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มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามท่ีตั้งใจไว
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อวัยวะในระบบยอยอาหาร ประกอบดวย

(1) ลําไส ใหญ (2) ลําไสเล็ก (3) ปาก (4) กระเพาะอาหาร (5) หลอดอาหาร

1. จงเรียงลําดับการทํางานของอวัยวะในระบบยอยอาหารใหถูกตอง 

ก. (1), (2), (3), (4) และ (5) ข. (3), (4), (5), (1) และ (2) 

ค. (3), (5), (4), (2) และ (1) ง. (3), (5), (4), (1) และ (2)

2. การเค้ียวอาหารใหละเอียดมีผลดีตอรางกายอยางไร 

ก. ทําใหรับประทานอาหารไดอรอยและมากขึ้น 

ข. ทําใหระบบการยอยอาหารทํางานไดงายและรวดเร็วขึ้น 

ค. ทําใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวนจากการเค้ียวอาหารทุกชนดิ 

ง. ทําใหอาหารไมตกคางในระบบยอยอาหาร

3. ถารางกายไมไดรับอาหารประเภทไขมัน จะมีโอกาสทําใหรางกายขาดสารอาหารในขอใด

ก. วิตามิน B ข. วิตามิน C 

ค. วิตามิน E ง. วิตามิน C และวิตามิน E

4. พิจารณาตารางแสดงพลังงานที่ ไดรับจากอาหารตางๆ แลวตอบคําถาม 

ชนดิอาหาร ปริมาณ (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี)

ขาวคลุกกะป 296 614

ขาวผัดกะเพราไก 293 554

กวยเต๋ียวผัดไทยใสไข 244 577

เสนหม่ีนํ้าลูกชิ้นเน้ือวัว 447 226

หมี่กะทิ 272 466

ขอสอบชดุที่ 1
เร่ืองระบบตาง ๆ  ในรางกาย
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ริสาอายุ 12 ป ในแตละวันริสาตองการ พลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี

จากตาราง ริสาตองรับประทานอาหารในขอใดเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย

ก. กวยเต๋ียวผัดไทยใสไข เสนหม่ีนํ้าลูกชิ้นเน้ือวัว หมี่กะทิ 

ข. ขาวคลุกกะป ขาวผัดกะเพราไก หมี่กะทิ 

ค. ขาวคลุกกะป ขาวผัดกะเพราไก เสนหม่ีนํ้าลูกชิ้นเน้ือวัว 

ง. ขาวคลุกกะป ขาวผัดกะเพราไก กวยเต๋ียวผัดไทยใสไข

5. รางกายของมนษุย เม่ือไดรับแสงแดดจะสามารถสงัเคราะหวิตามินชนดิใดข้ึนมาใชเอง

ก. วิตามิน C ข. วิตามิน E

ค. วิตามิน D ง. วิตามิน K

6. สวนใดของอวัยวะตอไปนี ้มีการยอยอาหารแตไมดูดซึม

ก. กระเพาะอาหาร ข. ลําไสเล็ก

ค. ลําไส ใหญ ง. ตับ

7. ขอใดกลาวถึงการทํางานของระบบอวัยวะในรางกาย ไมถูกตอง 

ก. สารอาหารจากระบบยอยอาหาร  ระบบไหลเวียนเลือด  สารอาหาร 

ไปยังสวนตางๆ ของรางกาย

ข. แกสออกซิเจนจากระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  แกสออกซิเจน 

ไปยังสวนตางๆ ของรางกาย

ค. แกสคารบอนไดออกไซดจากระบบหายใจ  ปอด  แกสคารบอนไดออกไซด 

ออกนอกรางกาย

ง. กากอาหารจากระบบยอยอาหาร  ระบบขับถาย  ขบัอุจจาระออกนอกรางกาย

8. ในปสสาวะของคน ไมควรพบส่ิงใด 

ก. น้ํา กับ โปรตีน ข. คลอไรด กับ โซเดียม 

ค. กลูโคส กับ แมกนเีซียม ง. โปรตีน กับ กลูโคส
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9. ขอใดเรียงลําดับการจัดระบบในรางกายไดถูกตอง

ก. เซลล  เน้ือเยื่อ  อวัยวะ  ระบบ

ข. เซลล  อวัยวะ  เน้ือเยื่อ  ระบบ

ค. เซลล  เน้ือเยื่อ  ระบบ  อวัยวะ

ง. เซลล  ระบบ  เน้ือเย่ือ  อวัยวะ

10. ความสัมพันธ ในขอใดตอไปนี้ ไมถูกตอง 

ก. ตับ - นํ้าดี ข. ลําไสเล็ก - เรนนนิ

ค. ตอมนํ้าลาย - อะไมเลส ง. กระเพาะอาหาร - เพปซิน

11. เฮโมโกลบินพบท่ี ใดและมีหนาท่ีอะไร 

ก. ในเม็ดเลือดขาว ทําหนาท่ีกําจัดเชื้อโรค 

ข. ในเม็ดเลือดแดง ทําหนาท่ีลําเลียงออกซิเจน 

ค. ในเม็ดเลือดแดง ทําหนาท่ีชวยในการแข็งตัวของเลือด 

ง. ในเม็ดเลือดขาว ทําหนาท่ีลําเลียงแกสคารบอนไดออกไซด

12. ขอใดตอไปนีก้ลาวถูกตองเก่ียวกับการหายใจเขา 

ก. ปริมาตรชองอกลดลง กระดูกซี่ โครงยกตัวสูงข้ึน 

ข. กระดูกซี่ โครงยกตัวสูงข้ึน กลามเนื้อกะบังลมยกตัวสูงข้ึน 

ค. กระดูกซี่ โครงยกตัวตํ่าลง กลามเนื้อกะบังลมยกตัวตํ่าลง 

ง. กระดูกซี่ โครงยกตัวสูงข้ึน กลามเนื้อกะบังลมยกตัวตํ่าลง

13. การวัดชีพจรเปนการวัดอัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งเกิดจากผลของขอใด 

ก. จังหวะการบีบตัวของหัวใจ 

ข. จังหวะการคลายตัวของหัวใจ 

ค. จังหวะการบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจ

ง. จังหวะการหายใจเขาและจังหวะการหายใจออก

14. สารที่พบในปสสาวะมากที่สุดคืออะไร 

ก. ยูริก ข. ยูเรีย 

ค. กลูโคส ง. โซเดียมคลอไรด
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15. อวัยวะท่ี ไมได ทําหนาท่ี ในการขับถายคือขอใด

ก. ไต ข. ปอด

ค. ผิวหนัง ง. ลําไสเล็ก

16. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับหนาท่ีของเกล็ดเลือด 

ก. กําจัดเชื้อโรค ข. ชวยใหเลือดแข็งตัว 

ค. ชวยลําเลียงออกซิเจน ง. รักษาระดับความเขมขนในเลือด

17. อวัยวะใดท่ีมีรปูรางคลายเมล็ดถั่ว 

ก. ไต ข. ตับ

ค. ปอด ง. กระเพาะอาหาร

18. เลือดของคนเราประกอบดวยอะไรบาง 

ก. น้ําเลือด เฮโมโกลบิน เกล็ดเลือด 

ข. นํ้าเลือด เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดดํา เกล็ดเลือด 

ค. น้ําเลือด เฮโมโกลบิน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง 

ง. นํ้าเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด

19. คาความดันเลือดของคนปกติมีคาเฉล่ียประมาณเทาไร 

ก. 90/60 มิลลิเมตรของปรอท

ข. 110/70 มิลลิเมตรของปรอท 

ค. 120/80 มิลลิเมตรของปรอท

ง. 130/90 มิลลิเมตรของปรอท 

20. เลือดดําเปล่ียนเปนเลือดแดงไดเม่ือผานอวัยวะใด 

ก. ไต ข. ปอด 

ค. หัวใจหองบนซาย ง. หัวใจหองลางซาย
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ความสัมพันธ ในระบบนเิวศ

1. ความสัมพันธระหวางมดแดงกับเพลี้ยแปงบนตนสมเปนแบบใด

ก. ภาวะปรสิต ข. ภาวะอิงอาศัย

ค. ภาวะพึ่งพากัน ง. ภาวะไดประโยชนรวมกัน

2. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับรปูแบบความสัมพันธของส่ิงมี ชีวิต

ก. สิงโตกับหมาไฮยีนา มีความสัมพันธกับแบบภาวะอิงอาศัย

ข. ตนฝอยทองกับตนไม ใหญ มีความสัมพันธกันแบบภาวะปรสิต

ค. ปลาการตูนกับดอกไมทะเล มีความสัมพันธกันแบบภาวะพ่ึงพากัน

ง. ตนไมสองตน ที่อยู ในกระถางเดียวกันมีความสัมพันธกันแบบภาวะแขงขัน

3. การอยูรวมกันของส่ิงมีสิ่งมีชีวิตสองชนดิ โดยไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน แมแยก

กันอยูก็สามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ เปนคุณสมบัติของภาวะใด

ก. ภาวะพึ่งพา (Mutualism : + , +)

ข. ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation : + , +) 

ค. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเก้ือกูล (Commensalism : + , 0) 

ง. ไมมีขอใดถูกตอง

4. การอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิตสองชนดิ โดยฝายหนึง่ไดประโยชน อีกฝายหนึง่ไมไดและ

ไมเสียประโยชน เปนคุณสมบัติของภาวะใด 

ก. ภาวะพึ่งพา (Mutualism : + , +)  

ข. ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation : + , +) 

ค. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเก้ือกูล (Commensalism : + , 0) 

ง. ไมมีขอใดถูกตอง

์

ขอสอบชดุที่ 2
เร่ืองสิ่งมชวตและสิ่งแวดลอมีี ิ
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5. ความสัมพันธที่สิ่งมี ชวตชนดิหนึ่งฆาและกินสิ่งมี ชวตอีกชนดิหนึง่เปนอาหาร เรียกวา 

การลาเหย่ือ (Predation) โดยส่ิงมี ชีวิตที่เปน ผูถูกฆา เรียกวาอะไร

ก. เหย่ือ (Prey)  ข. ผูลา (Predator)

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. ง. ไมมีขอใดถูกตอง

จากภาพ ตอบคําถาม ขอท่ี 6-7

หมาจ้ิงจอก

นก

แมลง

หนอนพืช

กระตาย

หอยทาก

เหย่ียว

6. จากแผนภาพ ผูบริโภคในขอใดกินอาหารไดหลายชนดิ

ก. หมาจ้ิงจอก ข. เหยี่ยว

ค. นก ง. แมลง

7. จากแผนภาพ เม่ือส่ิงมีชีวิตชนดิใดลดจํานวนลงจะมีผลตอการถายทอดพลังงานมาก

ที่สุด

ก. นก ข. กระตาย

ค. หอยทาก ง. พืช

8. ในระบบนเิวศ ธรรมชาติระบบหนึง่ๆ จะมหีวงโซอาหารสมัพันธกนัอยางซับซอน หลาย

หวงโซ เรียกกลุมเหลานีว้าอะไร 

ก. สายใยอาหาร  ข. สายโซอาหาร

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.  ง. ไมมีขอใดถูกตอง

ิี ิี
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9. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ก. อูฐมีขนตายาวจึงทําใหทรายเขาตาไดยาก

ข. ตะบองเพชรมีรากแผกระจายเพ่ือใหดูดซึมนํ้าไดมาก

ค. โกงกางมีรากอากาศเพ่ือชวยพยุงลําตนไม ใหโคนลมไดงาย

ง. แมวนํ้ามีรปูรางและลําตัวเพรียวเพ่ือใหวายนํ้าไดคลองแคลว

10. แหลงทรัพยากรธรรมชาติในขอใดตอไปนี ้ไมสามารถเกิดขึ้นมาได ในเวลา 1 ช่ัวอายุ

ของคนเรา

ก. ดิน นํ้า ข. แรธาตุ ถานหิน

ค. น้ํามันดิบ ปาไม ง. แกสธรรมชาติ สัตวปา

11. การกระทําในขอใดที่แสดงวามีการชวยอนรัุกษสิ่งแวดลอม

ก. กําจัดขยะทุกวันดวยการเผา

ข. ปลูกตนไมทดแทนตนไมที่ตัดไป

ค. ใชยาฆาแมลงฉีดพนผลผลิตเพียงเล็กนอย

ง. ใชรถจักรยานยนตแทนการใชรถยนตสวนบุคคล 

12. นักเรียนสามารถมีสวนรวมในการดูแลรักษาแหลงน้ําในชมุชนไดตามขอใด

ก. ขุดบอเก็บกักน้ําไวรอบบริเวณบาน

ข. ขยายพันธุสัตวนํ้าใหมากขึ้น

ค. กําจัดสิ่งปฏิกูลในแหลงน้ํา

ง. ปลูกพืชรอบๆ แหลงน้ํา 

13. การตอบสนองตอส่ิงเราของสัตว ในขอใด แตกตาง จากขออ่ืน

ก. คางคาวออกหาอาหารในตอนกลางคืน

ข. แมลงเมาบินเขาหากองไฟ

ค. ไสเดือนเคล่ือนท่ีหนแีสง

ง. ควายแชตัวในแองน้ําตอนกลางวัน
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14. ขอใดเปนการนําความรูเร่ืองการตอบสนองของสัตวมาใชประโยชน

ก. การฉีดวัคซีนปองกันโรคใหสุนัข

ข. การสุมไฟไลยุงใหวัวควาย

ค. การเปดไฟในฟารมเล้ียงไก

ง. การใหแมวนอนในกรง

15. ขอใดเปนการแสดงวาส่ิงมีชวตมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่อาศัย 

อยู เพื่อการอยูรอดและสืบพันธุ

ก. ผักกระเฉดลดขนาดของใบใหเล็กลงเพ่ือใหสามารถลอยนํ้าได

ข. หมีขาวมีชั้นไขมันหนาเพ่ือปองกันการสูญเสียความรอนออกจากรางกาย

ค. กบขับเหงื่อออกทางตอมเหง่ือเมื่อมีอากาศรอน

ง. โลมาปรับอุณหภูมิของรางกายตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป

16. แตงกําลังรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารแตรับประทานไมหมดจึงเหลือเศษอาหาร 

และตองการทิง้แกวกระดาษท่ี ใชดืม่นํ้าดวย นกัเรียนสามารถชวยนองแตงใหทิง้ขยะ

ใหถูกประเภทไดอยางไร

ก. เศษอาหารทิ้งลงถังขยะสีเขียว แกวกระดาษท้ิงลงถังขยะสีแดง

ข. เศษอาหารทิ้งลงถังขยะสีเหลือง แกวกระดาษท้ิงลงถังขยะสีเขียว

ค. เศษอาหารทิ้งลงถังขยะสีเขียว แกวกระดาษท้ิงลงถังขยะสีเหลือง

ง. เศษอาหารและแกวกระดาษท้ิงลงถังขยะสี ใดก็ได

17. จากคํากลาวท่ีวา “เม่ือมนษุยทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะทําลายมนษุย แตถา

มนษุยรักษธรรมชาติ ธรรมชาติจะรักษมนษุย” ขอใดอธิบายขอความนี้ ไดถูกตอง

ก. เปนไปไมไดที่ธรรมชาติทําลายมนษุย

ข. มนษุยเปนผูทําลายความสมดุลทางธรรมชาติ

ค. ธรรมชาติและมนษุยสัมพันธซึ่งกันและกัน

ง. ไมมีขอใดถูก

ิี
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18. ปจจัยใดท่ีทําใหสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศตองมีความสัมพันธเก่ียวของกัน

ก. ท่ีอยูอาศัย ข. แสงสวาง

ค. ความชื้น ง. พลังงาน 

19. การกระทําของใครท่ีนาจะมีผลเสียตอสัตวนํ้ามากที่สุด

ก. ด.ช.ตี๋ทิ้งเศษใบไมลงในลําคลอง

ข. ด.ญ.นวินําเส้ือผาไปซักริมคลอง

ค. นายต้ัมชอบตกปลาเม่ือมีเวลาวาง

ง. นายหลิวนําเรือประมงออกจับปลาในทะเล

20. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยาง

รวดเร็ว 

ก. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ข. ความตองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของมนษุย

ค. การเพิ่มจํานวนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ง. การดําเนนิวิถีชีวิตของมนษุย ในปจจุบันมีสภาพเปล่ียนแปลงไป
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1. ถาไดรับมอบหมายใหไปสํารวจลักษณะของหินในทองถิ่น นักเรียนจะดําเนนิการดวย

วิธีการใดเปนอันดับแรก

ก. สังเกตลักษณะของหิน

ข. รวบรวมตัวอยางหินพรอมกับชื่อของหิน

ค. แยกประเภทของหินโดยใชขนาดเปนเกณฑ

ง. ออกแบบตารางสํารวจและบันทึกลักษณะของหิน

2. โขดหินบริเวณชายฝงทะเลเกิดการผุกรอนพังทลาย เพราะสาเหตุใดมากที่สุด

ก. เกิดปฏิกิริยาเคมีกับนํ้าทะเล ข. เกิดการขยายตัวจนแตกราว

ค. ถูกกระแสนํ้ากัดเซาะ ง. ถูกกระแสลมกัดเซาะ

3. ในเวลาเท่ียงวันของวันหนึง่ ปลื้มรูสึกวาบรรยากาศมืดลงผิดปกติ เม่ือมองไปที่ดวง

อาทิตยพบเงามืดบนดวงอาทิตยบางสวน เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเนือ่งจากสาเหตุ

ขอใด

ก. เงาของดวงจันทรบังดวงอาทิตย

ข. เงาของดวงอาทิตยบังดวงจันทร

ค. เงาของโลกบังดวงจันทร

ง. เงาของโลกบังดวงอาทิตย

4. การเกิดอุปราคาข้ึนอยูกับสิ่งใด

ก. ตําแหนงของดาวเคราะห ในระบบสุริยะ

ข. ความแปรปรวนของกลุมแกสในอวกาศ

ค. ตําแหนงของดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร

ง. ความแรงของลมสุริยะและแรงดึงดูดของดวงอาทิตย 

ขอสอบชดุที่ 3
เร่ืองปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
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5. ขอใด ไม ใช ปจจัยท่ีทําใหเกิดฤดูกาลตางๆ บนโลก

ก. แกนของโลกเอียงทํามุมคงท่ี ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย

ค. ดวงจันทรโคจรรอบโลก ง. โลกหมุนรอบตัวเอง

6. ในการสงยานอวกาศหรือดาวเทยีมออกจากโลก จะตองพบอปุสรรคท่ีสาํคัญมากทีส่ดุ

คืออะไร

ก. แรงโนมถวงของโลก

ข. ความรอนจากดวงอาทิตย 

ค. ขนาดของยานอวกาศหรือดาวเทียม

ง. การขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ี ใช ในยานอวกาศ 

7. หากใชการเกิดของหินเปนเกณฑ ในการจําแนกหิน หินในขอใดจัดอยู ในกลุมหิน

หลอมละลายลงบนเปลือกโลกท่ีเย็นตัว (หินหนืด)

ก. หินแกรนติ ข. หินไดออไรต

ค. หินพัมมิซ ง. หินทราย 

8. หากพบหินท่ีมีรองรอยของฟอสซิลปรากฏอยู ควรสันนษิฐานวาหินชนดินั้นเปนหิน

ชนดิใด

ก. หินออน ข. หินตะกอน

ค. หินแกรนติ ง. หินไนส 

9. สาเหตุใดท่ีทําใหหินเกิดการเปลี่ยนแปลงรปูรางไดเร็วที่สุด

ก. การขยายตัวของหินจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

ข. การซัดสาดของคลื่นผานหิน

ค. การเติบโตของตนไมบนหิน

ง. การระเบิดหิน
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กรมอุตุนยิมวิทยารายงานลักษณะอากาศประจําวันท่ี 10 พ.ค. 2561 วา

มรสมุตะวนัตกเฉียงใตกาํลังออนพัดปกคลุมทะเลอนัดามันและประเทศไทย ทําให

ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนนอยลง แตประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยตามที่ลาดเชิงเขา 

ใกลทางน้ําไหลผาน ยังคงตองระวังอันตรายจากฝนตกสะสมบริเวณเทือกเขา ซ่ึง

อาจจะทําใหเกิด .....

10. หากนักเรียนอาศัยอยู ในบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ในระยะนีค้วรระมัดระวังภัยธรรมชาติ

ตอไปนี ้ยกเวนขอใด

ก. น้ําทวมฉับพลัน ข. นํ้าปาไหลหลาก

ค. โคลนถลม ง. แผนดินไหว

11. แผนภาพลําดับการเกิดขางข้ึนขางแรม เปนดังนี้

จากแผนภาพลักษณะดวงจันทร ในชองสี่เหล่ียมควรเปนดังขอใด

1.  2. 

3.  4. 

12. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับการเกิดจันทรุปราคา

ก. เกิดในชวงเวลากลางคืนของวันข้ึน 15 คํ่า

ข. เงาของโลกบังดวงจันทร ทําใหคนบนโลกมองเห็นดวงจันทรมืดไปช่ัวขณะ

ค. โลกโคจรมาอยู ในแนวเสนตรงเดียวกันกับดวงอาทติย โดยดวงจันทรอยูระหวาง 

ดวงอาทิตยกับโลก

ง. ตําแหนงของดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด 

จันทรุปราคา
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13. ในการข้ึนสูอวกาศของมนษุย เพราะเหตุใดจึงตองสวมชดุปองกันและรักษาระดับ

ความดัน เพ่ือไม ใหรางกายไดรับอันตราย

ก. ในอวกาศไดรับความรอนจากดวงอาทิตยมากกวาพื้นโลก

ข. ในอวกาศอาจมีเชื้อโรคที่ ไมเคยพบบนโลกมนษุย

ค. ในอวกาศมีสภาพเปนสุญญากาศ

ง. ในอวกาศไมมีแรงโนมถวง

14. ขอใด ไม ใช ประโยชนของดาวเทียม

ก. การสื่อสาร ข. การสํารวจทรัพยากร

ค. การพยากรณสภาพภูมิอากาศ ง. การนําอุปกรณออกไปสํารวจอวกาศ

15. ถาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดาวฤกษและดาวเคราะห ขอใดกลาว ไมถกูตอง

ดาวฤกษ ดาวเคราะห

1 อยูโดดๆ อยูรวมกันเปนกลุม

2 มองเห็นขนาดใหญ มองเห็นขนาดเล็ก

3 อยูประจําท่ี แตละดวงจะโคจรรอบดวงอาทิตย

4 เห็นแสงกะพริบ เห็นแสงนิง่ ไมกะพริบ

16. จากขอมูลในตาราง ดาวเคราะหดวงใดนาจะเปนดาวศุกร

ตารางสมบัติบางประการของดาวเคราะห 4 ดวง

สมบัติของดาวเคราะห
ดาวเคราะห

A B C D

มีวงแหวนลอมรอบ - - -

มองเห็นไดดวยตาเปลา -

มีแกส CO
2
 ในบรรยากาศ - - -

มีขนาดเล็กกวาโลก - -

ก. ดาวเคราะห A ข. ดาวเคราะห B

ค. ดาวเคราะห C ง. ดาวเคราะห D
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17. เพราะเหตุใดดาวตกสวนใหญจึงตกลงมาไมถึงพ้ืนโลก

ก. ดาวตกถูกดูดโดยดาวเคราะหอื่น

ข. ดาวตกลุกไหมหมดกอนถึงพ้ืนโลก

ค. ดาวตกเคล่ือนท่ีดวยความเร็วมากกวาแสง

ง. ดาวตกปะทะบรรยากาศของโลกจึงเคล่ือนท่ีชาลง

18. การหมุนรอบตัวเองของโลก ทําใหเกิดอะไร 

ก. ฤดูรอน - ฤดูหนาว ข. นํ้าขึ้น - นํ้าลง

ค. ฝนตก - ไมตก ง. กลางวัน - กลางคืน

19. หินอัคน ีเกิดขึ้นจากกระบวนการในขอใด

ก. การเคล่ือนตัวของชั้นดิน ข. ความเย็น ความกดดัน

ค. การระเบิดของภูเขาไฟ ง. การทับถมของตะกอน

20. ถานักเรียนไปพบหินชนดิหนึง่ ทดลองนําไปแชนํ้าและดมกลิ่น ซึ่งไดกลิ่นของโคลน

เปยกๆ นักเรียนจะสันนษิฐานวาเปนหินชนดิใด

ก. หินดินดาน  ข. หินชนวน

ค. หินออน  ง. หินพัมมิซ
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1. วงจรใดสวางท่ีสุด เมื่อหลอดไฟทุกดวงเหมือนกันทุกประการ

ก.  ข. 

ค.  ง. 

ภาพ การตอหลอดไฟแบบผสม จํานวน 5 ดวง

21

3

4

5

2. จากภาพ เม่ือตอกระแสไฟฟาครบวงจรหลอดไฟฟาทุกดวงจะสวาง แตถานําหลอด

ไฟฟาหมายเลข 2 ออก จะเกิดเหตุการณ ใด

ก. หลอดไฟฟาหมายเลข 1, 3 และ 4 จะดับ หลอดไฟฟาหมายเลข 5 ยังคงสวางอยู

ข. หลอดไฟฟาหมายเลข 1 และ 3 จะดบั หลอดไฟฟาหมายเลข 4 และ 5 ยงัคงสวางอยู

ค. หลอดไฟฟาหมายเลข 1 ดับ และหลอดไฟฟาท่ีเหลือยังคงสวางอยู

ง. หลอดไฟฟายังคงสวางทุกดวง

ขอสอบชดุที่ 4
เร่ืองไฟฟาและแรง
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ถานไฟฉาย

หลอดไฟ

สายไฟ ลวดทองแดง

ภาพการตอวงจรไฟฟา

3. จากภาพ ถาตองการใหหลอดไฟสวางมากขึ้นตองทําอยางไร

ก. เพ่ิมจํานวนของหลอดไฟ 

ข. เพ่ิมความยาวของสายไฟ

ค. เพ่ิมจํานวนของถานไฟฉาย 

ง. เพ่ิมความยาวของลวดทองแดง

4. 

A

จากแผนภาพวงจรไฟฟา

สัญลักษณ ใดแทนแหลงกําเนดิไฟฟา

B

D C

ก. A ข. B

ค. C ง. D
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A
B

D C

5. หากสัญลักษณ C  ในแผนภาพเปนสัญลักษณนี ้ 

ขอใดกลาวถูกตอง

ก. เปนวงจรปด

ข. กระแสไฟฟาเดินทางไดครบวงจร

ค. อุปกรณไฟฟาไมสามารถทํางานได

ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ข.

6. แผนภาพวงจรไฟฟาในขอใดแสดงการตอเซลลไฟฟาแบบอนกุรม

 

ก.

ข.

ค.

ง.
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7. รถไฟในขอใดแลนดวยแรงแมเหล็กไฟฟา

ก. Maglev ข. Electric locomotive

ค. Steam locomotive  ง. Funicular

8. ขอใดแสดงวาวงจรไฟฟาเปด 

ก. โทรทัศนเปดดูการตูนได 

ข. แอร ในหองเรียนเปดเย็นฉํ่า 

ค. โคมไฟอานหนังสือไมสวาง 

ง. แบตโทรศัพทที่ชารจไฟไวเต็มแลว

9. เพราะเหตุใดปายคําเตือนของการไฟฟาบางจุด จึงเขียนวา “อันตรายหามเขาใกล”

ก. เพราะสายไฟฟาแรงสูงจะสงกระแสไฟฟาที่สูงมากไปตามสายไฟ 

ข. เพราะสายไฟฟาแรงสูงสวนใหญจะไมมีฉนวนไฟฟาหุมจึงอาจทําใหเกิดอันตราย

ค. เพราะสายไฟฟาแรงสูงอาจขาดและฟาดลงมาที่พื้น 

ง. เพราะเสาไฟฟาอาจจะหักและลมลงมาได

10. การนํายางลบ 1 กอนไปถูกับแทงแมเหล็ก จะทําใหยางลบมีอํานาจเปนแมเหล็กได

หรือไม เพราะอะไร 

ก. ได เพราะยางลบมีสมบัติเปนตัวนําไฟฟา 

ข. ได เพราะยางลบมีอํานาจแมเหล็กไฟฟาอยูแลว 

ค. ไมได เพราะตองใชยางลบมากกวา 2 กอนข้ึนไป 

ง. ไมได เพราะยางลบมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา

11. การออกแรงของภาพใด แรงลัพธของแรงเกิดการหักลางกัน

ก.  ข. 

ค.  ง. 
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12. แรงดันนํ้าสัมพันธกับความลึกของนํ้าอยางไร

ก. ระดับนํ้าลึก แรงดันนํ้านอย ข. ระดับนํ้าลึก แรงดันนํ้ามาก

ค. ระดับนํ้าตื้น แรงดันนํ้ามาก ง. ระดับนํ้าตื้น แรงดันนํ้าปานกลาง

13. ดินนํ้ามันปนเปนกอนกลม นําไปใส ในน้ําจะจมน้ํา แตถานํามาปนเปนรปูถวย จะ

ลอยนํ้าไดเพราะอะไร

ก. น้ําหนักและปริมาตรเพ่ิมขึ้น

ข. มวลเพิ่มขึ้นทําใหความหนาแนนเปล่ียน

ค. ความหนาแนนเพ่ิมขึ้นเพราะปริมาตรเพ่ิมขึ้น

ง. ความหนาแนนลดลงเพราะปริมาตรเพ่ิมขึ้น

14. แรงเสียดทานจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งใด

ก. รปูรางของวัตถุ ข. ขนาดของวัตถุ

ค. การออกแรงกระทําตอวัตถุ ง. ลักษณะของผิวสัมผัส

15. ขอใด ไม ใช สมบัติของแรงเสียดทาน

ก. แรงเสียดทานมีคาเปนศูนย เมื่อวัตถุไมมีแรงภายนอกมากระทํา

ข. ขณะวัตถุเร่ิมเคล่ือนท่ี แรงเสียดทานสถิตจะมีคาสูงสุด

ค. แรงเสียดทานจลน เกิดขึ้นขณะท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว

ง. แรงเสียดทานข้ึนอยูกับลักษณะ ขนาดหรือพ้ืนที่ของผิวสัมผัส
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16. กฎการเคล่ือนท่ีของเซอรไอแซก นวิตัน

กฎขอท่ี 1 เม่ือผลรวมของแรงซึ่งกระทําตอวัตถุเปนศูนย วัตถุจะหยุดนิง่หรือ

เคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงที่

กฎขอท่ี 2 กฎของแรง (Force) “ความเรงของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทําตอ

วัตถุ” แรง = มวล x ความเรง 

กฎขอท่ี 3 “แรงทีว่ตัถทุีห่นึง่กระทําตอวตัถทุีส่อง ยอมเทากับแรงทีว่ตัถทุีส่องกระทาํ

ตอวัตถุที่หนึง่แตทิศทางตรงขามกัน” (Action = Reaction) 

จากกฎการเคล่ือนท่ีของนวิตันขางตน หากนําเคร่ืองชั่งสปริง 2 อัน เก่ียวกัน อัน

แรกเก่ียวติดผนังและอันที่สองเกี่ยวติดมือ ถาสปริงอันที่สองอานคาได 10 นวิตัน 

แลวสปริงอันแรกจะอานคาไดกี่นวิตัน

ก. 0 นวิตัน  ข. 10 นวิตัน 

ค. 25 นวิตัน  ง. 20 นวิตัน

17. “การกระจัด (Displacement) หมายถึงการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ โดยวัดจาก

จุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายตามแนวเสนตรง มีหนวยเปน เมตร (m) และมีทิศทาง

จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย”

จากคํากลาวขางตน จงหาการกระจัดเม่ือ ด.ช.วิทยาตองเดินทางจากบานซ่ึงต้ังอยู

ที่จุด A ไปยังโรงเรียนซ่ึงตั้งอยูที่จุด C โดยวิทยาจะเดินผานวัดซึ่งตั้งอยูที่จุด B 

ในทุกเชาเพ่ือไปเรียนหนังสือ โดยกําหนดวาระยะจากจุด A ถึงจุด B คือ 3 เมตร 

ระยะจากจุด B ถึงจุด C คือ 4 เมตร และระยะจากจุด A ถึง จุด C คือ 5 เมตร 

A

B C
4 m

5 m
3 m

ก. 7 เมตร มีทิศจากจุด A ไปจุด B ไปจุด C

ข. 12 เมตร มีทิศจาก A ไปจุด B ไปจุด C 

ค. 5 เมตร มีทิศจากจุด A ไปจุด C 

ง. 70 เซนติเมตร มีทิศจากจุด A ไปจุด C
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18. เปรียบเทียบความดันท่ีระดับตางๆ ตอไปนี้

  ก. 1 > 2 > 3

  ข. 3 > 2 > 1 

  ค. 2 มากที่สุด และ 1 เทากับ 3

  ง. ความดันทุกจุดใตนํ้าเทากัน 

  หมด

19. ขอใด ไมได ใชประโยชนจากแรงแมเหล็กไฟฟา

ก. พัดลม ข. เครื่องซักผา

ค. หลอดไฟ ง. กริ่งไฟฟา 

20. วางกอนวัตถุชนดิหนึง่ซ่ึงมีนํ้าหนัก ปริมาตร และรปูรางเหมือนกัน จํานวน 4 กอน 

ลงในภาชนะบรรจุของเหลว 4 ชนดิ ชนดิละกอน ไดผลดังภาพ

ของเหลว A ของเหลว B ของเหลว C ของเหลว D

จากภาพ แรงลอยตัวของของเหลวชนดิใดที่กระทําตอวัตถุแลวมีคานอยกวานํ้าหนัก

ของวัตถุ

ก. ของเหลว A   ข. ของเหลว B

ค. ของเหลว C   ง. ของเหลว D

ระดับนํ้า 3

  ระดับนํ้า 2

    ระดับนํ้า 1


