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1. 

  
 จากรูปแทงเหล็กทรงกระบอกยาว 10 เซนติเมตร พื้นที่หนาตัด 2 ตาราง-

เซนติเมตร แขวนติดกับตาชั่งสปริงปลอยใหเหล็ก 4 ใน 5 แทงจมลงไปใน
น้ํามันพาราฟน ซึ่งมีความถวงจําเพาะ 0.5 จงหาวาตาชั่งสปริงจะอานน้ําหนักได
เทาใด ถาแทงเหล็กมีความถวงจําเพาะ 7.5 

 1) 160 กรัม   2) 158 กรัม 
 3) 148 กรัม   4) 142 กรัม  
2. เมื่อวางวัตถุ A ไวหนาเลนสนูนตัวหนึ่งที่ระยะ 80 เซนติเมตร จะไดภาพจริง

ขนาดเล็กลงเปน 4
1  เทาของวัตถุ จะตองวางวัตถุใหม ณ ตําแหนงใดหนาเลนสนูน 

จึงจะไดภาพจริงขนาด 4 เทาของวัตถุ 
 1) 20 เซนติเมตร   2) 16 เซนติเมตร 
 3) 12 เซนติเมตร   4) 10 เซนติเมตร  
3. ขอใดจัดประเภทเครื่องใชไฟฟาตามการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบเดียวกันได

ถูกตองทั้งหมด 
 1) หมอหุงขาว  เครื่องซักผา  เตารีด 
 2) พัดลม  เตารีด  ไดรเปาผม 
 3) กาตมน้ํา  หมอหุงขาว  เตารีด 
 4) เครื่องปงขนมปง  เตารีด  พัดลม  
4. ขอใดผิด 
 1) ผงซักฟอกใหฟองกับน้ํากระดางไดดีพอๆ กับน้ําออน  
 2) ผงซักฟอกมีความเปนเบสมากกวาสบู จึงละลายไขมันไดดีกวาสบู 
 3) ถานําน้ําบาดาลมาซักเสื้อผาโดยใชสบู จะเกิดตะกอนขาวๆ ลอยอยูบนผิวน้ํา 
 4) น้ําสบูทําใหของผสมระหวางน้ํากับน้ํามันเกิดการรวมตัวกันไดดีกวาผงซักฟอก  
5. เมื่อนํา CO2 ผสมกับ Ca(OH)2 สารที่ไดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 1) เกิดแกสที่มีกลิ่นฉุน  2) เกิดตะกอนสีขาวขุน 
 3) เกิดฟองแกสปุดขึ้น  4) เกิดไอน้ําเกาะที่ขางภาชนะ  
6. สัตวกลุมใดมีหัวใจ 4 หอง และเปนสัตวเลือดอุนทุกชนิด 
 1) ปลาชอน, นก และเตา 2) จระเข, วาฬ และมาน้ํา 
 3) หนู, เปด และลิง  4) จิ้งจก, กบ และไก 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. “หอยเชอรี่กัดกินตนขาว สามารถดํารงชีพในแหลงอาศัยและกินอาหารไดเหมือนๆ 

กับหอยโขงพันธุพื้นเมืองของไทย นกปากหางที่อพยพมาจากตางประเทศตาม
ฤดูกาลกินหอยเชอรี่เปนอาหาร และแยงพื้นที่ทํารังของนกน้ําเฉพาะถิ่นขนาดใหญ
ในประเทศไทย” จากขอมูลขางตนขอใดกลาวไมถูกตอง 

 1) ขาวมีบทบาทเปนผูผลิตในระบบนิเวศ 
 2) หอยเชอรี่เปนทั้งผูบริโภคและเหยื่อ 
 3) นกปากหางกับนกน้ําเฉพาะถิ่นมีความสัมพันธแบบแขงขัน 
 4) เกิดภาวะเกื้อกูลระหวางหอยเชอรี่กับหอยโขงพันธุพื้นเมือง  
8. หินที่ไดรับความรอนจากหินหนืดจะกลายเปนหินชนิดใด 
 1) หินไนส   2) หินบะซอลต 
 3) หินปูน   4) หินทราย  
9. นักบินใชอัลติมิเตอรบนเครื่องบินวัดความสูงจากระดับน้ําทะเลได 4 กิโลเมตร 

อยากทราบวาความดันอากาศบริเวณที่เครื่องบินบินอยูมีคาเทาใด 
 1) 276 มิลลิเมตรของปรอท 2) 313 มิลลิเมตรของปรอท 
 3) 363 มิลลิเมตรของปรอท 4) 396 มิลลิเมตรของปรอท 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) 142 กรัม 
    T + FB = W 
    T = W - FB 
     = Dวัตถ ุg Vวัตถ ุ- Dเหลว g Vจม 
     = (7.5)(10)(2) - (0.5) 5

4 (10)(2) 
     = 150 - 8  =  142 g  
2. เฉลย 1) 20 เซนติเมตร 
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3. เฉลย 3) กาตมน้ํา  หมอหุงขาว  เตารีด  
   กาตมน้ํา หมอหุงขาว เตารีด เปนเครื่องใชไฟฟาประเภทเปลี่ยน

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน  
4. เฉลย 4) น้ําสบูทําใหของผสมระหวางน้ํากับน้ํามันเกิดการรวมตัวกันไดดีกวา

ผงซักฟอก 
   ผงซักฟอกทําใหของผสมระหวางน้ํากับน้ํามันเกิดการรวมตัวกันได

ดีกวาสบู เพราะผงซักฟอกเปนเบสมากกวาสบู  
5. เฉลย 2) เกิดตะกอนสีขาวขุน 

CO2 + Ca(OH)2 (น้ําปูนใส)   CaCO3 (หินปูน) + H2O 
   แคลเซียมไฮดรอกไซดหรือน้ําปูนใสเมื่อทําปฏิกิริยากับแกส

คารบอนไดออกไซดจะเกิดแคลเซียมคารบอเนต (หินปูน) ทําใหสารละลายที่ได
มีตะกอนสีขาวขุนเกิดขึ้น  

6. เฉลย 3) หนู, เปด และลิง 
 สัตว 5 กลุม ไดแก  
 1. ปลา มีหัวใจ 2 หอง 
 2. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก มีหัวใจ 3 หอง  
 3. สัตวเลื้อยคลาน มีหัวใจ 3 หอง 
 4. สัตวปก มีหัวใจ 4 หอง  
 5. สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม มีหัวใจ 4 หอง  
7. เฉลย 4) เกิดภาวะเกื้อกูลระหวางหอยเชอรี่กับหอยโขงพันธุพื้นเมือง 
   หอยเชอรี่กับหอยโขงพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันในรูปแบบ

ภาวะแขงขัน (Competition) เนื่องจากหอยเชอรี่จะเกิดการแขงขันเพื่อแกงแยง
อาหารและแหลงที่อยูอาศัยกับหอยโขงพันธุพื้นเมือง 

  1) ขาวเปนผูผลิต (Producer) ในระบบนิเวศ เพราะสังเคราะหดวยแสงได 
  2) หอยเชอรี่เปนผูบริโภคกัดกินตนขาว ในขณะเดียวกันก็เปนเหยื่อ 

(อาหาร) ของนกปากหาง 
  3) นกปากหางกับนกน้ําเฉพาะถิ่นมีความสัมพันธแบบภาวะแขงขันเพื่อ

แยงพื้นที่ทํารังอาศัย  
8. เฉลย 1) หินไนส 
   หินที่ไดรับความรอนจนแปรสภาพจะกลายเปนหินแปร หินไนสเปน

หินแปร แปรสภาพมาจากหินแกรนิต 
  2) หินบะซอลตเปนหินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด 
  3) และ 4) หินปูนและหินทรายเปนหินตะกอน เกิดจากการทับถมของ

ตะกอน  
9. เฉลย 4) 396 มิลลิเมตรของปรอท 
   ความสูงเพิ่มขึ้น 11 เมตร ความดันอากาศลดลง 1 มิลลิเมตรของปรอท 
   ความสูงเพิ่มขึ้น 4,000 เมตร ความดันอากาศลดลง 11

4,000  = 
363.63 มิลลิเมตรของปรอท 

   ความดันอากาศที่ระดับน้ําทะเล มีคา 760 มิลลิเมตรของปรอท 
   ความดันอากาศบริเวณที่เครื่องบินบินอยูมีคา 760 - 363.63 = 

396 มิลลิเมตรของปรอท 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 
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