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แนวข้อสอบ

4วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 

จงท�ำเครื่องหมำย X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง (ระยะเวลำท�ำข้อสอบ 60 นำที)

1. กล่องหนัก 20 กิโลกรัมวางอยู่บนพ้ืนดังรูป ถ้ามีแรงเสียดทาน

กระท�าต่อกล่อง 50 นิวตัน ต้องออกแรงเท่าใดกล่องจงึเคล่ือนทีไ่ด้

ก. 10 นิวตัน ข. 25 นิวตัน ค. 38 นิวตัน ง. 40 นิวตัน

2. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน

ก. การล�าเลียงสินค้าบนสายพาน ข. การท�าให้ผิวลูกบาสเกตบอลขรุขระ

ค. การขนส่งสินค้าทางเรือ   ง. การลดความสูงของรถแข่งให้น้อยลง

3. การเกิดเสียงสูงต�า่ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. วัตถุต้นก�าเนิดเสียงขนาดเล็ก จะให้เสียงสูงกว่าวัตถุที่มีขนาดใหญ่

ข. วัตถุต้นก�าเนิดเสียงที่มีความยาวน้อย จะให้เสียงสูงกว่าวัตถุที่มีความยาวมาก

ค. วัตถุต้นก�าเนิดเสียงที่มีความตึงน้อย จะให้เสียงสูงกว่าวัตถุที่มีความตึงมาก

ง. จ�านวนรอบของการสั่นของวัตถุต้นก�าเนิดเสียงท�าให้เกิดเสียงสูงต�า่ได้

4. สารผสมคู่ใดเมื่อได้รับความร้อนแล้วจะกลายเป็นสารเนื้อเดียวในสถานะของเหลว

ก. น�้ามันพืชกับน�้า   ข. ทองแดงกับทองค�า

ค. น�้าตาลทรายกับน�้า   ง. แก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

5. ในการท�าขนมวุ้น เมื่อน�าผงวุ้นมาละลายในน�า้ร้อนแล้วน�าไปเทลงแบบพิมพ์รูปต่างๆ เมื่อเย็นลง จะเกิดเป็น

ขนมวุ้นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ จากสถานการณ์นี้ สารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามข้อใด

ก. ของแข็ง � ของเหลว � ของเหลว ข. ของแข็ง � ของเหลว � ของแข็ง

ค. ของแข็ง � ของแข็ง � ของเหลว ง. ของเหลว � ของแข็ง � ของแข็ง
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6. ข้อใดเป็นวิธีแก้ปัญหาน�า้เสียจากการที่น�้ามีสภาพเป็นด่างได้ถูกต้อง

ก. ใส่น�้าส้มสายชูกลั่นปริมาณเล็กน้อย ข. ใส่น�้าปูนขาวปริมาณเล็กน้อย

ค. ใช้กังหันน�้าในแหล่งน�้านั้น  ง. ใส่เปลือกหอยบดละเอียดลงในแหล่งน�า้

7. เด็กชายแก้วรับประทานอาหารมื้อเช้า ประกอบด้วยข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ ไข่ดาว และนม 1 แก้ว เขาจะได้

รับสารอาหารประเภทใดมากที่สุดและน้อยที่สุดตามล�าดับ

ก. โปรตีนและเกลือแร่   ข. คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 

ค. ไขมันและคาร์โบไฮเดรต  ง. เกลือแร่และไขมัน

8. ใน 1 วัน เด็กในวัยเรียนควรได้รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 180 กรัม แสดงว่าเด็กในวัยเรียนควรได้

รับสารอาหารประเภทโปรตีนจ�านวนกี่กิโลแคลอรีต่อวัน

ก. 540 กิโลแคลอรีต่อวัน   ข. 720 กิโลแคลอรีต่อวัน

ค. 830 กิโลแคลอรีต่อวัน   ง. 950 กิโลแคลอรีต่อวัน

9. จากการส�ารวจกลุ่มประชากรในภาคใต้พบว่า เกิดภาวะโลหิตจาง (iron deficiency anemia) เนื่องจากขาด

ธาตุอาหารชนิดใด

ก. เหล็ก ข. แคลเซียม ค. ไอโอดีน ง. ฟลูออไรด์

10. ใครต้องการพลังงานจากสารอาหารใน 1 วันมากที่สุด

ก. ผู้ชายอายุ 9-12 ปี   ข. ผู้ชายอายุ 71 ปีขึ้นไป

ค. ผู้หญิงอายุ 16-18 ปี   ง. ผู้หญิงอายุ 31-50 ปี

11. เมื่อน�าวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวกเข้าใกล้วัตถุที่เป็นกลางดังรูป จะท�าให้เกิดสิ่งใด

ก.     ข.  

ค.     ง. 

12. กระแสไฟฟ้าสามารถไหลครบวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใด

ก. สายไฟฟ้า ข. ถ่านไฟฉาย ค. อุปกรณ์ไฟฟ้า ง. สวิตช์ไฟฟ้า
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แนวข้อสอบ

7วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 

จงท�ำเครื่องหมำย X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง (ระยะเวลำท�ำข้อสอบ 60 นำที)

1. นาย A และนาย B ออกแรงคนละ 30 นิวตัน เพ่ือยกกล่องหนังสือ แรงลัพธ์ที่กระท�าต่อกล่องหนังสือ 

จะมีค่าเท่าใด

ก. 0 นิวตัน ข. 30 นิวตัน ค. 60 นิวตัน ง. 70 นิวตัน

2. เสียงดัง เกิดจากแหล่งก�าเนิดเสียงตามข้อใด

ก. สั่นด้วยความถี่มาก   ข. สั่นด้วยความถี่น้อย

ค. สั่นด้วยพลังงานมาก   ง. สั่นด้วยพลังงานน้อย

3. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร

ก. การละลาย ข. การหลอมเหลว ค. การเดือด ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดกล่าวถึงดาวฤกษไ์ม่ถูกต้อง

ก. เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง

ข. เราสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ได้ในเวลากลางวัน

ค. ในระบบสุริยะของเรามีดาวฤกษ์เพียงดวงเดียว

ง. เราสามารถจ้องมองดาวฤกษ์ได้ด้วยตาเปล่า

5. ข้อใดแสดงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ถูกต้อง

ก. ต้นหญ้า � นก � หนอน

ข. ต้นหญ้า � หนอน � นก

ค. ต้นหญ้า � หนอน � นก

ง. ต้นหญ้า � นก � หนอน
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6. ข้อใดไม่เป็นการใช้ทักษะการสังเกตในการรวบรวมข้อมูล

ก. ได้ยินเสียงดังที่ประต ู   ข. ชิมอาหารที่มีรสหวาน

ค.  จับภาชนะแล้วรู้สึกร้อน  ง. ใช้เครื่องคิดเลขคิดราคาสินค้า

7. ข้อใดไม่ใช่จิตวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ดี

ก. มีความละเอียดรอบคอบ  ข. มีความซื่อสัตย์

ค. มีวินัย มีเหตุผล   ง. ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

8. เด็กชายขวัญข้าวเป็นหวัดบ่อยและแพ้อากาศในช่วงเวลาเช้า เพ่ือลดอาการดังกล่าวให้น้อยลง เขาควรได้รับ

สารอาหารชนิดใดเพิ่มมากขึ้น

ก. วิตามิน ข. คาร์โบไฮเดรต ค. โปรตีน ง. ไขมัน

9. อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารมีการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีเกิดขึ้น

ก. ปาก ข. หลอดอาหาร ค. ล�าไส้ใหญ่ ง. ทวารหนัก

10. “เมื่อน�าวัตถุ A และ B เข้าใกล้กัน พบว่าเกิดแรงดึงดูดได้” ข้อใดไม่เป็นจริง

ก. วัตถุ A และ B มีแรงระหว่างประจุไฟฟ้า

ข. ประจุไฟฟ้าบนวัตถุ A ต่างจากวัตถุ B

ค. วัตถุ A และ B ท�าจากวัตถุที่น�าไฟฟ้าได้

ง. วัตถุ A และ B ถูกขัดด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน

11. จากแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. มีเซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์

ข. ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า

ค. เป็นวงจรไฟฟ้าประเภทวงจรเปิด

ง. หลอดไฟฟ้าสว่างทั้ง 2 หลอด

12. ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดจากสิ่งใดท�าหน้าที่เป็นวัตถุทึบแสง

ก. ดวงจันทร์ ข. โลก ค. ดวงอาทิตย์ ง. ก้อนเมฆ

13. ถ้าวางลูกฟุตบอลไว้กลางแจ้ง เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลาเช้าจะสังเกตเห็นเงาลูกฟุตบอลในทิศทางใด

ก. ทิศตะวันออก ข. ทิศใต ้ ค. ทิศเหนือ ง. ทิศตะวันตก
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แนวข้อสอบ

10วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 

จงท�ำเครื่องหมำย X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง (ระยะเวลำท�ำข้อสอบ 60 นำที)

1.  ข้อใดเป็นผลของแรง

ก. วัตถุหยุดนิ่ง   ข. วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง

ค. วัตถุเปลี่ยนทิศทาง   ง. ถูกทุกข้อ

2. สารในข้อใดเกิดการระเหิดได้

ก. แป้งมัน ข. พิมเสน ค. น�้ากะทิ ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

3. การเปลี่ยนสถานะของน�า้แข็งแห้งให้กลายเป็นแก๊ส เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารตามข้อใด

ก. การระเหย ข. การเดือด ค. การระเหิด ง. การควบแน่น

4. การศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้ามีประโยชน์ในเรื่องใด

ก. รู้เวลาน�้าขึ้น-น�้าลง   ข. รู้ทิศทางของลม

ค. รู้ทิศ   ง. รู้ระยะห่างของโลกกับดวงดาว

5. บริเวณขั้วโลกที่มีอากาศหนาวเย็น สัตว์ที่อาศัยอยู่จะมีลักษณะร่างกายแบบใดจึงเหมาะสมต่อการอยู่รอด

ก. มีขนสั้น สีขาว   ข. มีจมูกที่ดมกลิ่นได้ดี

ค. มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนา  ง. มีใบหูขนาดใหญ่

6. ถ้าต้องการศึกษาปริมาณน�า้ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ควรเลือกใช้ตัวแปรต้นตามข้อใด

ก. ปริมาณน�า้ ข. ปริมาณแสง ค. ชนิดปุ๋ย ง. ชนิดพืช

7. สาเหตุใดท�าให้คนที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันมีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน

ก. การออกก�าลังกาย   ข. อาหารที่กิน

ค. พันธุกรรมจากพ่อแม่   ง. ถูกทุกข้อ
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ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 10

ชุดที่ 18

ชุดที่ 6

ชุดที่ 14

ชุดที่ 4

ชุดที่ 12

ชุดที่ 20

ชุดที่ 8

ชุดที่ 16

ชุดที่ 3

ชุดที่ 11

ชุดที่ 7

ชุดที่ 15

ชุดที่ 5

ชุดที่ 13

ชุดที่ 9

ชุดที่ 17

ชุดที่ 19

8. บุคคลในข้อใดไม่ไดป้ฏิบัติตามหลักโภชนาการ

ก. นาย A กินอาหารหลากหลายและครบ 5 หมู่

ข. นาย B เลือกกินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด

ค. นาย C ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ง. นาย D ชอบกินอาหารที่มีรสเค็ม

9. กระบวนการย่อยอาหารในร่างกายเสร็จสิ้นที่อวัยวะใด

ก. ล�าไส้ใหญ่ ข. ล�าไส้เล็ก ค. กระเพาะอาหาร ง. ตับและตับอ่อน

10. เมื่อน�าแท่งโลหะมาขัดถูกับผ้าแพรจะเกิดผลตามข้อใด

ก. แท่งโลหะแสดงอ�านาจไฟฟ้าสถิต ข. ผ้าแพรแสดงอ�านาจไฟฟ้าสถิต

ค. แท่งโลหะกับผ้าแพรผลักกัน ง. ไม่เกิดผล เพราะแท่งโลหะเป็นตัวน�าไฟฟ้า

11. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมวงจรหน่ึง ให้พลังงานไฟฟ้า 7.5 โวลต์ วงจรน้ีจะประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า 

กี่เซลล์ (เซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ ให้พลังงานไฟฟ้า 1.5 โวลต์)

ก. 5 เซลล ์ ข. 6 เซลล์ ค. 7 เซลล ์ ง. 8 เซลล์

12. วัตถุในข้อใดเมื่อน�ามากั้นแสงจะเกิดเงามืดและเงามัวได้

ก. วัตถุโปร่งใส ข. วัตถุโปร่งแสง ค. วัตถุสะท้อนแสง ง. วัตถุทึบแสง

13. สารเน้ือผสมประกอบด้วยทรายหยาบ ทรายละเอียด และพิมเสน ถ้าต้องการแยกออกจากกันควรใช ้

วิธีการใดตามล�าดับ

ก. การรินออก การตกตะกอน  ข. การร่อน การระเหิด

ค. การใช้แม่เหล็กดูด การหยิบออก ง. การหยิบออก การระเหยแห้ง

14. หินชนิดใดเป็นหินอัคนีทั้งหมด

ก. หินไรโอไลต์ หินแกรนิต หินปูน ข. หินไนส์ หินแกบโบร หินกรวดมน

ค. หินแกบโบร หินไดออไรต์ หินออบซิเดียน ง. หินแกรนิต หินทราย หินไนส์

15. นักธรณีวิทยาใช้เกณฑ์ใดในการจ�าแนกหินพัมมิซออกจากหินไรโอไลต์

ก. แหล่งก�าเนิดหิน ข. บริเวณที่เกิดของหิน ค. ลักษณะเนื้อหิน ง. ขนาดของหินที่พบ

16. การเกิดซากดึกด�าบรรพ์ชนิดใด มีกระบวนการเกิดแตกต่างจากซากดึกด�าบรรพ์ชนิดอื่น

ก. ซากดึกด�าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ข. ซากดึกด�าบรรพ์รอยเปลือกหอย

ค. ซากดึกด�าบรรพ์แมลงในอ�าพัน ง. ซากดึกด�าบรรพ์รอยเท้าไดโนเสาร์

10_������� �.1 �����.indd   45 10/18/2564 BE   12:03 PM



54

แนวข้อสอบ

12วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 

จงท�ำเครื่องหมำย X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง (ระยะเวลำท�ำข้อสอบ 60 นำที)

1. ข้อใดกล่าวถึงแรงลัพธไ์ม่ถูกต้อง

ก. ผลรวมของแรงที่กระท�าต่อวัตถุโดยไม่คิดแรงเสียดทาน

ข. แรงลัพธ์ที่กระท�าต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะหยุดนิ่ง

ค. แรงที่ท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรง

ง. ปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

2. “เมื่อปล่อยวัตถุจากที่สูง วัตถุนั้นจะตกลงพื้นดิน” ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. น�้าหนักของวัตถุไม่มีผลต่อการตกของวัตถ ุ ข. แรงที่มากระท�าต่อวัตถุเป็นศูนย์

ค. วัตถุที่มีน�้าหนักน้อยจะไม่ตกลงพื้นดิน ง. แรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่มากระท�าต่อวัตถุ

3. ข้อใดกล่าวถึงความดันอากาศไม่ถูกต้อง

ก. แรงที่กระท�าต่อพื้นที่น้อย ความดันน้อย ข. พื้นที่รับแรงน้อย ความดันมาก

ค. อุณหภูมิเพิ่ม ความดันเพิ่ม  ง. ความสูงของพื้นที่เพิ่ม ความดันลดลง

4. สถานการณ์ใดสนับสนุนว่าเสียงมีสมบัติการสะท้อนได้

ก. ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  ข. โลมาใช้คลื่นเสียงหาอาหาร

ค. มองเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ง. ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกจากที่ระยะไกล

5. เด็กหญิงนิสายืนบนดาดฟ้าสูง 15 เมตร เม่ือลองตะโกนออกไปจะได้ยินเสียงสะท้อนของตนเองจากตึก 

กลับมาใน 6 วนิาที จงหาว่าตึกอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางเท่าใด (ความเร็วเสียงเท่ากับ 344 เมตร/วนิาที)

ก. 950 เมตร   ข. 1,032 เมตร

ค. 1,225 เมตร   ง. 1,315 เมตร
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ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 10

ชุดที่ 18

ชุดที่ 6

ชุดที่ 14

ชุดที่ 4

ชุดที่ 12

ชุดที่ 20

ชุดที่ 8

ชุดที่ 16

ชุดที่ 3

ชุดที่ 11

ชุดที่ 7

ชุดที่ 15

ชุดที่ 5

ชุดที่ 13

ชุดที่ 9

ชุดที่ 17

ชุดที่ 19

6. เมื่อวางแก้วใส่น�้าไว้ใกล้ล�าโพงของวิทยุ พบว่าผิวน�้าสั่นไปตามจังหวะดนตรี ข้อใดสรุปถูกต้อง

ก. เสียงท�าให้อนุภาคอากาศและน�า้แตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า

ข. เสียงเดินทางผ่านแก้วท�าให้อนุภาคน�า้สั่น

ค. เสียงท�าให้อนุภาคของน�า้ในแก้วแตกตัว

ง. อนุภาคอากาศสั่น เพราะคลื่นเสียงท�าให้ผิวน�้าสั่นตาม

7. “เม่ือสังเกตดาวบนท้องฟ้า จะเห็นดาวเคล่ือนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเสมอ” ข้อความที่กล่าวน้ี

เป็นจริงหรือไม่ เพราะอะไร

ก. จริง เพราะโลกหมุนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

ข. จริง เพราะโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

ค. ไม่จริง เพราะดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

ง. ไม่จริง เพราะในแต่ละคืนดาวจะเคลื่อนที่ต่างกัน

8. มุมทิศและมุมเงยของดาวดวงนี้มีค่าเท่าใด

ก. มุมทิศ 300 องศา มุมเงย 30 องศา

ข. มุมทิศ 320 องศา มุมเงย 60 องศา

ค. มุมทิศ 180 องศา มุมเงย 30 องศา

ง. มุมทิศ 180 องศา มุมเงย 60 องศา

9. เม่ือทดสอบสารอาหารชนิดหน่ึง กบัสารละลายคอปเปอร์ซลัเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่า

สารละลายเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วง แสดงว่าสารอาหารที่น�ามาทดสอบได้จากอาหารในข้อใด

ก. เนื้อปลา ข. ข้าว ค. น�้ามันพืช ง. ผักใบเขียว

10. นายเอกน�าเกลือแกง 3 ชนิดมาทดสอบหาปริมาณธาตุไอโอดีนกับน�้าแป้งสุก ได้ผลดังนี้ 

ชนิด A + น�้าแป้งสุก � สีน�้าเงิน

ชนิด B + น�้าแป้งสุก � ไม่มีสี

ชนิด C + น�้าแป้งสุก � สีน�้าเงินเข้ม

ข้อใดสรุปถูกต้อง

ก. เกลือแกงชนิด A มีธาตุไอโอดีนสูงสุด

ข. เกลือแกงชนิด B มีธาตุไอโอดีนสูงสุด

ค. เกลือแกงชนิด C มีธาตุไอโอดีนสูงสุด

ง. น�้าแป้งสุกใช้หาปริมาณธาตุไอโอดีนไม่ได้
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เฉลยแนวข้อสอบ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อ ค�าตอบ อธิบาย

1 ข้อ ค การหาแรงลัพธ์หลายแรงที่กระท�าต่อวัตถุหน่ึงในแนวเดียวกัน แรงลัพธ์จะเท่ากับผลรวม

ของแรงทุกแรงที่กระท�าต่อวัตถุ

ดังนั้น แรงลัพธ์ที่กระท�าต่อกล่องหนังสือ คือ 30 นิวตัน + 30 นิวตัน = 60 นิวตัน

2 ข้อ ค ความดังของเสียงข้ึนอยู่กบัพลังงานในการส่ันของแหล่งก�าเนิดเสียง ถ้าแหล่งก�าเนิดเสียงมี

พลังงานในการสั่นมาก เสียงจะดัง แต่ถ้าแหล่งก�าเนิดเสียงมีพลังงานในการสั่นน้อย เสียง

จะเบา

3 ข้อ ง การเปล่ียนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊ส เป็นการเปล่ียนสถานะ

ของสารจากสถานะหน่ึงไปเป็นอีกสถานะหน่ึง โดยไม่เปล่ียนเป็นสารใหม่ จัดเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร

4 ข้อ ง ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง ที่เราสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวัน 

โดยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นดวงกลมสว่างจ้า 

จนเราไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้

5 ข้อ ข โซ่อาหาร เป็นการแสดงความสัมพันธ์ด้านการกินต่อกันเป็นทอดๆ ของส่ิงมีชีวิตใน 

ระบบนิเวศ การเขียนโซ่อาหารจะใช้ลูกศร (�) แสดงทิศทางการถ่ายทอดพลังงาน

โดยหัวลูกศรจะชี้ไปทางสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคเสมอ เช่น ต้นหญ้า �	หนอน �  นก 

แสดงถึงหนอนกินต้นหญ้า และนกกินหนอนในระบบนิเวศ

6 ข้อ ง ทักษะการสังเกต เป็นการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกัน 

ได้แก่ ตา หู จมูก ผิวกาย และลิ้น เพื่อช่วยในการบอกรายละเอียดส่ิงต่างๆ หรือใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล
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ข้อ ค�าตอบ อธิบาย

 7 ข้อ ง จิตวิทยาศาสตร์ คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จึงไม่ใช ่

จิตวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่จะเกิดขึ้น

 8 ข้อ ก สารอาหารประเภทวิตามินได้จากผักและผลไม้ต่างๆ ช่วยควบคุมการท�างานของร่างกาย

ให้เป็นปกติ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกาย ช่วยลดอาการหวัดและภูมิแพ้

 9 ข้อ ก ปากจะมีการย่อยอาหารแบบการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวอาหารในปากและการย่อย

เชิงเคมี โดยการย่อยด้วยเอนไซม์หรือน�า้ลาย

10 ข้อ ค เม่ือน�าวัตถ ุA และ B เข้าใกล้กนัแล้วเกดิแรงดึงดูดกนัได้ แสดงว่าเกดิแรงระหว่างประจไุฟฟ้า

บนวัตถุทั้ง 2 ชนิด โดยเป็นประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุ A และ B ถูก 

ขัดถดู้วยวัสดุชนิดเดียวกนั โดยวัตถ ุA และ B ต้องท�าจากวัสดุทีไ่ม่น�าไฟฟ้า (ฉนวนไฟฟ้า)

11 ข้อ ง วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในภาพ เป็นการต่อวงจรไฟฟ้า 

แบบวงจรเปิด ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า 2 หลอด, 

เซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบ 

วงจร ท�าให้หลอดไฟฟ้าทั้ง 2 ดวงไม่สว่าง

12 ข้อ ก สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเม่ือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาเรียง

อยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง ดวงจันทร์จึงท�าหน้าที่เป็นวัตถุทึบแสง

กั้นแสงจากดวงอาทิตย์

13 ข้อ ง ในเวลาเช้าดวงอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออก ท�าให้เงาของวัตถุทอดไปทางทิศตรงข้าม 

คือ ทิศตะวันตกเสมอ

14 ข้อ ง ความรู้เร่ืองการแยกสารเกีย่วข้องกบัการร่อน การกรอง การระเหย การใช้แม่เหล็กดูด และ 

การระเหยแห้ง ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้หลายวิธี เช่น ใช้การร่อน

ในการร่อนแป้ง ใช้แม่เหล็กดูดในการแยกเหล็กออกจากขยะ ใช้การกรองในการกรองน�้า 

เป็นต้น

15 ข้อ ข การกรอง เป็นวิธีการแยกของผสมที่มีของแข็งผสมกับของเหลว หรือมีของแข็งแขวนลอย

อยู่ในของเหลว อุปกรณ์ที่ใช้กรองจึงต้องมีรูพรุนเพื่อใช้แยกสารได้ แต่ขนาดรูพรุนต้องไม่

ใหญ่เกนิไป ซึง่ตะแกรงมีขนาดรูพรุนใหญ่ จงึไม่สามารถใช้กรองสารให้แยกออกจากกนัได้
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ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 10

ชุดที่ 18

ชุดที่ 6

ชุดที่ 14

ชุดที่ 4

ชุดที่ 12

ชุดที่ 20

ชุดที่ 8

ชุดที่ 16

ชุดที่ 3

ชุดที่ 11

ชุดที่ 7

ชุดที่ 15

ชุดที่ 5

ชุดที่ 13

ชุดที่ 9

ชุดที่ 17

ชุดที่ 19

ข้อ ค�ำตอบ อธิบำย

5 ข้อ ก จากสูตร ระยะทางของเสียง = ความเร็ว × เวลา

 เวลา = ระยะทางของเสียง
ความเร็ว

 

เด็กชายกระต่ายอยู่ห่างจากหน้าผา 688 เมตร 

เวลาที่เสียงเดินทางไป คือ เวลา = 688 เมตร
344 เมตร/วินาที

 

  = 2 วินาที

ดังนั้น เสียงสะท้อน คือ เสียงเดินทางไป-กลับ 2 × 2 = 4 วินาที      

6 ข้อ ค ส่ิงมีชีวิต ค เป็นพืช เน่ืองจากใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตอาหารด้วยกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง ให้แก๊สออกซิเจนกับสิ่งแวดล้อม และถูกกินด้วยสิ่งมีชีวิต ก

7 ข้อ ข เซลล์สืบพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต ท�าหน้าที่น�าลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด

ถ่ายทอดไปยังลูก

8 ข้อ ง มุมทศิ หรือมุมอะซมุิท (azimuth) คอื ทศิทีบ่อกเป็นมุมราบ โดยวัดจากจดุทศิเหนือไปทาง

ทิศตะวันออกตามแนวเส้นขอบฟ้า หรือแนวราบ มีค่าตั้งแต่ 0-360 องศา

 จากรูป มุมทิศ = 360 – 120 = 240 องศา

มุมเงย หรืออัลติจูด (altitude) คือ มุมที่มองขึ้นสูงจากขอบฟ้า หรือมุมที่วัดตามแนวดิ่ง

จากขอบฟ้าไปหาวัตถุ มีค่าตั้งแต่ 0-90 องศา

 จากรูป มุมเงย = 60 องศา

9 ข้อ ค วิธกีารประมาณค่ามุมเงยของดาว ท�าได้โดยเหยยีดแขนออกไปจนสดุแขน หลบัตาข้างหนึง่ 

ตาอีกข้างมองที่ปลายมือ โดยแสดงค่ามุมเงย ดังนี้

เม่ือต้องการประมาณค่ามุมเงย 40 องศา ต้องใช้ภาพ (ข) 1 คร้ัง (ค) 2 คร้ัง และ (ง) 1 คร้ัง
(ก)	 (ข)	 (ค)	 (ง)
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เฉลยแนวข้อสอบ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อ ค�าตอบ อธิบาย

1 ข้อ ข ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล เป็นทักษะที่ต้องใช้ความคิดเห็นจากความรู้เดิมในอดีต

หรือข้อมูลจากสารสนเทศทีเ่คยเกบ็รวบรวมไว้มาอธบิายข้อมูลจากการสังเกตหรือทดลอง

อย่างมีเหตุผล

2 ข้อ ก ไข่ไก่และเนื้อปลา เป็นแหล่งอาหารที่ให้สารอาหารพวกโปรตีน ที่จะช่วยในการสร้างเซลล ์

กล้ามเน้ือ และเย่ือกระดูก ท�าให้ร่างกายเจรญิเตบิโต ให้พลงังาน และเสรมิสร้างภมูต้ิานทาน

ให้กับร่างกายได้

3 ข้อ ค ผู้ชายวัย 16-18 ปี เป็นวัยที่ควรได้รับพลังงานต่อวันมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกาย 

มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที ่มีการเปล่ียนแปลงทัง้ขนาดโครงสร้างและฮอร์โมนต่างๆ  โดย

ปริมาณพลังงานที่เหมาะสมและควรได้รับต่อวัน คือ 2,300 กิโลแคลอรี

4 ข้อ ก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบ

มองโกเลียและจีน จะพัดพาความหนาวเย็นเข้าประเทศไทย ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 

ท�าให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง

5 ข้อ ค หินอัคนี (igneous rock) คือ หินที่เกิดจากการรวมตัวของแร่ที่เย็นตัวและตกผลึกจาก

หินหนืดที่มีรูพรุนสูง หินอัคนีที่เย็นตัวใต้เปลือกโลก เกิดจากแมกมาดันตัวข้ึนมาอยู่ใต้

เปลือกโลกและเย็นตัวลง เรียกหินอัคนีกลุ่มนี้ว่า หินอัคนีแทรกซอน หรือหินอัคนีระดับลึก

6 ข้อ ก หินแปร (metamorphic rock) เป็นหินทีเ่กดิจากการแปรสภาพของหินอคันี หินตะกอน และ

หินแปร ที่โดนความร้อน ความดัน ท�าให้แปรสภาพเป็นหินชนิดใหม่ เช่น หินควอร์ตไซต ์

หินไนส์ หินอ่อน และหินชนวน
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ข้อ ค�าตอบ อธิบาย

 7 ข้อ ข น�้าท่วมหรืออุทกภัย เป็นปรากฏการณ์ที่น�้าไหลท่วมพ้ืนดินหรือพ้ืนที่แห้ง สาเหตุเกิดได้

หลายปัจจัย เช่น ฝนตกหนักต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ท�าให้ดินดูดซับน�้าไว้ได้ไม่หมด การ

ตัดไม้ท�าลายป่า และการสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางเดินน�า้

 8 ข้อ ก ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) เกิดจากแก๊สเรือนกระจกในช้ัน

บรรยากาศโลกกักเก็บรังสีความร้อน การเผาไหม้เช้ือเพลิงของมนุษย์ เป็นสาเหตุให้เกิด 

แก๊สเรือนกระจกมากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นได้

 9 ข้อ ข สุริยุปราคา เกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่เส้นตรงเดียวกับดวงอาทิตย์ โดยมี 

ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ท�าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์

จงึทอดยาวมายังโลก คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทติย์มืดทัง้ดวง หรือมืดบางส่วนขณะหน่ึง

10 ข้อ ง จรวด (rocket) เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งยานอวกาศ โดยที่ส่วนปลายจะบรรจ ุ

เชื้อเพลิง เพื่อให้จรวดมีแรงขับดันให้สามารถเคลื่อนที่หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงโลกได้

11 ข้อ ค กลุม่อาหารจ�าพวกเน้ือสัตว์ นม ไข่ และถัว่ชนิดต่างๆ เป็นอาหารในหมู่ที ่1 เม่ือเข้าสู่ร่างกาย

และผ่านการย่อยแล้ว จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนแก่ร่างกาย

12 ข้อ ค ทักษะการวัด เป็นการเลือกใช้เครื่องมือและใช้เครื่องมือในการวัดหาปริมาตรสิ่งของต่างๆ 

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยสารที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ควรใช้เครื่องชั่งสารในการชั่ง 

เพื่อหาน�า้หนักของสารนั้น

13 ข้อ ก วัยหนุ่ม-สาวจะมีอายุช่วง 20-39 ปี เป็นวัยที่มีระบบการเจริญพันธุ์สมบูรณ์ เพศชายจะม ี

ไหล่กว้าง มีหนวด กล้ามเน้ือใหญ่ข้ึน ส่วนเพศหญิงเต้านมและสะโพกจะเจริญเต็มที่ มี

ประจ�าเดือน

14 ข้อ ค ผักและผลไม้ ถูกจัดอยู่ในสารอาหารหลัก 5 หมู่ ในหมู่ที่ 3 และ 4 เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย 

จะได้รับวิตามินและเกลือแร่ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

15 ข้อ ค สารอาหารประเภทไขมัน เป็นสารอาหารที่ได้จากไขมันพืชและไขมันสัตว์ เป็นแหล่ง

พลังงานที่ส�าคัญให้กับร่างกาย ช่วยท�าให้ร่างกายอบอุ่น และยังเป็นตัวท�าละลายวิตามินเอ 

วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค แต่การบริโภคไขมันมากเกินไป ไขมันจะถูกเก็บสะสม

ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท�าให้เป็นโรคอ้วน
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