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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. วัตถุ A เมื่อนําไปลอยน้ําจืดจะมีสวนที่ลอยพนน้ํา 15% ของปริมาตรวัตถุ แต

เมื่อนําไปลอยในน้ําเค็มจะมีสวนที่ลอยพนน้ํา 22% ของปริมาตร ความหนาแนน
ของน้ําเค็มเปนไปตามขอใด 

 1) 1.1 × 103 kg/m3  2) 1.22 × 103 kg/m3  
 3) 1.25 × 103 kg/m3  4) 1.3 × 103 kg/m3  
2. หลอดไฟเหมือนกัน 4 หลอด คือ หลอด M, หลอด N, หลอด P และหลอด Q 

ตอเปนวงจร โดยมีโวลตมิเตอรและแอมมิเตอรในอุดมคติตออยู ดังรูป เมื่อสับ
สวิตช S ใหครบวงจร ในวงจรดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
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 1) แอมมิเตอรอานคาไดสูงขึ้น แตโวลตมิเตอรอานคาไดต่ําลง 
 2) แอมมิเตอรอานคาไดต่ําลง แตโวลตมิเตอรอานคาไดสูงขึ้น 
 3) ทั้งแอมมิเตอรและโวลตมิเตอรอานคาไดต่ําลง 
 4) ทั้งแอมมิเตอรและโวลตมิเตอรอานคาไดเทาเดิม  
3. ถาสามารถดึงโปรตอน 4 ตัว อิเล็กตรอน 2 ตัว และนิวตรอน 4 ตัว ออกจาก

อะตอมของแมกนีเซียม จะไดอนุภาคใดเปนผลิตภัณฑ (กําหนดให Mg       
มีเลขอะตอม 12, เลขมวล 24) 

 1) -216
8 X  2) -X14

8  3) -216
4 X  4) -X2

6   
4. กําหนดขอความตอไปนี้ 
  ก. เนยเทียมที่ผลิตจากน้ํามันพืชมีคุณคาทางอาหารนอยกวาเนยที่ผลิตจาก

นมธรรมชาติ 
  ข. กรดไขมันอิ่มตัวจะมีจุดหลอมเหลวสูงกวากรดไขมันไมอิ่มตัว 
  ค. กรดไขมันไมอิ่มตัวเมื่อตั้งทิ้งไวในอากาศนานๆ จะเหม็นหืนเร็วกวา   

กรดไขมันอิ่มตัว 
 จงพิจารณาวาขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ถูกทุกขอ   
5. การผสมพันธุพืชในรุนพอแมที่มีลักษณะเดนพันธุแทกับลักษณะดอย เมื่อลักษณะ

เดนขมลักษณะดอยไดอยางสมบูรณ จะไดรุนลูกที่มีลักษณะอยางไร 
 1) ลักษณะเดน 3 สวน : ลักษณะดอย 1 สวน 
 2) ลักษณะเดน 1 สวน : ลักษณะดอย 3 สวน  
 3) ปรากฏเพียงลักษณะเดนอยางเดียว 
 4) ปรากฏเพียงลักษณะดอยอยางเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. พีระมิดในขอใดคือพีระมิดจํานวนของสิ่งมีชีวิตในนาขาวแหงหนึ่ง  
 เมื่อกําหนด  คือ ผูผลิต 
    คือ ผูบริโภคอันดับที่ 1 
    คือ ผูบริโภคอันดับที่ 2 
 

 1) 
  

 2)  

 

 3) 
  

 4)  

 
7. กลุมดาวขอใดใชในการหาตําแหนงของดาวเหนือไดงายที่สุด 
 1) กลุมดาวลูกไก   2) กลุมดาวแมงปอง 
 3) กลุมดาวนายพราน  4) กลุมดาวหมีใหญ  
8. หินบนดวงจันทรมีลักษณะตรงกับหินชนิดใดบนโลก 
 1) หินบะซอลต   2) หินออน 
 3) หินแกรนิต   4) หินออบซิเดียน 
 

เฉลย 
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    ∴  dน้ําเค็ม = 1.1 × 103 kg/m3 

2. เฉลย 4) ทั้งแอมมิเตอรและโวลตมิเตอรอานคาไดเทาเดิม 
   กอนสับสวิตช S พบวา Rรวม จะมีคาเทากับ R เมื่อหลอดไฟทุกดวง 

มีความตานทานเทากันและเทากับ R 
   เมื่อสับสวิตช S จึงเกิดเปนการตอขนาน 2 คู แตละคูได Rรวม เปน 

2
R  แลวตออนุกรมกันจึงได R ทั้งระบบเปน R เทาเดิม ดังนั้น ทั้งแอมมิเตอร
และโวลตมิเตอรจึงอานคาไดเทาเดิม  

3. เฉลย 1) -216
8 X  

   ธาตุแมกนีเซียม (Mg) ที่มีเลขอะตอม 12 เลขมวล 24 จึงเขียน
สัญลักษณนิวเคลียรไดเปน Mg24

12  เพราะฉะนั้นเมื่อดึงโปรตอน 4 ตัว 
อิเล็กตรอน 2 ตัว และนิวตรอน 4 ตัว ออกจากอะตอมของแมกนีเซียม จะทําให
อนุภาคมูลฐานของอะตอมของแมกนีเซียมเปลี่ยนไป ดังนี้ โปรตอน = 8, 
อิเล็กตรอน = 10, นิวตรอน = 8 ทําใหสามารถเขียนสัญลักษณนิวเคลียรได
เปน -216

8 Mg   
4. เฉลย 3) ข. และ ค. 
   ก. ผิด เนื่องจากเนยเทียมเปนการนํากรดไขมันไมอิ่มตัวมาทํา

ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน ใหเกิดเปนกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งมีคุณคาทางอาหาร
แตกตางจากเนยที่ผลิตจากนมธรรมชาติ  

5. เฉลย 3) ปรากฏเพียงลักษณะเดนอยางเดียว 
   เมื่อนํารุนพอแมที่มีลักษณะเดนพันธุแทกับลักษณะดอยมาผสมกัน 

จะไดรุนลูกที่มีลักษณะเดนเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน กําหนดใหพอและแมมี 
จีโนไทปเปน BB และ bb ตามลําดับ เมื่อผสมกัน จีโนไทปของลูกที่ไดจะมี
แบบเดียวเทานั้น คือ Bb ซึ่งลักษณะที่ปรากฏออกมาเปนลักษณะเดน ลักษณะ
ดอยถูกขมโดยสมบูรณ 

 

6. เฉลย 1)  

 
   พีระมิดจํานวนแสดงจํานวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนาขาว จะมี

ลักษณะเปนแบบฐานกวาง กลาวคือ มีจํานวนผูผลิตเปนจํานวนมาก ผูบริโภค
อันดับที่ 1 และผูบริโภคอันดับที่ 2 ลดลง ตามลําดับ   

7. เฉลย 4) กลุมดาวหมีใหญ 
   สามารถหาดาวเหนือไดจากการดู “กลุมดาวหมีใหญ ” หรือ     

“กลุมดาวจระเข” ซึ่งกลุมดาวนี้มีดาวสวาง 7 ดวง เรียงตัวเปนรูปกระบวยตักน้ํา 
ดาว 2 ดวงแรกของกระบวยตักน้ํา จะชี้ไปยังดาวเหนือเสมอ ไมวาทรงกลม
ทองฟาจะหมุนไปอยางไรก็ตาม ดาวเหนือจะอยูหางออกไป 4 เทา ของระยะทาง
ระหวางดาว 2 ดวงแรกเสมอ  

8. เฉลย 1) หินบะซอลต 
   หินที่นํามาจากดวงจันทร เมื่อนํามาวิเคราะหดูแลวพบวาเปน   

หินบะซอลต ที่มีลักษณะคลายคลึงกับหินบะซอลตบนโลก 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


