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1. การประดิษฐกลองโทรทรรศนอยางงาย โดยใชเลนสนูน A และ B มีความยาว

โฟกัส 3 และ 12 cm ตามลําดับ ควรจัดตําแหนงของเลนส A และ B ตาม  
ขอใด 

 

 1) 
 

5 cm

A B   

 

 2) 
15 cm

A B  

  

 3) 

 

5 cm

A B

    

 4) 

 

15 cm

A B

  
2. เครื่องมือในขอใดไมเกี่ยวของกับความดันอากาศ 
 1) บารอมิเตอร   2) ไฮกรอมิเตอร 
 3) บารอกราฟ   4) แอลติมิเตอร  
3. การไหลของกระแสน้ําไปตามแมน้ําลําคลองที่คดเคี้ยว เมื่อเวลาผานไปนานๆ 

จะทําใหภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) แมน้ําเปลี่ยนเสนทางการไหล 
 2) เกิดเกาะกลางน้ํา 
 3) เกิดแองน้ํารูปเกือกมา 
 4) เกิดแผนดินรูปรางแปลกประหลาดริมแมน้ํา  
4. สาร ก ละลายไดในน้ํา แตไมละลายในน้ํามัน  สาร ข ไมละลายทั้งในน้ําและ

น้ํามัน ถาสาร ก และ ข ผสมกันอยู ขั้นตอนใดสามารถแยกสารทั้ง 2 ชนิด ออก
จากกันได 

 1) ละลายน้ําแลวใชกรวยกรองแยก 
 2) ละลายน้ําแลวนําไประเหยแหง 
 3) ละลายน้ํามันแลวใชกรวยกรองแยก 
 4) ละลายน้ํามันแลวนําไประเหยแหง 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ใหนักเรียนพิจารณาแผนภาพสายใยอาหาร ดังนี้  

กบ
หนู

นก
ขาว

ตั๊กแตน

เหยี่ยว

  
 สิ่งมีชีวิตชนิดใดในสายใยอาหารนี้ที่เปนทั้งผูบริโภคลําดับที่ 2 และ 3 
 1) นก 2) หนู 3) กบ 4) เหยี่ยว  
6. พิจารณากราฟแสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  

อายุ

น้ําหนักหรือสวนสูง

  
 จากกราฟขอใดสรุปไดถูกตอง 
 1) สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแตเกิดจนตาย 
 2) สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอในระยะแรกและคงที่ในระยะหลัง 
 3) สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในระยะแรกและลดลงในระยะหลัง 
 4) สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กนอยในระยะแรกและเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็วในระยะตอมา สวนระยะสุดทายเจริญเติบโตอยางชาๆ  
7. ดาวดวงหนึ่งอยูทางทิศใตและอยูตรงจุดกึ่งกลางระหวางขอบฟากับจุดเหนือ

ศีรษะ  จะบอกตําแหนงดวยมุมทิศ (Azimuth) และมุมเงย (Altitude)       
ไดอยางไร 

 1) มุมทิศ 180 องศา และมุมเงย 60 องศา 
 2) มุมทิศ 270 องศา และมุมเงย 45 องศา 
 3) มุมทิศ 90 องศา และมุมเงย 50 องศา 
 4) มุมทิศ 180 องศา และมุมเงย 45 องศา 
 

เฉลย 
 

1. เฉลย 4) 

 

15 cm

A B  

 
   กลองโทรทรรศนประเภทหักเหแสงประกอบดวย เลนสใกลตา คือ 

เลนสที่มีความยาวโฟกัสนอยกวา กับเลนสใกลวัตถุ คือ เลนสที่มีความยาว
โฟกัสมากกวา (fo > fe) 

    ความยาวของกลอง = fe + fo 
   ดังนั้น A เปนเลนสใกลตา และ B เปนเลนสใกลวัตถุ 
    ความยาวของกลอง = 3 + 12  =  15 cm  
2. เฉลย 2) ไฮกรอมิเตอร 
   ไฮกรอมิเตอร เปนเครื่องมือที่ใชวัดความชื้นของอากาศ 
   บารอมิเตอรและบารอกราฟ เปนเครื่องมือที่ใชวัดความดันของอากาศ 
   แอลติมิเตอร เปนเครื่องมือที่ใชวัดความสูง พัฒนามาจากบารอมิเตอร  
3. เฉลย 4) เกิดแผนดินรูปรางแปลกประหลาดริมแมน้ํา 
   การไหลของกระแสน้ํามีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

โดยเฉพาะการไหลของน้ําในแมน้ําลําคลองที่คดเคี้ยวเมื่อเวลาผานไปนานๆ หลายป 
อาจทําใหเสนทางการไหลของน้ําเปลี่ยนไปเกิดเกาะแกงกลางน้ํา เกิดแองน้ํารูป
เกือกมา เกิดแผนดินงอก และแผนดินหดหายไป ทําใหภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมมาก  

4. เฉลย 1) ละลายน้ําแลวใชกรวยกรองแยก 
   นําสาร ก และ ข ที่ผสมกันมาละลายน้ํา  สาร ก จะละลายน้ํา สวน

สาร ข ไมละลายน้ํา จากนั้นใชกรวยกรองแยกสาร ก จะผานกรวยกรองปนมา
กับน้ํา แยกออกจากสาร ข ได  

5. เฉลย 4) เหยี่ยว 
   สายใยอาหารนี้ประกอบดวย 3 โซอาหาร ไดแก 

   

1 32
กบ

หนู

ขาว ตั๊กแตน เหยี่ยว

ขาว เหยี่ยว

ขาว นก เหยี่ยว

1 2

1 2
  

6. เฉลย 4) สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กนอยในระยะแรกและเจริญ-
เติบโตอยางรวดเร็วในระยะตอมา สวนระยะสุดทายเจริญเติบโตอยางชาๆ  

อายุ

น้ําหนักหรือสวนสูง

ชวงที่ 1 ชวงที่ 2 ชวงที่ 3
 

กราฟแสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  
   การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปไมวาจะใชเกณฑน้ําหนัก สวนสูง 

นับจํานวนเซลลหรือวัดขนาดอื่นๆ จะนํามาเขียนไดกราฟรูป S-shaped curve คือ 
   ชวงที่ 1 มีการเจริญเติบโตอยางชาๆ เพียงเล็กนอย 
   ชวงที่ 2 มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
   ชวงที่ 3 มีการเจริญเติบโตอยางชาๆ นอยมากจนสูงสุดและคงที่  
7. เฉลย 4) มุมทิศ 180 องศา และมุมเงย 45 องศา 
   ดาวดวงนี้อยูทางทิศใต แสดงวามุมทิศ คือ 180 องศา และอยูตรง

จุดกึ่งกลางระหวางขอบฟากับจุดเหนือศีรษะ แสดงวามุมเงย คือ 45 องศา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


