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บทที่ 1
ทบทวนความถนัดและทักษะ

A1. ทำาความเข้าใจข้อโต้แย้ง 1 : ความรู้พื้นฐาน

A2. ทำาความเข้าใจข้อโต้แย้ง 2 : ประเภทของข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลและโจทย์

A3. ทำาความเข้าใจข้อโต้แย้ง 3 : ตัวอย่างของข้อโต้แย้ง

A4. การคิดเชิงวิพากษ์ : แผนภาพเวนน์และประพจน์ 

A5. รูปสมมาตร

โจทย์ทบทวนความถนัด

A1. ท�าความเข้าใจข้อโต้แย้ง 1 : ความรู้พ้ืนฐาน

a) ข้อโต้แย้ง (Argument)

ข้อโต้แย้งนัน้เป็นข้อความเรยีงขนาดสัน้ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วประกอบไปด้วย ข้อสรปุ (conclusion) และหลกัฐาน  

(evidence) หรือเหตุผลที่สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว หลักฐานมักจะอยู่ในรูปแบบข้ออ้าง (ข้อสนับสนุนสมมติฐาน 

หรือ premises ก็คือข้อความตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป) ที่เป็นเหตุเป็นผลในบริบทของข้อโต้แย้งนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วเรา

สามารถหาข้อสรุปของข้อโต้แย้งได้จากส่วนต้นหรือส่วนท้ายของข้อความในโจทย์ ข้อสรุปจะสมเหตุสมผลหรือไม่ 

ขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยั ได้แก่ 1) ความเป็นจริงของข้อสนับสนนุสมมติฐาน ซ่ึงรวมไปถงึสมมติฐานใดๆ กต็ามทีผู่อ่้านควร

ต้องทราบได้เองจากการอ่านข้อความ และ 2) ความสมบูรณ์ของการให้เหตุผลที่มาจากหลักฐานไปจนถึงข้อสรุป

b) ข้อสรุป หลักฐาน และสมมติฐาน 

1. ข้อสรุป (conclusion) คอืข้อมลูท่ีได้จากการพจิารณาข้อสนบัสนนุสมมติฐานอย่างมีเหตุผล โดยมคีำาบ่งชี้ 

ดังต่อไปนี้ therefore, consequently, in summary, so, hence, infer, shows, should, will

2. หลกัฐำน (evidence) คอืข้อมลูทีต้่องใช้สนบัสนนุข้อสรปุ โดยมีคำาบ่งชีดั้งต่อไปนี ้obviously, because, 

for example, in support of, due to, since, as a result of

Book 1.indb   28 2/9/23   11:05 PM

ตัวอย่างหนังสือ



32 TBX คู่มือเตรียมสอบ BMAT สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ (How to Master the BMAT)

A4. การคิดเชิงวิพากษ์ : แผนภาพเวนน์และประพจน์     
 (Critical thinking : Venn diagrams and logic statements)

a) แผนภาพเวนน์ (Venn Diagrams)

ตัวอย่ำง : มีผู้ป่วย 48 ราย เข้ารักษาในคลินิกโรคทรวงอก โดยที่ 29 ราย มีอาการของโรคหอบหืด (A) ผู้ป่วย 

30 ราย มีอาการของโรคหลอดลมอักเสบ (B) และผู้ป่วย 8 ราย ไม่มีอาการของท้ังสองโรคดังกล่าว มีผู้ป่วยที่มี

อาการทั้งหอบหืดและหลอดลมอักเสบกี่ราย

วิธีท�ำ : วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (universal set) ที่มีวงกลม 2 วง คือ วงกลม A และ B ซ้อนทับกัน

(A ไม่รวม B) + (อินเตอร์เซกชันของ A และ B) = 29; (B ไม่รวม A) + (อินเตอร์เซกชันของ A และ B) = 30; 

โดยที่ :

1) (A ไม่รวม B) + (B ไม่รวม A) + 2 x (อินเตอร์เซกชันของ A และ B) = 59

2) (A ไม่รวม B) + (B ไม่รวม A) + (อินเตอร์เซกชันของ A และ B) = 48 – 8 = 40

1) – 2) จึงทำาให้อินเตอร์เซกชันของ A และ B = 19

สรุป : A เท่านั้น = 10; B เท่านั้น = 11;

ทั้ง A และ B = 19; A + B + (อินเตอร์เซกชันของ A และ B) = 40; ไม่ทั้ง A และ B = 8

b) ประพจน์ (Logic Statement)

ประพจน์เป็นข้อสนับสนุนสมมติฐานหลัก 2 ประการซึ่งนำาไปสู่ข้อสรุป ตัวอย่างเช่น

1. ปศุสัตว์ทั้งหมดเป็นสัตว์

2. วัวตัวผู้ทั้งหมดเป็นปศุสัตว์

3. ดังนั้นวัวตัวผู้ทั้งหมดเป็นสัตว์
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b) สมมาตรการหมุน (Rotational symmetry)

รูปท่ีมีสมมาตรการหมุนจะยังคงมีลักษณะเดิมทุกประการเมื่อหมุนรอบจุดศูนย์กลาง สี่เหล่ียมจัตุรัสนั้น 

มีสมมาตรการหมุน 4 ลำาดับ (90°, 180°, 270°, 360°)

ไม่มีสมมาตรการหมุน 2 ลำาดับ 3 ลำาดับ 4 ลำาดับ

โจทย์ทบทวนความถนัด (Aptitude review questions)

Q1 (A2, 3) อตุสาหกรรมนวิเคลยีร์อ้างว่า โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์นัน้ปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อผูค้น ถ้าข้อความ

นี้เป็นความจริง ทำาไมการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึงต้องสร้างให้ห่างจากจุดที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น 

การกระทำาเช่นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่าพลังงานนิวเคลียร์อาจก่อให้เกิดอันตรายกับชุมชนท้องถิ่นได้

 ถ้าข้อความข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงจะหักล้างข้อโต้แย้งข้างต้นได้อย่างชัดเจนที่สุด

 A. การสร้างเตาปฏิกรณ์ให้ห่างจากชุมชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั่วไป

 B. อันตรายจากการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

 C. ไม่มีนำ้าใช้ระบายความร้อนให้แก่เตาปฏิกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น

 D. ต้นทุนตำ่ากว่าและโอกาสที่ชุมชนท้องถิ่นจะคัดค้านการวางแผนการใช้งานมีน้อยกว่า

ค�ำตอบ C : ตัวเลือก C นั้นเป็นคำาอธิบายทางเลือกสำาหรับข้ออ้างหลัก (เท็จ) ที่กล่าวว่าเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ตั้งห่างจากจุดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเพื่อความปลอดภัย

หากต้องการเฉลยโจทย์ทบทวน (Review Questions)
เวอร์ชันภาษาอังกฤษ กรุณาเปิดดูที่หน้า 566-571
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Q2 (A2, 3) ไบโอดีเซลไม่ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกสำาหรับนำ้ามันดีเซลจากปิโตรเลียมเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์ คาร์บอนก็ยังคงเป็นคาร์บอน และเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็จะทำาให้

เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งที่มาของคาร์บอนไม่ส่งผลต่อขนาดของรอยเท้าคาร์บอน*

 ถ้าข้อความข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงจะหักล้างข้อโต้แย้งข้างต้นได้อย่างชัดเจนที่สุด

 A. พืชเชื้อเพลิงชีวภาพดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง

 B. ไบโอดีเซลมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของนำ้ามันดีเซลที่เผาไหม้ทั้งหมด 

 C. รถยนต์ไม่ใช่แหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่

 D. ป่าฝนที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกทำาลายเพื่อใช้เพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงชีวภาพ

ค�ำตอบ a : ตัวเลือก A ทำาให้ข้อโต้แย้งมีนำ้าหนักน้อยลงอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากปริมาณคาร์บอน

ที่สะสม (วัฏจักรคาร์บอน) และการลดลงของรอยเท้าคาร์บอน ตัวเลือก D และ B ไม่เกี่ยวข้อง เพราะ 

ไบโอดีเซลยังคงเป็นทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนตัวเลือก C สนับสนุน 

ข้อโต้แย้ง

Q3 (A2, 3) ผูป่้วยโรคอ้วนในทางการแพทย์ กล่าวคอืผูท้ีม่ดีชันมีวลกาย (BMI) มากกว่า 30 ไม่ควรได้รับการผ่าตดั

ข้อต่อเข่า เนื่องจากมีความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดสูงเกินไป และข้อต่อใหม่มีแนวโน้มที่จะ

ใช้การไม่ได้จากนำ้าหนักที่กดทับ

 ถ้าข้อความ 2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงจะหักล้างข้อโต้แย้งข้างต้นได้อย่างชัดเจนที่สุด

 A. อายุของข้อต่อจะลดลงในผู้ป่วยโรคอ้วนรุนแรงเท่านั้น (BMI มากกว่า 40)

 B. ผู้ป่วยโรคอ้วนในทางการแพทย์ควรมีสิทธิได้รับการรักษามากเท่ากับผู้อื่น

 C. โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญของโรคข้อเสื่อม

 D. สุขภาพโดยทั่วไปนั้นสำาคัญกว่าโรคอ้วนเมื่อคำานึงถึงภาวะแทรกซ้อน

 E. จะดีกว่าถ้าผู้ป่วยโรคอ้วนลดนำ้าหนักก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดข้อต่อ

ค�ำตอบ a และ D : ตัวเลือก A และ D แย้งมุมมองของข้ออ้างหลักของข้อโต้แย้ง ส่วนตัวเลือก B, C 

และ D ถึงแม้ว่าจะเป็นจริง แต่อยู่นอกขอบเขตของข้อโต้แย้งนี้

*Carbon footprint หมายถึง ปรมิาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ทีป่ล่อยออกมาจากผลติภัณฑ์หรือบรกิารจากกิจกรรม

ต่างๆ ของมนุษย์
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บทที่ 5
ทบทวนความถนัดทางชีววิทยา

B1. ระบบย่อยอาหาร

B2. ระบบทางเดินหายใจ

B3. ระบบไหลเวียนโลหิต

B4. ระบบประสาท : ตา

B5. ระบบต่อมไร้ท่อ : ฮอร์โมนกลไกการเกิดวงจรรอบเดือน

B6. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

B7. ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก) ยีน และการแบ่งเซลล์

B8. แบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

โจทย์ทบทวนความถนัดทางชีววิทยา

B1. ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

a) ทางเดินอาหาร 

ทางเดินอาหารประกอบด้วยอวัยวะดังต่อไปนี้ ปาก ล้ิน ฟาริงซ์ (คอหอย) หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

ลำาไส้เล็ก (ส่วนดูโอดีนัมและส่วนอีเลียม) และลำาไส้ใหญ่ (ส่วนโคลอนและลำาไส้ตรง)

b) สารอาหารและเอนไซม์เร่งปฏิกิริยา

i)  คาร์โบไฮเดรต : (พอลแิซก็คาไรด์) จะถกูย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสในนำา้ลาย (ย่อยเป็นไดแซก็คาไรด์ (เช่น 

มอลโทส) และโมโนแซ็กคาไรด์ (เช่น กลูโคส))

ii) โปรตีน : จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์เพปซิน ทริปซิน และ ไคโมทริปซิน ในกระเพาะอาหาร (เพื่อย่อยให้เป็น

โพลีเปปไทด์และกรดอะมิโน)

iii) ไขมัน : จะถูกทำาให้แตกตัวและมีขนาดเล็กลงด้วยเกลือนำ้าดี (ตัวอิมัลซิไฟเออร์/ตัวทำาละลาย) และถูกย่อย

ด้วยเอนไซม์ลิเพส (ให้กลายเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล) 
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d) ฮอร์โมนในกลไกการเกิดรอบเดือน (Menstrual cycle hormones)

ระดบั FSH ทีเ่พ่ิมขึน้จะกระตุน้การเจรญิเติบโตของฟอลลเิคลิในรงัไข่ ทีจ่ะหล่ังฮอร์โมนเอสโตรเจนซึง่จะทำาให้

เยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มความหนาเต็มที่ ฮอร์โมนลูทิไนซิง (LH) จะมีระดับสูงที่สุดในช่วงกลางของวัฏจักร (วันที่ 14) 

เพื่อกระตุ้นการตกไข่ นั่นคือการปล่อยไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่จากฟอลลิเคิลไปยังท่อนำาไข่ นอกจากนี้ LH ยังทำา 

หน้าทีใ่นฟอลลเิคิลทีไ่ม่มไีข่เพือ่สร้างคอร์ปัสลูเทยีม ซ่ึงจะหล่ังฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน การเพิม่ขึน้

ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะคงสภาพการตั้งครรภ์และยับยั้งการหลั่ง FSH (ป้องกันการตกไข่เพิ่มเติม) แต่ถ้าไข่

ไม่ได้รบัการปฏสินธกิบัสเปิร์ม (กล่าวคอืไม่เกดิไซโกต) คอร์ปัสลูเทยีมจะแตกออก ดังนัน้ในกลไกการเกิดรอบเดอืน

จะเป็นการทำางานร่วมกันของกลไกการควบคุมฮอร์โมนทั้งสองรูปแบบ

B6. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary system)

a) ส่วนประกอบ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะประกอบด้วยอวัยวะดังนี้ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

b) ไตและหน่วยไต 

i) กายวภิาคของไต : เนือ้ไตส่วนนอก (รนีลัคอร์เทกซ์) เนือ้ไตส่วนกลาง (เมดลัลา) และกรวยไต (รนีลัเพลวสิ)  

เชื่อมต่อเนื่องกันกับท่อไตที่นำาไปสู่กระเพาะปัสสาวะ หน่วยไต (nephron) เป็นหน่วยการทำางานของไต

ที่อยู่ระหว่างเนื้อไตส่วนนอก (จะเกิดการกรองที่โกลเมอรูลัส) และเนื้อไตส่วนกลาง (เกิดการดูดกลับที่ท่อ

ของหน่วยไตและควบคุมความเข้มข้นของปัสสาวะ)

ii) หน่วยไต : แผนภาพด้านล่างแสดงภาพของหน่วยไต

(1) รีนัลคอร์พัสเคิล = โบว์แมนแคปซูล (โกลเมอรูลาร์แคปซูล) + โกลเมอรูลัส (เป็นกระจุกหลอดเลือด

ฝอย) ที่ต่อกับ (2) หลอดไตส่วนต้น (ที่ขดไปมา) ซึ่งนำาไปยัง (3) ท่อห่วงเฮนเลฝั่งวกลง (4) ห่วงเฮนเล (ห่วง

หน่วยไต หรือห่วงเมดัลลารี) ซึ่งนำาไปสู่ (5) ท่อห่วงเฮนเลฝั่งวกขึ้น (6) หลอดไตส่วนปลายและจะไหลเข้าสู่ (7) 

หลอดไตรวม และ (8) กรวยไต
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b) เซลล์สืบพันธุ์ (Gametes) เซลล์โซมาติก (Somatic cells) และวัฏจักรเซลล์

i) เซลล์สบืพนัธุ ์: เกดิจากเซลล์ต้ังต้นของไข่และอสุจิทีเ่ป็นเซลล์ดิพลอยด์ (diploid : มโีครโมโซม 2 ชดุ) เกิด

การแบ่งตัวแบบไมโอซิส เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบแฮพลอยด์ (haploid : มีโครโมโซม 1 ชุด) เพศผู้และ

เพศเมียท่ีมีโครโมโซมในนิวเคลียสเพียง 23 แท่ง เซลล์ทั้งสองจะรวมตัวกันระหว่างการปฏิสนธิเพื่อผลิต

เซลล์ใหม่ที่เรียกว่า ไซโกต ซ่ึงมีนิวเคลียสเป็นแบบดิพลอยด์ ในระหว่างการแบ่งตัวแบบไมโอซิสนั้นเซลล ์

ดพิลอยด์จะแบ่งตวั 2 ครัง้ ครัง้แรกเพือ่สร้างเซลล์ดพิลอยด์ 2 เซลล์ (เกดิการจำาลองแบบของดเีอ็นเอ) จาก

นัน้แบ่งตวัอกีครัง้เพือ่ให้ได้เซลล์แฮพลอยด์ทีแ่ตกต่างกนั 4 เซลล์ โดยในแต่ละเซลล์จะมโีครโมโซมเพยีงชุด

เดียว (เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม) โดยหลังจากเกิดการปฏิสนธิ เซลล์ไซโกตจะกลับมาเป็น

เซลล์ดิพลอยด์อีกครั้ง มีเพียงเซลล์แฮพลอยด์ที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโอซิสและมีจำานวนโครโมโซม

ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เหมาะสมในการกลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์

ii) เซลล์โซมาติก : หรือเซลล์ร่างกายที่ใช้สร้างอวัยวะต่างๆ ยกเว้นเซลล์ที่จะกลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์ เซลล ์

โซมาติกสร้างโดยการแบ่งตัวแบบไมโทซิส เพื่อสร้างเซลล์ลูกแบบดิพลอยด์ที่เหมือนกัน 2 เซลล์ ท่ีมี

โครโมโซมจำานวนเท่ากันกับเซลล์โซมาติกอื่นๆ ท้ังหมด รวมถึงไซโกตท่ีเป็นเซลล์ต้นกำาเนิดของเซลล ์

โซมาติกเองด้วย

iii) วัฏจักรของเซลล์ : การเติบโตของเซลล์และการจำาลองแบบของดีเอ็นเอ (ระยะอินเตอร์เฟส) จะตามด้วย

การแบ่งตวัแบบไมโทซสิ 4 ระยะ ได้แก่ โพรเฟส (โครโมโซมทีม่องเหน็ได้ในนวิเคลยีสและเยือ่หุ้มนวิเคลยีส

สลาย) เมตาเฟส (โครโมโซมจะเรียงในแนวระนาบบริเวณกลางเซลล์) แอนาเฟส (โครโมโซมเคลื่อนที่ออก

จากกัน) และสุดท้ายคือเทโลเฟส (เกิดเยื่อหุ้มนิวเคลียสและเซลล์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน)

หรอืกล่าวได้อีกแบบหนึง่ว่า เซลล์แบ่งเซลล์แบบไมโทซสิได้เมือ่มดีเีอน็เอทีส่มบรูณ์ 2 ชดุ (เช่น ในมนษุย์มสีำาเนา 

2 ชุดจากพ่อและสำาเนา 2 ชุดจากแม่ = 46 × 2 = 92 แท่งของโครโมโซมหลังจากระยะโพรเฟส)
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โจทย์ทบทวนความถนัดทางชีววิทยา

Q1  (B8 (1)) ถ้าพืชที่เป็นเฮเทอโรไซกัส 2 ต้น ซึ่งมีฟีโนไทป์เป็นต้นสูงซึ่งมียีนด้อยในด้านความสูงผสมเกสรข้าม

กัน อัตราส่วนของต้นสูงต่อต้นเตี้ยในรุ่นลูกจะเป็นเท่าใด

 A. 1:1

 B. 1:2

 C. 2:1

 D. 3:1

 E. 4:1

ค�ำตอบ D. : 3:1; ตารางพันเนตต์ : ต้นไม้ Tt 2 ต้นจะได้ลูกที่เกิดมาเป็น TT, Tt, Tt = สูง 3 ต้น และ tt 

= เตี้ย 1 ต้น

Q2  (B8 (3)) หาก A = ลักษณะผิดปกติที่เป็นยีนเด่น, a = ลักษณะปกติที่เป็นยีนด้อย, B = ลักษณะปกติที่เป็น

ยีนเด่น และ b = ลักษณะผิดปกติที่เป็นยีนด้อย ในแผนภูมิพันธุประวัติต่อไปนี้ รุ่นหลาน 2 คนฝั่งซ้ายที่เป็น

เพศชายมีจีโนไทป์ลักษณะใด

 กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมแบบยีนด้อยของออโตโซม ลูกของบิดามารดาที่ไม่แสดงลักษณะผิดปกติ  

(เฮเทอโรไซกัส) จำานวน 25% จะแสดงลักษณะผิดปกติ (โฮโมไซกัส)

 A. aa, Bb

 B. Bb, bb

 C. Bb, Bb

 D. BB, Bb

ค�ำตอบ B. : Bb, bb; โรคที่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม ดังนั้นจะต้องเป็น bb ที่มีลักษณะผิดปกติ
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บทที่ 7
การสอบจ�าลอง

ส่วนที่ 1 : ข้อสอบวัดความถนัดและทักษะ

ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 1

ข้อสอบทั้งหมด 35 ข้อ

เวลาสอบ 1 ชั่วโมง

ห้ามใช้เครื่องคิดเลข

Q1 (A2, 3) ควรยกเลกิการจำากดัความเรว็บนมอเตอร์เวย์ที ่70 ไมล์ต่อชัว่โมง ผูข้บัขีม่ากกว่าครึง่หนึง่ของทัง้หมด

ยอมรับว่าขับรถด้วยความเร็ว 80 ไมล์ต่อช่ัวโมงข้ึนไป ดังนั้นจึงควรทำาให้ความเร็วดังกล่าวถูกกฎหมาย 

ปัจจุบันในทางปฏิบัติแล้ว การขับรถเร็วกว่าข้อกำาหนด 10 ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และผู้ขับขี่ส่วน

น้อยเท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาจะถูกดำาเนินคดีจากการกระทำาเช่นนั้น

 ข้อใดต่อไปนี้แสดงประเด็นหลักของข้อโต้แย้งได้ดีที่สุด

 A. การขับขี่ด้วยความเร็ว 80 ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นปลอดภัยพอๆ กับการขับขี่ด้วยความเร็ว 70 ไมล์ต่อชั่วโมง

 B. ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามการจำากัดความเร็ว

 C. ผู้ขับขี่มักใช้ความเร็วเกิน 80 ไมล์ต่อชั่วโมงบนมอเตอร์เวย์

 D. การขับขี่ด้วยความเร็ว 80 ไมล์ต่อชั่วโมงบนมอเตอร์เวย์ถือเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้

 E. ผู้ขับขี่สามารถขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว 80 ไมล์ต่อชั่วโมงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำาเนินคดี

ค�ำตอบ   

Book 1.indb   269 2/9/23   11:05 PM

ตัวอย่างหนังสือ



บทที่ 7 การสอบจ�าลอง 273

Test 1
THA

TBX คู่มือเตรียมสอบ BM
AT สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ (How

 to M
aster the BM

AT 3rd edition) | 

©
 สงวนลิขสิทธิ์โดย Think Beyond Books | หากท่านใดต้องการสิทธิ์ใช้เนื้อหา กรุณ

าติดต่อขออนุญ
าตทาง thinkbeyondbooks@

gm
ail.com

Q9 (A) จงหารูปในลำาดับต่อไป

ค�ำตอบ   

Q10 (A2, 3) ฟาร์มกงัหนัลมเป็นแหล่งพลังงานทีไ่ม่ดี ฟาร์มกงัหนัลมเหล่านีจ้ะผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่ได้แม้แต่วตัต์

เดียวเมื่อไม่มีลมพัด

 ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสันนิษฐานโดยนัยของข้อโต้แย้งข้างต้น

 A. ลมต้องพัดอย่างต่อเนื่องจึงจะผลิตไฟฟ้าได้

 B. การที่ไม่มีลมพัดทำาให้ฟาร์มกังหันลมเป็นแหล่งพลังงานที่เอาแน่เอานอนไม่ได้

 C. ฟาร์มกังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นระยะๆ เท่านั้น

 D. ฟาร์มกังหันลมเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีราคาแพง

 E. การที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าทำาให้ฟาร์มกังหันลมเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ดี

ค�ำตอบ   

Q11 (A2, 3) เซลลไูลตสิคอืการตดิเชือ้แบคทเีรยีท่ีผวิหนงั ซึง่ส่วนใหญ่มกัเกดิทีแ่ขนหรือขา โรคนีร้กัษาได้ด้วยการ

ใช้ยาต้านจลุชีพท่ีแพทย์สัง่ หลงัจากได้รบัผลการเพาะเชือ้จากเลอืดและความไวต่อยาปฏิชีวนะ อย่างไรกต็าม

เมื่อมีแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ปนเปื้อนบนผิวหนังมักทำาให้เกิดผลบวกปลอมในสัดส่วนที่สูง

 ข้อใดต่อไปนี้อนุมานได้อย่างสมเหตุสมผลจากข้อความข้างต้น

 A. ทางทีด่คีวรรอผลการเพาะเชือ้จากเลอืด และผลการทดสอบความไวก่อนเริม่การรกัษาด้วยยาต้านจลุชพี

 B. เซลลูไลติสจะตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียว

 C. การปนเปื้อนของแบคทีเรียทำาให้เกิดผลลบปลอมในสัดส่วนที่ตำ่า

 D. การเพาะเชื้อจากเลือดมักจะไม่มีส่วนช่วยในกระบวนการรักษาเซลลูไลติส

 E. การเกิดเซลลูไลติสนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะที่บริเวณแขนและขา

ค�ำตอบ   

Book 1.indb   273 2/9/23   11:05 PM

ตัวอย่างหนังสือ



276 TBX คู่มือเตรียมสอบ BMAT สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ (How to Master the BMAT)

Q17 (M7b) ผูค้้าส่งซือ้หนงัสอืจากผูจ้ดัพิมพ์โดยได้รับส่วนลด 50% จากราคาขายปลีก ผู้ค้าส่งขายหนงัสอืให้ร้าน

หนังสือด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาทุน 40% ร้านหนังสือต้องเพ่ิมราคาข้ึนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้ได้ราคา

ขายปลีก ให้คำาตอบเป็นจำานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

ค�ำตอบ   

Q18 (P5) กราฟแสดงความเร็วของรถไฟที่วิ่งผ่าน 5 สถานี ได้แก่ H, I, J, K และ L 

 คู่สถานีในข้อใดที่มีระยะห่างเท่ากัน

 A. HI และ JK

 B. HI และ KL

 C. IJ และ KL

 D. IJ และ JK

 E. HJ และ JL

ค�ำตอบ   

Q19 ถ้าแขก 6 คนในงานเลี้ยงอาหารคำ่าทั้งหมดจับมือทักทายกัน การจับมือทักทายกันเกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้ง

 A. 16

 B. 15

 C. 14

 D. 12

 E. 10

ค�ำตอบ   

Book 1.indb   276 2/9/23   11:05 PM

ตัวอย่างหนังสือ



296 TBX คู่มือเตรียมสอบ BMAT สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ (How to Master the BMAT)

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้

ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 2

ข้อสอบทั้งหมด 27 ข้อ

เวลาสอบ 30 นาที

ห้ามใช้เครื่องคิดเลข

ในการทดสอบจำาลองนี้ ข้อสอบทั้งหมดจะมีรหัสหัวข้อกำากับไว้สำาหรับการทบทวน โดยจะแสดงไว้ในวงเล็บ 

ตัวอย่างเช่น (P3b; M6d) หมายถึงข้อสอบข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์หัวข้อ 3b และวิชาคณิตศาสตร์หัวข้อ 

6d; (B1a; C10b, c) หมายถึงข้อสอบข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาหัวข้อ 1a และวิชาเคมีหัวข้อ 10b และ 

10c โดยข้อสอบบางข้อจะระบุคำาใบ้สำาหรับการแก้โจทย์ไว้ 

Q1 (B1b; B5a) พิจารณาข้อความเกี่ยวกับตับอ่อนทั้ง 3 ข้อด้านล่างนี้ :

 i) อินซูลินผลิตขึ้นในตับอ่อนที่ไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans) และเป็นฮอร์โมน

 ii) อะไมเลสผลิตในต่อมนำ้าลายเช่นกัน

 iii) เอนไซม์ย่อยอาหารส่วนใหญ่ผลิตโดยตับอ่อน

 Creon เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบ ซึ่งอาการคือสารที่ผลิตในตับอ่อนนั้นลดลง สมมติว่า Creon 

เป็นยาที่สามารถใช้โดยการรับประทานเท่านั้น ตัวยาของ Creon ควรมีสารใดผสมอยู่

 A. ลิเพส โปรตีเอส

 B. ลิเพส โปรตีเอส อินซูลิน

 C. ลิเพส โปรตีเอส อะไมเลส

 D. อะไมเลส ลิเพส อินซูลิน

 E. โปรตีเอส ลิเพส อินซูลิน

ค�ำตอบ   

Q2 (P6d หรอื P8d) มคีนตลีกูกอล์ฟลกูหนึ่งจากแท่นทอีอฟ โดยความเร็วแนวตัง้คือ 30 m s–1 จงคำานวณความ

สูงที่สูงที่สุดของลูกกอล์ฟ โดยไม่สนใจอิทธิพลของการหมุนและแรงต้านของอากาศ (1 kg = 10 N)

(คำาใบ้ = พลังงาน)

ค�ำตอบ   
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Q6 (P4a) ผู้ขับขี่รถยนต์เดินทางจากเบอร์มิงแฮมไปยังแบล็กพูลเป็นระยะทาง 120 ไมล์ ด้วยความเร็วเฉลี่ย 

60 mph จากนั้นออกจากแบล็กพูลและกลับมายังเบอร์มิงแฮมด้วยความเร็วเฉลี่ย 40 mph ความเร็วเฉลี่ย

สำาหรับการเดินทางไปกลับคือเท่าใด

 A. 45 mph

 B. 48 mph

 C. 50 mph

 D. 54 mph

 E. 58 mph

(คำาใบ้ = เวลา)

ค�ำตอบ   

Q7 (C3a) ธาตุใดต่อไปนี้จะไม่สร้างสารประกอบไอออนิกกับฟลูออรีน

 A. โพแทสเซียม

 B. อะลูมิเนียม

 C. คาร์บอน

 D. ซีเซียม

ค�ำตอบ   

Q8 (P17d) จงคำานวณค่าไฟฟ้าโดยประมาณจากการต้มนำ้า 1.75 L ในกาต้มนำ้าที่ใช้ไฟฟ้า 13 A ที่ 230 V โดย

ใช้เวลา 4 นาที ถ้าค่าไฟฟ้าราคา 15 เพนนีต่อ kW−h

 A. 1 เพนนี

 B. 0.5 เพนนี

 C. 2 เพนนี

 D. 3 เพนนี

 E. 4 เพนนี

(คำาใบ้ : ปริมาณไม่เกี่ยวข้อง)

ค�ำตอบ   
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Q14 (C6b) ก๊าซ 2 ชนิดใดต่อไปนี้จะละลายในนำ้าและทำาให้กระดาษลิตมัสเป็นสีแดง

 A. O2  B. CO  C. CO2  D. HF  E. NH3  F. CH4

ค�ำตอบ   

Q15 (P18c, d, 17d) จงคำานวณค่าความต้านทานรวมของตัวต้านทานที่จัดเรียงตามแผนภาพด้านล่าง

(คำาใบ้ : สาม, คู่, เดี่ยว)

ค�ำตอบ   

Q16 (B8) ตามแผนภูมิพันธุประวัติที่แสดงด้านล่าง ความน่าจะเป็นที่ M เพศชายจะถ่ายทอดยีนที่แสดงลักษณะ

ผิดปกติเป็นเท่าใดหากเขาแต่งงานและมีลูก โดยสมมติว่าภรรยาของเขาไม่มียีนที่แสดงลักษณะผิดปกติและ

ไม่ได้เป็นพาหะ

 A. 100%

 B. 50%

 C. 33.3%

 D. 25%

 E. 0%

ค�ำตอบ   
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ส่วนที่ 3 : ข้อสอบวัดทักษะการเขียน

ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 3

เลือกคำาถาม 1 คำาถาม

เวลาสอบ 30 นาที ให้เขียนคำาตอบความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

ห้ามใช้พจนานุกรม

1. กำรแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์มำกกวำ่ศิลปะ

 คณุเข้าใจข้อความข้างต้นว่าอย่างไร จงเขยีนข้อโต้แย้งทีห่กัล้างข้อความดงักล่าว คณุสามารถโต้แย้งว่าการ

แพทย์นั้นเกี่ยวข้องกับทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่

2. กำรมีควำมรู้นิดหน่อยนั้นเป็นสิ่งที่อันตรำย (อเล็กซำนเดอร์ โปป)

 ผู้เขียนต้องการจะสื่อความหมายอะไรจากข้อความนี้ ความรู้ที่มากมายเป็นสิ่งที่อันตรายกว่าได้หรือไม่  

จงเขียนเรียงความรวมเนื้อหาที่สอดคล้องกัน ซึ่งโต้แย้งคุณค่าของการมีความรู้เพียงเล็กน้อย

3. น้อยคนนักที่จะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกอคติและควำมเช่ือของคนในสังคมได้อย่ำง

ใจเย็น ผู้คนส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะมีควำมคิดเห็นเช่นนั้นด้วยซ�้ำ (อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์)

 ผู้เขียนหมายถึงอะไรจากความคิดเห็นนี้ และคุณจะหักล้างข้อความนี้ได้อย่างไร จงเขียนเรียงความรวม

เนื้อหาที่สอดคล้องกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างของอคติ และยกตัวอย่างว่าทัศนคติและความเชื่อถูก

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร

4. กำรรู้ว่ำมีกำรท�ำผิดศีลธรรมและปล่อยให้กำรกระท�ำผิดดังกล่ำวด�ำเนินต่อไปนั้น อำจแพร่โรคติดต่อ 

อันไม่พึงประสงค์สู่สังคมได้ (เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์)

 ผู้เขียนกล่าวถึงโรคติดต่อใดในข้อความนี้ จงอภิปรายความหมายและความหมายโดยนัยของข้อความที่ 

ยกมา โดยใช้ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนและโต้แย้งข้อความดังกล่าว
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Answ
er 1

THA

ค�าตอบและค�าอธิบายค�าตอบ

เฉลยและค�าอธิบาย ส่วนที่ 1 : ข้อสอบวัดความถนัดและทักษะ ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 1

  1. D 13. B 25. หัวใจมีเสียงฟู่

  2. E 14. D 26. E

  3. C 15. 8, 13 27. C

  4. 5/8 16. B 28. A และ E

  5. D 17. 43% 29. B

  6. C 18. C 30. C

  7. A 19. B 31. B

  8. B 20. A 32. D

  9. 2 21. D 33. 67

10. E 22. A 34. C

11. D 23. A และ D 35. A

12. B, D, A, C 24. E

1. ค�ำตอบ D : 

ตัวเลือก D เป็นประเด็นหลักของข้อโต้แย้ง ตัวเลือก A และ B ไม่ถูกระบุในข้อโต้แย้ง ส่วนตัวเลือก C เป็นจริงแต่

ไม่ใช่ประเด็นหลัก ในขณะที่ตัวเลือก E เป็นเท็จ

2. ค�ำตอบ e :

ตวัเลอืก E ไม่สนบัสนนุหรอืขดัแย้งกบัข้อโต้แย้ง เพราะผูค้นทีถ่กูพูดถงึยงัล้มเหลวในการรักษาสุขภาพ แต่ข้อความ

นี้ก็ไม่ได้บอกว่าพวกเขาควรถูกเลือกปฏิบัติ

3. ค�ำตอบ C :

มเีพยีงตวัเลอืก C เท่านัน้ทีข่ดัแย้งกบัข้อสรุปหลักของข้อโต้แย้งทีว่่า พลังงานนวิเคลียร์นัน้มรีาคาถกูและสะอาด ส่วน 

ตัวเลือก A, B, D และ E เกี่ยวข้องกับข้ออ้างหลักแต่ละอันมากกว่า
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22. ค�ำตอบ a :

ตัวเลือก A สะท้อนถึงความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเอง การได้รับข้อมูลถึงทางเลือกที่มีทั้งหมดและความ

จำาเป็นใน “การรักษาบนพื้นฐานของสิ่งที่แต่ละคนเชื่อ” ตัวเลือก B ขัดกับข้อความในโจทย์ เพราะแพทย์สามารถ

ชี้แจงได้ว่าตัวเลือกใดคือตัวเลือกที่แพทย์คิดว่าเหมาะสมกว่า ตัวเลือก C และ D อาจอนุมานได้ แต่ไม่ครอบคลุม

เนื้อความโดยรวมของข้อความในโจทย์

23. ค�ำตอบ a และ D :

ถ้า A และ D เป็นจริง ข้อโต้แย้งก็จะมีข้อบกพร่อง เพราะผู้รับบำานาญสามารถหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมได้ ตัวเลือก 

B ไม่ได้ทำาให้ข้อความเกี่ยวกับ GDP 15% บกพร่อง และตัวเลือก C ก็เป็นไปตามที่ข้อความในโจทย์ระบุไว้คือ 

ไม่เกิน 12% ของ GDP (สูงสุด 4% + 8%)

24. ค�ำตอบ e :

เพิ่มขึ้น 500% = × 5 (5 เท่า); หลอดเลือดหัวใจตีบ = 9.1 ÷ 1.3 (700%); กล้ามเนื้อหัวใจตาย = 1.7 ÷ 0.3 = 

17 ÷ 3 (500+ %); โรคหลอดเลือดสมอง = 1.8 ÷ 0.1 = 18 × 10 (1800%)

25. ค�ำตอบ หัวใจมีเสียงฟู่ :

การแปรผัน = ค่าสูงสุด − ค่าตำ่าสุด = 2.2 − 1.0 = 1.2

26. ค�ำตอบ e :

ไม่มีข้อถูก ให้วาดวงกลม 3 วงที่ตรงตามคำาอธิบาย แต่ท้าทายข้อความในโจทย์

27. ค�ำตอบ C :

เราอาจ (บังเอิญ) ได้ข้อสรุปที่เป็นจริงได้แม้ว่าจะสรุปจากข้ออ้างที่เป็นเท็จ เช่น ให้ลองแทนที่ “การทดสอบความ

ถนัด” (คำาที่เชื่อมโยง i) กับ ii)) ด้วยคำาว่า “ข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา”

28. ค�ำตอบ a และ e :

ตัวเลือก A ได้ถูกกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนในประโยคสุดท้าย ส่วนตัวเลือก E ก็ต้องเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบการ 

เสยีชีวติในฤดหูนาวและฤดรู้อน หากความแตกต่างระหว่างการเสยีชวีติในฤดหูนาวและฤดรู้อนเป็นไปตามท่ีระบุไว้
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