือดแดงที่เพิ่งฟอกเสร็จใหมๆ จากปอดจะเขาสูหัวใจหองบนขวา 
   เลือดแดงจะเขาสูหัวใจหองบนซาย (เมื่อหัวใจคลายตัวเลือดไหลเขา)  
6. เฉลย 3) ตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร ไดรับแสงสวางและความรอนจาก

ดวงอาทิตยสม่ําเสมอตลอดป 
   ฤดูกาลเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยจากซายไปขวา และ

ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยนั้น แกนโลกเอียงทํามุม 23.5 องศา คงที่
ตลอดเวลา ทําใหสวนตางๆ ของโลกไดรับความรอน และแสงสวางจากดวงอาทิตย
ไมเทากัน เพราะมุมที่แสงอาทิตยตกกระทบกับผิวโลกตางกัน บริเวณที่แสงตก
กระทบเปนมุมฉาก บริเวณนั้นจะมีอากาศรอนที่สุดและอากาศเย็นลงเรื่อยๆ 
เมื่อพื้นที่บริเวณนั้นไดรับแสงตกกระทบเปนมุมเฉียงมากขึ้น ทําใหโลกเกิดฤดูกาล
ตางๆ สําหรับประเทศไทยตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร จะไดรับความรอน
และแสงสวางจากดวงอาทิตยมากตลอดทั้งป ฤดูกาลจึงไมแตกตางกันมาก
เหมือนกับบริเวณซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต  

7. เฉลย 3) การผสมเทียม 
   การรีดน้ําเชื้อที่เรียกวา อสุจิ จากสัตวเพศผูแลวนําไปฉีดใหกับ 

สัตวเพศเมีย โดยที่ไมตองนําพอพันธุไป น้ําเชื้อที่รีดไดยังสามารถเก็บไวไดนาน
ดวยการแชแข็งและใชไดหลายครั้ง เปนการดําเนินการขยายพันธุสัตวดวยวิธี 
“การผสมเทียม”  

8. เฉลย 1) การสรางกลองถายรูป  
   การสรางกลองถายรูปซึ่งมีเลนสนูนเปนสวนประกอบสําคัญในการ

ใหแสงผานเลนสแลวหักเหไปตกลงบนฟลมทําใหเกิดภาพ  
9. เฉลย 4) นําน้ําเชื้อเขาไปผสมกับไขภายในรางกายของสัตวเพศเมีย 
   การปฏิสนธิภายใน เปนการนําเซลลสืบพันธุเพศผูเขาไปผสมกับ

เซลลสืบพันธุเพศเมียภายในรางกายของสัตวเพศเมีย หลังจากนั้นจะ
เจริญเติบโตในรางกายของสัตวเพศเมียจนกระทั่งออกมาเปนตัวหรือไข  

10. เฉลย 3) เมื่อลําแสงผานเลนสนูน ลําแสงจะตีบเขาหากันเปนจุดเล็กๆ เรียกวา 
จุดโฟกัส  

11. เฉลย 2) ดาวศุกร 
   ดาวศุกรมีการหมุนรอบตัวเองในทิศตามเข็มนาฬิกา สวนดาวเคราะห

ที่เหลือทั้ง 7 ดวงในระบบสุริยะ หมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  
12. เฉลย 4) วัสดุแตละชนิดยอมใหความรอนถายเทผานไดเทากัน 
   เหล็กกลายเปนสนิมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เนื่องจากเหล็กมี

การทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจนในอากาศทําใหเกิดสารใหมที่ไมสามารถ
กลับมาเปนสารเดิมได การระเหยจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวหนาของของเหลว     
แตการเดือดจะเกิดทั่วทั้งของเหลวนั้น แกสทุกชนิดไมสามารถนําไฟฟาได   
วัสดุแตละชนิดยอมใหความรอนถายเทผานไดไมเทากันขึ้นอยูกับชนิดของ  
วัตถุนั้น เชน วัตถุที่ทําจากเหล็กจะถายเทความรอนไดดีกวาไม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


