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สารในชีวิตประจําวัน
1. Vocabulary
 1. สสาร (Matter)    =   สิ่งที่มีตัวตน ตองการที่อยู และสัมผัส

                  ไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5

 2. สาร (Substance)    =   สสารที่ทราบสมบัติชัดเจน มีองคประกอบแนนอน

 

  สมบัติสาร (Property)  =   ลักษณะเฉพาะของสาร

   สมบัติทางกายภาพ (Physical Property)

      สังเกตไดจากภายนอก

   สมบัติทางเคมี (Chemical Property)

      สังเกตไดจากการทดลอง     ทําใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง

                         ไดสารใหม เรียกวา “.......................”

2. การจําแนกสาร
 มีหลายเกณฑ

 1. ใชสถานะเปนเกณฑ  จะแบงสารออกไดเปน 3 กลุม คือ

  1.1 ของแขง็ (solid) หมายถึง สารทีม่ลีกัษณะรปูรางไมเปลีย่นแปลง และมรีปูราง

เฉพาะตัว เนื่องจากอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันและอัดแนนอยางมีระเบียบไมมีการ

เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ไดนอยมาก

  1.2 ของเหลว (liquid) หมายถึง สารที่มีลักษณะไหลได มีรูปรางตามภาชนะ

ที่บรรจุเนื่องจากอนุภาคในของเหลวอยูหางกันมากกวาของแข็ง อนุภาคไมยึดติดกันจึงสามารถ

เคลื่อนที่ไดในระยะใกล และมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน มีปริมาตรคงที่สามารถทะลุผานได

  1.3 แกส (gas) หมายถงึ สารทีม่ลีกัษณะฟุงกระจายไปทัว่จนเตม็ภาชนะทีบ่รรจ ุ

เนื่องจากอนุภาคของแกสอยูหางกันมาก มีพลังงานในการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วไปไดในทุกทิศ

ทางตลอดเวลา จึงมีแรงดึงดูดระหวางอนุภาคนอยมาก สามารถทะลุผานไดงาย และบีบอัด

ใหเล็กลงไดงาย

ของแข็ง

จุดเยือกแข็ง จุดเดือด

ของเหลว แกส

วิชาวิทยาศาสตร 
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 2. ใชการนําไฟฟาเปนเกณฑ แบงได 3 กลุม คือ

  2.1 สารที่สามารถนําไฟฟาไดดี  ไดแก  พวกโลหะทุกชนิด

  2.2 สารที่สามารถนําไฟฟาไดบางทิศทางเทานั้น  ไดแก  ถานแกรไฟต

  2.3 สารที่ไมสามารถนําไฟฟาได

 3. ใชการนําความรอนเปนเกณฑ แบงได 2 กลุม คือ

  3.1 สารที่สามารถนําความรอนได

  3.2 สารที่ไมสามารถนําความรอนได

 4. ใชการละลายนําเปนเกณฑ แบงได 2 กลุม คือ

  4.1 สารที่ละลายนํา

  4.2 สารที่ไมละลายนํา

 5. ใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ

คําอธิบายแผนภาพ

1. สารเนื้อเดียว

 สารเนื้อเดียว คือ สารที่มองเห็นเปนเนื้อเดียวกัน มีสมบัติเหมือนกันตลอดทุกสวน 

สารเนื้อเดียวแบงออกเปนสารบริสุทธิ์ และสารละลาย

 1) สารบริสุทธิ์ คือ สารเนื้อเดียวซึ่งมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สารบริสุทธิ์ยัง

          แบงออก 2 กลุม คือ ธาตุและสารประกอบ

  • ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยธาตุเพียงชนิดเดียว 

    ไดแก Li, Na, H
2
, O

2

  • สารประกอบ เกิดจากการรวมตัวของธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป  

    โดยมีอัตราสวนในการรวมตัวที่แนนอนคงที่ ไดแก

                 H
2
O, NaCl, CH

3
COOH, CO

2
 

สาร

สารเนื้อเดียว

สารบริสุทธิ์

ธาตุ

โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ

สารประกอบ

สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย

สารเนื้อเดียว
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 2) สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไมคงที่ และสัดสวนในการ

รวมตัวของธาตุหรือสารประกอบไมคงที่ และอนุภาคของสารละลายมีเสนผานศูนยกลางนอยกวา

10-7 cm สารละลายมีไดทั้ง 3 สถานะ ตัวอยางสารละลาย เชน อากาศ นําเชื่อม นําสมสายชู 

นําเกลือ นํามันหรือผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียม โลหะผสม

สารละลายยังแบงออกเปนตัวทําละลาย (solvent) หรือ ตัว(ถูก)ละลาย (solute) 

หลักการสังเกตวาสารใดเปนตัวถูกละลาย หรือตัวทําละลาย

 -  ดูจากปริมาณ โดยสารที่มีปริมาณมากกวาจะเปนตัวทําละลาย  สวนสารที่มีปริมาณ

นอยจะเปนตัวถูกละลาย เชน ฟวสไฟฟามีบิสมัท 50% ตะกั่ว 25% ดีบุก 25% จะพบวา 

บิสมัท เปนตัวทําละลาย สวนตะกั่วและดีบุก เปนตัวถูกละลาย

 -  ดูจากสถานะ สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย จะเปนตัวทําละลาย เชน นําโซดา 

จะพบวา นํา เปนตัวทําละลาย สวน CO
2
 เปนตัวถูกละลาย

 

2. สารเนื้อผสม

 สารเนื้อผสม คือ สารที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน หรือมีสมบัติไมเหมือนกันทุกๆ สวน และ

อนุภาคของสารเนื้อผสมมีเสนผานศูนยกลางมากกวา 10-4 cm ตัวอยางสารเนื้อผสม เชน พริก

เกลือ คอนกรีต เอ็มเคสุกี้ ขาวขาหมู

3. คอลลอยด

 คอลลอยด คือ สารที่อนุภาคมีขนาดเสนผานศูนยกลางระหวาง 10-7 ถึง 10-4 cm จึง

เปนสารที่อยูระหวางสารละลายกับสารแขวนลอย คอลลอยดจะกระจายอยูในสารอีกชนิดซึ่งเปน

ตัวกลาง
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สมบัติทั่วไปของคอลลอยด

 - สวนใหญขุน

 - ใชแสงสองคอลลอยด จะเห็นเปนลําแสง นั่นคือเกิดการกระเจิงแสงได 

         เรียกปรากฏการณนี้วา ปรากฏการณทินดอลล

 - ไมตกตะกอน

 - อนุภาคคอลลอยด จะมีการชนกันตลอดเวลา และเคลื่อนที่เปนเสนตรงแตทิศทางที่

         ไมแนนอนเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้วาบราวนเนียน (Brownion Movement)

กระดาษกรองธรรมดา เสนผานศูนยกลางของรูกระดาษ เทากับ 10-4  cm

กระดาษกรองเซลโลเฟน เสนผานศูนยกลางของรูกระดาษ เทากับ 10-7  cm

การทดลองเกี่ยวกับของผสม

ชนิดของสาร กระดาษกรองธรรมดา กระดาษกรองเซลโลเฟน

สารแขวนลอย

คอลลอยด

สารละลาย

เปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลางของผสม

สารละลาย คอลลอยด แขวนลอย

ขนาดเสนผานศูนยกลาง(cm) นอยกวา 10-7 10-7 – 10-4 มากกวา 10-4
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1. ขอใดตอไปนี้ หมายถึง ธาตุ

 1. เปนสารประกอบบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกัน

 2. สามารถทําปฏิกิริยาเคมีและมีสัดสวนที่แนนอน

 3. ไมสามารถแยกหรือสลายออกเปนสารอื่นได

 4. ถูกทุกขอ

2. ขอใดตอไปนี้หมายถึงสารประกอบ

 1. สารบริสุทธิ์ที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี

 2. สามารถแยกสลายใหเกิดเปนสารใหมหรือกลับเปนธาตุเดิมได

 3. มีหลายสถานะ เชน ของแข็ง ของเหลว และแกส

 4. ถูกทุกขอ

3. H
2
, O

2
 และ N

2
 คือสูตรทางเคมีที่มีชื่อวาอะไร

 1. แกสคารบอนไดออกไซด, แกสออกซิเจน, แกสไนโตรเจน

 2. แกสไฮโดรเจน, แกสออกซิเจน, แกสไนโตรเจน

 3. แกสไนโตรเจน, แกสออกซิเจน, แกสไฮโดรเจน

 4. แกสไฮโดรเจน, แกสออกซิเจน, แกสคารบอนไดออกไซด

4. รูปใดตอไปนี้แสดงโครงสรางของอะตอมไดถูกตอง

5. โลหะชนิดใดมีสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิหอง

 1. เหล็ก    2. ปรอท

 3. ตะกั่ว    4. ทองแดง

pn e pn e

pn e pn e

1.

3.

2.

4.

ขอสอบวิชาวิทยาศาสตร
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6. ถาจัดให นําเชื่อม นําเกลือแกง ทองเหลือง และอากาศ เปนสารในกลุมเดียวกัน 

    ถือวาการจัดกลุมเชนนี้ยึดอะไรเปนเกณฑ

 1. สถานะ    2. ความบริสุทธิ์

 3. เนื้อสาร    4. การนําไฟฟา

7.  สารใดจัดเปนสารเนื้อผสม

 1. นําตาลทราย คอนกรีต  2. นําประปา ดิน

 3. ดิน นํา ทะเล   4. นําปูนใส นําตาลทราย

8.  สารใดจัดเปนสารละลาย

 1. นําสมสายชู  นํามันเบนซิน  2. ทองคํา แกสหุงตม

 3. โซดาไฟ  ทองคําขาว   4. กรดคารบอนิก นาก

9.  ขอใดตอไปนี้จัดเปนสารละลายทั้งชุด

 1. นําเกลือ  นํามันเตา  แกสคลอรีน

 2. แกสธรรมชาติ  นํามันโซลา  ทองสัมฤทธิ์

 3. นํามันพืช  นําอัดลม  ซูโครส

 4. สารหนู  นํามันเบนซิน  นํามันโซลา

10. ถาจะทดสอบวาสารละลายอยางหนึ่งเปนคอลลอยดหรือไมวิธีทดสอบที่ดีที่สุดคือขอใด

 1. ดูดวยตาเปลาวาขุนหรือไม

 2. เติมกรดแอซีติกแลวดูวามีตะกอนหรือไม

 3. ฉายลําแสงผานดูวามีการกระเจิงแสงหรือไม

 4. ใสถุงเซลโลเฟนแลวดูวามีสารผานออกมาหรือไม

11. ใสตะปูลงในสารใด จึงเกิดการสึกกรอนเร็วที่สุด

 1. นําสมคั้น    2. นําขี้เถา

 3. นําเชื่อม    4. ผงซักฟอก

 5. นําสบู

12. ถาเราใชกระดาษหนังสือพิมพทําถุงใสปาทองโก 

    ปาทองโกจะมีธาตุใดปนเปอน

 1. ปรอท    2. กํามะถัน

 3. สีหมึกพิมพ    4. ตะกั่ว

 5. แมงกานีส
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13. แมคาขายกวยเตี๋ยวควรใชภาชนะชนิดใดใสพริกดองนําสม

 1. แกว     2. สแตนเลส

 3. ดินเผา    4. อะลูมิเนียม

 5. พลาสติก

14. ดินบริเวณหนึ่งมีคา pH เทากับ 8.2 ดินบริเวณนี้มีสมบัติอยางไร  

    ถาตองการปลูกขาวในบริเวณดังกลาว ควรปรับปรุงดินหรือไมอยางไร

 1. เบส  ควรใสดินมารล   2. เบส  ควรใสกํามะถัน

 3. เบส  ควรใสปูนขาว   4. กรด  ควรใสดินมารล

 5. กรด  ไมตองปรับปรุง

15. ฝนกรดที่เกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาแมเมาะ คือขอใด

 1. กรดคารบอนิก   2. กรดซัลฟวรัส

 3. กรดซัลฟวริก   4. กรดไนตริก

 5. กรดแอซีติก

16. ขอใดปฏิบัติไดถูกตองเกี่ยวกับการทดสอบความเปนกรด-เบสของดิน 

    โดยใชกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร  

 1. ใชกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรจุมลงในดิน

 2. ใชวิธีใดก็ไดแตตองใหกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรสัมผัสกับดิน

 3. ใชแทงแกวจุมของเหลวที่ไดจากนําผสมดินนํามาแตะกับกระดาษ

          ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร

 4. นําของเหลวที่ไดจากนําผสมดินมาตมใหเดือด แลวใชกระดาษ

          ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรจุมลงในของเหลว

 5. เปนไปไดทั้ง 4 วิธี

17. จะตองใชวิธีใดในการทํานําดื่มจากนําทะเล

 1. การกรอง    2. การกลั่น

 3. การใชสารสม    4. การตม

 5. การสกัดดวยตัวทําละลาย
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18. ในการกําจัดนําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยการใชกังหันใบพัดหมุน

    ทําใหนําแตกกระจายไปในอากาศตลอดเวลาเพื่อประโยชนอะไร

 1. ทําลายจุลินทรียในนําเสีย   

 2. เติมแกสออกซิเจนในนําเสีย

 3. ทําใหสารแขวนลอยตกตะกอน  

 4. ลดความเปนกรด-เบส  ในนําเสีย

 5. ทําใหอนุภาคของสารแขวนลอยแตกตัว

19. การที่ยาลดกรดชวยบรรเทาอาการปวดแผลในกระเพาะได เพราะเหตุใด

 1. จะไปทําใหนํายอยในกระเพาะอาหารมี pH ตํากวา 4

 2. จะชวยเพิ่ม pH ใหนํายอยในกระเพาะอาหาร

 3. จะทําปฏิกิริยากับเกลือในกระเพาะอาหาร เพื่อเพิ่ม pH

 4. จะไปทําปฏิกิริยากับเบส ทําให pH เปนกลาง

 5. จะทําใหนํายอยในกระเพาะอาหารมี pH ลดลง

20. สารในขอใดเมื่อนํามาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนไมไดผล เชนเดียวกับเผือก

 1. ปอปคอรน    2. มันฝรั่งเลย

 3. เฟรนชฟรายด   4. ทองหยอด

 5. วุนกะทิ
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วงจรไฟฟา
ไฟฟา (electricity) เปนพลังงานรูปหนึ่ง สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่นได 

เชน เสียง พลังงานกล

1. ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา

 ตัวนําไฟฟา   :  ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน เชน โลหะ แกรไฟต

 ฉนวนไฟฟา  :  ไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน เชน อโลหะ  

          (กระเบื้อง ยาง ไม เปนตน)

2. การประกอบวงจรไฟฟาอยางงาย

    E   คือ แหลงกําเนิดไฟฟา 

                                           เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

    S   คือ  สวิตชไฟฟา

    R   คือ  อุปกรณไฟฟา หรือความตานทาน

การตอวงจรไฟฟาทําได  2  วิธี  ไดแก

1.  การตออนุกรม

         กระแสไฟฟาจะไหลผานอุปกรณทุกสวนของวงจรเทากัน

         ถาสายขาดบริเวณใดจะทําใหวงจรใชงานไมได  

                       (เรียก วงจรเปด) สงผลใหไฟดับหมด

2.  การตอขนาน

         - เปนการตอเครื่องใชไฟฟาครอมกับแหลงกําเนิดไฟฟา

         - กระแสไฟฟาจะแยกไหลผานอุปกรณไฟฟาแตละตัว

        - ถาสายใดสายหนึ่งขาด จะเสียเฉพาะสายนั้น  

                 แตสายอื่นยังคงทํางานได

เครื่องกําเนิด กระแสไฟฟา ใชประโยชน

    
                                           เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

    S   คือ  สวิตชไฟฟา

    R   คือ  อุปกรณไฟฟา หรือความตานทาน

        
         ถาสายขาดบริเวณใดจะทําใหวงจรใชงานไมได  

                       (เรียก วงจรเปด) สงผลใหไฟดับหมด

         
         - กระแสไฟฟาจะแยกไหลผานอุปกรณไฟฟาแตละตัว

        - ถาสายใดสายหนึ่งขาด จะเสียเฉพาะสายนั้น  

                 แตสายอื่นยังคงทํางานได

วิชาวิทยาศาสตร  
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3. แมเหล็กไฟฟา
 กระแสไฟฟาที่ผานลวดตัวนําหรือสายไฟจะสรางสนามแมเหล็กขึ้นรอบๆ ลวดตัวนําหรือ

สายไฟ สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นนําไปใชกับแมเหล็กไฟฟา แรงแมเหล็ก จากแมเหล็กไฟฟาขึ้น

กับปริมาณกระแสไฟฟา และจํานวนรอบของขดลวดที่พันบนแกนเหล็ก และสามารถนําแมเหล็ก

ไฟฟาไปใชประโยชนได

แมเหล็กไฟฟาเกิดขึ้นไดอยางไร

 เมื่อมีกระแสไฟฟาผานไปในตัวนําไฟฟา เชน สายไฟ จะมีสนามแมเหล็กเกิดขึ้นรอบๆ 

สายไฟ  ทําใหเข็มทิศซึ่งวางใกลสายไฟเบนไปจากตําแหนงเดิม เพราะมีแรงจากสนามแมเหล็ก

รอบสายไฟจะดูดเข็มทิศที่ปลายหนึ่งและผลักเข็มทิศที่อีกปลายหนึ่ง

 ลวดทองแดงที่เคลือบฉนวนที่ถูกขดเปนวงเรียงชิดๆ กัน ตอเนื่องกันไป เมื่อใหกระแส

ไฟฟาผานขดลวด ถาขดลวดนี้พันรอบแทงเหล็กแทงเหล็กจะกลายเปนแมเหล็ก ซึ่งเรียกวา 

แมเหล็กไฟฟา (electromagnet)

 การพันขดลวดมากๆ รอบกับพันขดลวดนอยรอบ สนามแมเหล็กจะเทากันหรือไม กลาว

ไดวา ในกรณีที่ตะปูเปนแมเหล็กไฟฟาในการทดลองแรงแมเหล็กของแทงแมเหล็กไฟฟา มีคาขึ้น

กับจํานวนรอบของขดลวด และปริมาณกระแสไฟฟาที่ผานขดลวด
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1. จากรูปขอใดกลาวถูกตอง

     

 1. กระแสไฟฟาจะไหลผานหลอดไฟแตละหลอดเทากัน

 2. ถาถอดหลอดที่ 1 ออก หลอดที่ 2 และ 3 จะสวางเหมือนเดิม

 3. การตอหลอดไฟตามแนวรั้วบานเปนการตอวงจรดังรูป

 4. การตอแบบนี้ทําใหหลอดไฟมีความสวางนอยมาก

2. จากรูปขอ 1 เปนการตอวงจรไฟฟาแบบใด

 1. แบบอนุกรม    2. แบบสลับ

 3. แบบขนาน    4. แบบเปด

3. การใชกระแสไฟฟาในขอใดทําใหประหยัดกระแสไฟฟามากที่สุด

 1. นําอาหารที่รอนเขาตูเย็น เพื่อใหเย็นเร็วขึ้น

 2. ไมพรมนําบนผาที่จะรีดชื้นเกินไป

 3. ควรรีดผาครั้งละนอยๆ

 4. เสียบปลั๊กหมอหุงขาวทิ้งไว เพื่อใหอุนตลอดเวลา

4. อุปกรณในขอใดใชวัดการใชไฟฟาเพื่อนํามาคํานวณคาไฟ

 1. โวลตมิเตอร    2. วัตตมิเตอร

 3. โอหมมิเตอร    4. มัลติมิเตอร

5. ขอใดกลาวถึงแมเหล็กไดถูกตอง

 1. เข็มทิศจะวางตัวอยูในแนวเหนือ-ใต ตามทิศทางสนามแมเหล็กโลก

 2. ทิศทางของสนามแมเหล็กขึ้นอยูกับทิศทางของกระแสไฟฟาที่ไหล

 3. สนามแมเหล็กโลกมีความแรงมากกวาสนามแมเหล็ก

 4. เมื่อนําสายไฟพันรอบตะปูเหล็กกลาแลวผานกระแสไฟฟาจะไดแมเหล็กชั่วคราว

ขอสอบวิชาวิทยาศาสตร  
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6. ขอใดไมใชประโยชนจากแมเหล็กไฟฟา

 1. เครื่องแยกเศษเหล็ก   2. พัดลม

 3. เครื่องโทรเลข   4. รถยนต

   พิจารณาภาพตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 7 - 8

7. จากภาพเปนการตอวงจรแบบใด

 1. แบบอนุกรม    2. แบบขนาน

 3. แบบผสม    4. แบบสลับ

8. ถาหากหลอดไฟหลอดที่ 2 ขาด จะเกิดอะไรขึ้น

 1. หลอดที่  1  ไฟไมติด, หลอดที่  3  ไฟติด

 2. หลอดที่  1  ไฟติด, หลอดที่  3  ไฟไมติด

 3. หลอดที่  1  ไฟไมติด, หลอดที่  3  ไฟไมติด

 4. หลอดที่  1  และหลอดที่  3  ไฟไมดับ

9. ขอใดเปนการใชไฟฟาอยางประหยัด

 1. รีดผาครั้งละ 1 ชุด ที่จะใสในวันนั้น

 2. เปดโทรทัศนไวเปนเพื่อนขณะดูหนังสือ

 3. เปดไฟภายในบานทุกดวง เพราะกลัวขโมยเขาบาน

 4. เปดตูเย็นหยิบนําดื่มแลวปดตูเย็นทันทีที่หยิบนําเย็นไดแลว

10. เมื่อมีกระแสไฟฟาผานขดลวดที่มีตะปูเหล็กเปนแกนกลางจะเกิดปรากฏการณใด

 1. ตะปูสามารถดูดโลหะไดทุกชนิด

 2. ตะปูกลายเปนแมเหล็ก

 3. ตะปูจะเปนสนิมเมื่อปลอยทิ้งไวนานๆ

 4. ตะปูไมสามารถดูดโลหะที่ทําดวยเหล็กได

11. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา

 1. ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดนอย  จะเกิดแรงดูดนอย

 2. ถาผานกระแสไฟฟาเขาขดลวดมาก  จะเกิดแรงดูดนอย

 3. ถาพันขดลวดหลายๆ รอบ จะมีแรงดูดนอย

 4. ถาพันขดลวดนอยๆ รอบ  จะไมมีอํานาจแมเหล็ก
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12. ฟวสทําหนาที่อะไรในวงจรไฟฟาและทําดวยอะไร

 1. ลดปริมาณกระแสไฟฟา, ฉนวนที่ยอมใหไฟฟาผานไดยาก

 2. เพิ่มปริมาณกระแสไฟฟา, โลหะที่นําไฟฟาไดดี

 3. ปองกันกระแสผานวงจรนอยเกินไป, ลวดทองแดง

 4. ปองกันกระแสผานวงจรมากเกินไป, โลหะที่มีจุดหลอมเหลวตํา

13. ขอใดตอไปนี้จัดเปนฉนวนไฟฟาทั้งหมด

 1. แกว   แกรไฟต   นําเกลือ    

 2. พลาสติก   กํามะถัน  ยางไม

 3. แคลเซียม  สังกะสี   คารบอน     

 4. พลาสติก   แกรไฟต   แกว

14. สัญลักษณในขอใดแทนแบตเตอรี่

 1.     2. 

 3.     4.

15. การตอเซลลไฟฟาแบบใดที่ทําใหหลอดไฟสวางที่สุด

 1.     2.

 3.     4.

 3.     4.

1.     2. 

1.     2.

 3.     4.
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16. 

    จากรูป แสดงกิจกรรมใด

 1. การทําใหเกิดแมเหล็ก  

 2. การไหลเวียนของกระแสไฟฟา

 3. การผลิตกระแสไฟฟาผานแทงเหล็ก 

 4. การกระจายของเสนแรงแมเหล็ก

17. วัตถุที่มีประจุไฟฟาเหมือนกันจะมีปฏิกิริยาอยางไร

 1. ดึงดูดกัน    2. ผลักกัน 

 3. ไมมีปฏิกิริยา    4. ดูดและผลักสลับกัน

18. ขอใดเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมบานเรือน

 1. วงจรปด    2. วงจรลัด

 3. วงจรเปด    4. วงจรอยางงาย

19. อะไรเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจรบอยๆ

 1. หลอดไฟฟาขาด   2. เครื่องใชไฟฟาเกา

 3. สายไฟชํารุด    4. ปด-เปดสวิตชบอยๆ

20. ปจจุบันนิยมใชวัสดุใดมาทําฉนวนหุมสายไฟ

 1. ยาง     2. พีวีซี

 3. เซรามิก    4. พลาสติก
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โลกและดวงดาว
1.  ขางขึ้น - ขางแรม

 ขางขึ้น - ขางแรมเกิดขึ้นไดอยางไร

 การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก (Earth) เปนการเปลี่ยนตําแหนงไปทุกวัน ทําใหสะทอน

แสงจากดวงอาทิตยไดตางกัน จึงเปนสาเหตุของการเกิดขางขึ้นขางแรม

 ดวงจันทร (Moon) เปนบริวารของโลก ไมมีแสงสวางในตัวเอง ดวงจันทรมีการเคลื่อนที่ 

2 แบบ คือ หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลก การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก ทําใหคนบนโลก

มองเห็นดวงจันทรมีลักษณะแตกตางกัน เมื่อดวงจันทรอยู ณ ตําแหนงตางกัน เชน เห็นเปน

เสี้ยว หรือเต็มดวง ทั้งนี้ เพราะแตละตําแหนงดานสวางของดวงจันทรหันมาทางโลกไมเทากัน 

เนื่องจากดวงจันทรสะทอนแสงจากดวงอาทิตยจากตําแหนงที่แตกตางกันนั่นเอง

 ดวงจันทรหมุนรอบตัวเองในทิศเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก คือ หมุนในทิศทวน

เข็มนาิกา โดย 1 รอบ ใชเวลาประมาณ 29.5 วัน ซึ่งเทากับเวลาที่ใชในการโคจรรอบโลกพอดี 

คําวา เดือน จึงมาจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกครบ 1 รอบ ตอมาคําวาเดือนก็ถูกนํามาใชใน

ปฏิทินจันทรคติอีกดวย

วิชาวิทยาศาสตร  



41

ปฏิทินดวงจันทรทําอยางไร

 ดวงจันทรนอกจากจะสวยงามและใหแสงสวางแลว ยังมีประโยชนในการกําหนดปฏิทิน

ขางขึ้น - ขางแรมไดอีกดวย

 ชวงของเวลาวันเพ็ญหนึ่งถึงอีกวันเพ็ญครั้งถัดไปเปนระยะเวลา 1 เดือน หรือประมาณ 

30 วัน การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกชวงเวลาสมําเสมอ จึงใชดวงจันทรเปนเครื่องวัดในการทํา

ปฏิทินจันทรคติ คือ

 1. ปฏิทินทางจันทรคติ  เปนปฏิทินที่มีวันขางขึ้น ขางแรม เริ่มตนดวยขางขึ้น 1 คํา ไป

จนถึง ขึ้น 15 คํา ตอไปเปนแรม 1 คํา ไปจนถึงแรม 15 คํา เปนสิ้นสุดของเดือนแลวแตกรณี

 2. การนับเดือนทางจันทรคติมีหลักเกณฑ ดังนี้

  - เดือนที่เปนเลขคูจะมี 30 วัน เริ่มจากขึ้น 1 คํา ถึงแรม 15 คํา 

    เรียกวา เดือนเต็ม เชน 2 4 6 ...

  - เดือนที่เปนเลขคี่จะมี 29 วัน เริ่มจากแรม 1 คํา ถึงแรม 14 คํา 

                เรียกวา เดือดขาด เชน 1 3 5 ...

2. สุริยุปราคา - จันทรุปราคา
 สุริยุปราคาเกิดขึ้นไดอยางไร

 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย (Sun) ในขณะที่ดวงจันทรก็โคจรรอบโลก ดังนั้นในบางเวลา

จะพบวา ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร อาจจะมาอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน ทําใหเกิดเงา 

โดยถาดวงจันทรอยูระหวางดวงอาทิตยและโลก เงาของดวงจันทรจะทาบไปบนโลก ทําใหคน

บนโลก ณ บริเวณนั้นไมสามารถมองเห็นแสงอาทิตย จะเห็นดวงอาทิตยมืดไปทั้งหมดทั้งดวง 

เรียกวา สุริยุปราคาเต็มดวง แตหากอยูบริเวณเงามัวจะเห็นดวงอาทิตยมืดเพียงบางสวนจึงเกิด 

สุริยุปราคาบางสวน บางครั้งเงามืดของดวงจันทรไมตกลงพื้นโลกเพราะดวงจันทรอยูหางโลก

มากกวาปกติ มีเพียงพื้นที่เงามัว สวนที่อยูใตเงามืดตกลงบนโลกทําใหคนที่อยูบริเวณนั้น จะเห็น

สุริยุปราคาวงแหวน



42

นารู

จันทรุปราคาเกิดขึ้นไดอยางไร

 โลกโคจรอยูระหวางดวงจันทร และดวงอาทิตยในแนวเสนตรง เงาของโลกจะทอดไป

ในอวกาศ เมื่อดวงจันทรโคจรเขาไปในเงาของโลก ดวงจันทรคอยๆ มืดไปบางสวน เรียกวา 

จันทรุปราคาบางสวน จากนั้นดวงจันทรเขาไปในเงามืดของโลกจนหมด จึงเห็นดวงจันทรมืดทั้ง

ดวง เรียกวา จันทรุปราคาเต็มดวง

 เกือบทุกปเราจะเห็นปรากฏการณจันทรุปราคา ไมวาจะอยูในสวนไหนของประเทศไทย 

จันทรุปราคาเกิดขึ้นแตละครั้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นในคืนดวงจันทร

เต็มดวงเทานั้น

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปน

บุคคลแรกที่คํานวณการเกิดสุริยุปราคาในประเทศไทย

ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่บานหวากอ

ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ไดอยางแมนยํา ซึ่งในครั้ง

นั้นมีคณะผูสังเกตการณจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และ

สิงคโปร พรอมขาราชบริพาร รวมสังเกตปรากฏการณนี้ 

นับเปนความสําเร็จทางวิทยาศาสตรครั้งยิ่งใหญจนเปนที่

ยอมรับ ในวงการดาราศาสตรของโลก 

 เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรี

มีมติใหถวายเกียรติแก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจ าอยูหั ว ใหทรงเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตร

ไทย” และไดกําหนดใหวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกป เปน

วันวิทยาศาสตรแหงชาติ
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3. ฤดู
 การที่โลกหมุนรอบตัวเอง    เปรียบเสมือนโลกมีแกน และหมุนรอบแกนนี้ เรียกวา    แกนโลก

ซ่ึงก็คือ เสนสมมุติที่ลากผานจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย

ใชเวลา 1 ป โดยที่แกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทําให

เกิดฤดูตางๆ ขึ้น เนื่องจากโลกรับแสงอาทิตยตางกัน บางบริเวณไดรับแสงตรง บางบริเวณไดรับ

แสงเฉียง

แสงตรงแสงเฉียงมีผลอยางไร

 บริเวณที่ไดรับแสงตรงจะมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณที่ไดรับแสงเฉียง ทําใหบริเวณซีกโลก

เหนืออุณหภูมิสูง ในขณะที่บริเวณซีกโลกใตอุณหภูมิตําเมื่อโลกอยู ณ ตําแหนงนี้

 เมื่อโลกโคจรไปไดครึ่งรอบ แสงที่ตกบริเวณซีกโลกเหนือจะเปนแสงเฉียง ขณะที่แสงที่

ตกบริเวณซีกโลกใตจะเปนแสงตรง ทําใหบริเวณซีกโลกเหนืออุณหภูมิตํา และซีกโลกใตอุณหภูมิ

สูง
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ฤดูเกิดขึ้นไดอยางไร

 นองๆ ทราบแลววา บริเวณตางๆ บนโลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยไมเทากันจึงทําให

เกิดฤดูกาลตางๆ ขึ้น

 ขณะโลกโคจรรอบดวงอาทิตยผานตําแหนงที่ 1, 2, 3 และ 4 สวนตางๆ ของ โลกไดรับ

พลังงานความรอนจากดวงอาทิตย แตกตางกัน

 สําหรับประเทศไทยเราไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยคอนขางมาก ไมวาโลกจะ

อยู ณ ตําแหนงใด เพราะประเทศไทยอยูเหนือบริเวณเสนศูนยสูตรเพียงเล็กนอย ทําใหอากาศ

ของประเทศไทยรอน นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ

 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดระหวางกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ลมนี้เกิด

บริเวณมหาสมุทรอินเดียในซีกโลกใต พัดผานเสนศูนยสูตรขึ้นมา จึงนําความชื้นจากมหาสมุทร

อินเดียเขาสูประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต

 2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต พัดตอจากลมตะวันตกเฉียงใตตั้งแตกลางเดือนตุลาคม

ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ลมนี้เกิดจากแถบประเทศมองโกเลีย และจีนในซีกโลกเหนือจึงนําความ

หนาวเย็นและแหงแลง เขาสูประเทศไทยทางตะวันออกเฉียงเหนือ

โลกโคจรรอบดวงอาทิตยครบรอบโดยใชเวลา 1 ป ขณะโคจรแกนของโลกจะเอียง

23.5 องศา จากแนวตั้งฉากกับระนาบทางโคจรเสมอ
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4. เทคโนโลยีอวกาศ
 การศึกษาปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ลวนเกิดจากความสัมพันธระหวางโลก

ดวงจันทร และดวงอาทิตยเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการศึกษาทางดาราศาสตร มนุษยเรา

นอกจากที่สนใจเรื่องใกลตัวแลว ยังสนใจที่จะศึกษาคนควาเรื่องไกลตัวออกไปอีกดวย

 ดาราศาสตรเปนวิชาวิทยาศาสตรที่ ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดวงดาว วัตถุบนทองฟา 

และอวกาศ

กลองโทรทรรศน

 การศึกษาปรากฏการณธรรมชาติบางอยางที่เกิดขึ้น หรือสํารวจขอมูลตางๆ ของวัตถุบน

ทองฟา ไมสามารถสังเกตไดดวยตาเปลาแตอยางเดียว จําเปนตองมีเครื่องมือที่ชวยในการสํารวจ 

เชน กลองโทรทรรศน (telescope)

 กาลิเลโอ (Galileo Galilei) นักดาราศาสตรชาวอิตาลี เปนผูพัฒนากลองโทรทรรศน

หักเหแสง และนํามาใชในดานดาราศาสตรเปนคนแรก

 กลองโทรทรรศนเปนกลองที่ใชเลนสนูนหรือกระจกเวาขนาดใหญทําหนาที่รวมแสง

กลองโทรทรรศนมี 2 แบบ คือ

 1. กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง (Refracting telescope) เปนกลองโทรทรรศนที่ใช

เลนสในการรวมแสง สามารถพบเห็นโดยทั่วไป กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงสวนมากมีขนาด

เล็ก เหมาะสําหรับใชสังเกตการณพื้นผิวดวงจันทร และดาวเคราะห เนื่องจากใหภาพคมชัด แตมี

ขอเสีย คือ เมื่อสองดูดาวที่สวางมาก อาจมีความคลาดสี ถาคุณภาพของเลนสไมดีพอ

      กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงโดยทั่วไป จะไมคอยเหมาะกับงานที่ใชสํารวจเนบิวลาและ

กาแล็กซี่ เนื่องจากวัตถุประเภทนี้มีความสวางนอย จําเปนตองใชกําลังรวมสงสูง เลนสขนาดใหญ

ที่มีความยาว โฟกัสสั้นสรางยาก และมีราคาแพง เลนสที่มีขนาดใหญ ทําใหลํากลองยาวและมี

นําหนักมาก ไมสะดวกตอการใชงาน

 2. กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง (Refl ecting telescope) ถูกคิดคนโดย เซอร

ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กลองโทรทรรศนนิวโทเนียน 

(Newtonain Telescope) กลองโทรทรรศนชนิดน้ีใชกระจกเวาแทนเลนสนูน ทําใหมีราคา

ประหยัด กระจกขนาดใหญใชกําลังรวมแสงสูง จึงเหมาะสําหรับใชสังเกตการณแทนวัตถุที่อยู

ไกลมากและไมสวาง เชน เนบิวลาและกาแล็กซี่ 

Refracting telescope Refl ecting telescope
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จรวดสูอวกาศไดอยางไร

 การศึกษาคนควาและสํารวจทางอวกาศยังคงไมสิ้นสุด ยิ่งเมื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดพัฒนากาวหนามากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งสามารถตอบสนองความอยากรู อยากเห็นของมนุษยมากขึ้น 

และกลองโทรทรรศนก็ไมสามารถใหคําตอบเกี่ยวกับอวกาศไดทั้งหมด ดังนั้นมนุษยจึงตองออกไป

สูอวกาศ เพื่อเรียนรูสิ่งตางๆ ในอวกาศ จึงมีการสงยานอวกาศออกไปสํารวจขอมูลตางๆ นอกโลก

โดยใชจรวด (จรวด คือ ยานพาหนะที่ใชในการสงยานอวกาศขึ้นสูอวกาศ มีลักษณะเปนรูปทรง

กระบอก สวนปลายของจรวดจะบรรจุเชื้อเพลิงในการขับดันใหจรวดพุงไปขางหนา) เปนตัวขับดัน

ยานอวกาศที่ถูกสงออกไป บางครั้งก็มีมนุษยเดินทางไปดวย เชน ยานอวกาศอะพอลโล 

ยานอวกาศสกายแลบ ยานอวกาศโซยุส เปนตน

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

 การพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศ ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดานอื่นๆ ดวย เชน 

การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การสํารวจ สภาพอากาศ ดานการแพทย และดาน

อื่นๆ อีกมากมาย การศึกษาดานอวกาศจึงรุดหนาตอไปเพื่อยังประโยชนแกมนุษย

 เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่องนับจาก จรวดดาวเทียม ยาน

อวกาศ หองทดลองลอยฟา ยานขนสงอวกาศ สถานีอวกาศ กลองโทรทรรศนอวกาศ ทําให

ความรูเกี่ยวกับดวงดาวตางๆ ทั้งในระบบสุริยะ นอกระบบสุริยะเพิ่มขึ้นอยางมากมาย และมีอีก

ปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการสนับสนุนใหการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง คือ 

คอมพิวเตอร
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ขอสอบวิชาวิทยาศาสตร  
1. ขางขึ้น – ขางแรม เปนปรากฏการณที่เกิดจากขอใด

 1. โลกหมุนรอบตัวเอง  

 2. แสงของดวงจันทรสะทอนมายังโลก

 3. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 

 4. ดวงจันทรโคจรรอบโลก

2. เหตุใดประเทศไทยจึงมีฤดูกาลไมแตกตางกันมาก

 1. มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานตลอดทั้งป

 2. พื้นที่ในทุกภาคมีระดับความสูงจากระดับนําทะเลไมแตกตางกันมากนัก

 3. ตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร ไดรับแสงสวางและความรอนจากดวงอาทิตย 

         สมําเสมอตลอดป

 4. มีปาไมที่อุดมสมบูรณใหความชุมชื้นตลอดป

3. ขอใดกลาวถึงสุริยุปราคาไดถูกตอง

 1. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยทิศตามเข็มนาิกา

 2. ดวงอาทิตยอยูระหวางดวงจันทรและโลกในแนวเดียวกัน

 3. ดวงจันทรอยูระหวางดวงอาทิตยและโลกในแนวเดียวกัน

 4. โลกอยูระหวางดวงอาทิตยและดวงจันทรในแนวเดียวกัน

4. เรามองเห็นดวงจันทรไดเพราะเหตุใด

 1. แสงจากดวงจันทรสองมายังโลก

 2. โลกอยูใกลดวงจันทรมาก

 3. แสงอาทิตยสองมากระทบโลก และสะทอนแสงไปยังดวงจันทร

 4. แสงอาทิตยสองไปยังดวงจันทร และดวงจันทรสะทอนแสงมายังโลก
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5. พิจารณาขอความตอไปนี้

 ก. โลกหมุนรอบตัวเอง

 ข. แกนโลกเอียง 

 ค. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย

 ง. โลกไมมีแสงสวางในตัวเอง

   สาเหตุในขอใดที่ทําใหโลกเกิดฤดูกาล

 1. ก. และ ง.      2. ก., ข. และ ง.

 3. ก., ข. และ ค.     4. ก., ข., ค. และ ง.

   พิจารณาภาพตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6 - 7

6. จากภาพ ถาดวงจันทรอยู ณ ตําแหนง A โลกจะเกิดปรากฏการณใด

 1. บริเวณหมายเลข 1 จะเกิดสุริยุปราคา

 2. บริเวณหมายเลข 2 จะเกิดสุริยุปราคา

 3. บริเวณหมายเลข 1 จะเกิดจันทรุปราคา

 4. บริเวณหมายเลข 2 จะเกิดจันทรุปราคา

7. ถาดวงจันทรเคลื่อนที่มาอยู ณ ตําแหนง B จะเกิดปรากฏการณใด

 1. เกิดสุริยุปราคา ณ ตําแหนงบริเวณหมายเลข 2

 2. เกิดจันทรุปราคา ณ ตําแหนงบริเวณหมายเลข 2

 3. คนที่อยูบริเวณหมายเลข 1 จะมองเห็นเงาของโลกบังดวงจันทร

 4. จะไมเกิดปรากฏการณใด
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8.  พิจารณาขอความตอไปนี้

 ก. เมื่อมองดูจะเห็นดาวฤกษมีแสงนิ่มนวลไมระยิบระยับ

 ข. เมื่อสังเกตดาวฤกษจะมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตําแหนง

 ค. เมื่อมองดาวฤกษดวยตาเปลาจะเห็นดาวฤกษมีแสงระยิบระยับ

 ขอใดกลาวถูกตองเมื่อจะพิจารณาวาดาวดวงใดเปนดาวฤกษ

 1. ก., ข และ ค. ถูก    2. ก. และ ข. ถูก

 3. ข. และ ค. ถูก     4. ค. เทานั้น

9. “จรวดทําหนาที่ขับเคลื่อนพายานอวกาศ หรือดาวเทียมออกไปโคจรรอบโลก  

     ซึ่งตองสรางเปนทอน แตละทอนมีการบรรจุเชื้อเพลิงในปริมาณที่แตกตางกัน 

     ในการสงยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลก”

    จากขอความขางตนถาในการสงยานอวกาศใชจรวด 3 ทอน จรวดทอนใด

    มีความยาวมากที่สุด และเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น

 1. ทอนที่ 1 เพราะบรรจุเชื้อเพลิงมากตองใชพลังงานในการขับเคลื่อนสูง

 2. ทอนที่ 2 เพราะแรงดึงดูดของโลกจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะหางจากโลก

          เพิ่มขึ้น

 3. ทอนที่ 3 เพราะจะตองใชเชื้อเพลิงในปริมาณมากเพื่อขับเคลื่อนให

          ยานอวกาศเขาสูวงโคจรไดอยางสมบูรณ

 4. จรวดทุกทอนมีความยาวเทากัน เพราะจะตองสลัดทิ้งแตละทอน

          เมื่อหมดการเผาไหมอยูแลว จึงไมจําเปนตองสรางใหมีขนาดตางกัน

10. ดาวเคราะหดวงใดหมุนรอบตัวเองตางจากดาวเคราะหดวงอื่น

 1. ดาวพุธ      2. ดาวศุกร 

 3. โลก     4. ดาวอังคาร

11.

     1. ดาวอังคาร     2. ดาวพฤหัสบดี      3. ดาวเสาร   4. ดาวยูเรนัส

    จากรูป ตําแหนงใดที่แสดงดาวเคราะหนอยไดถูกตอง

 1. A       2. B  

 3. C       4. D
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12. เพราะเหตุใดคนซีกโลกตะวันออกจึงเห็นแสงอาทิตยกอนคนซีกโลกตะวันตก

 1. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะตามเข็มนาิกา

 2. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

 3. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

 4. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะทวนเข็มนาิกา

13. ในการประดิษฐกลองโทรทรรศนชนิดสะทอนแสงไมใชอุปกรณใดเปนสวนประกอบ

 1. เลนสเวา     2. เลนสนูน 

 3. กระจกเงา     4. กระจกเวา

14. การแขงขันกีฬาโอลิมปกในแตละครั้งมีการถายทอดสดผานดาวเทียมประเภทใด

 1. ดาวเทียมสื่อสาร     2. ดาวเทียมดาราศาสตร

 3. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา   4. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร

15.  ถาตองการสงดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกและอยูตําแหนงเหนือประเทศไทยตลอด

    ระยะเวลาควรใชดาวเทียมที่มีความเร็วเทากับขอใด

 1. โลกหมุนรอบตัวเอง     2. ดวงจันทรโคจรรอบโลก

 3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย   4. ดวงจันทรหมุนรอบตัวเอง

16. ถานักบินอยูในอวกาศนานๆ โดยสวมชุดอวกาศจะมีผลตอรางกายอยางไร

 1. เสนโลหิตแตก     2. นําหนักเพิ่มขึ้น

 3. รางกายรอนจัด    4. กลามเนื้อออนเพลีย

17. ชาวประมงที่ออกเรือหาปลาหมึกในเวลากลางคืนจะอาศัยดาวเหนือเปนเครื่องชวยบอก 

    ทิศทางได อยากทราบวาจะหาดาวเหนือไดงายโดยดูไปที่กลุมดาวกลุมใด

 1. ดาวไถ      2. ดาวลูกไก 

 3. ดาวสิงโต     4. ดาวจระเข
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18. ขอใดที่อธิบายเกี่ยวกับโลกของเราไมถูกตอง

 1. โลกหมุนรอบตัวเองในเวลา 24 นาที

 2. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบ ในเวลา 365 วัน

 3. แกนของโลกจะทํามุมเอียงกับวงโคจร

 4. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

19. ธาตุอะไรที่มีมากที่สุดในเอกภพ

 1. ฮีเลียม     2. คารบอน 

 3. ไฮโดรเจน     4. ไนโตรเจน

20. ตอไปนี้เปนคําอธิบายเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของนักบินอวกาศในยานอวกาศ

    ทั้งสิ้น ยกเวนขอใด

 1. นักบินอวกาศจะตองกินอาหารแตละมื้อใหไดพลังงานครั้งละ 

         3,000 แคลอรีตอวัน

 2. นักบินอวกาศที่อยูในอวกาศนานๆ จะสูญเสียแคลเซียมมากทําใหปริมาณ

         และความแข็งแรงของกระดูกลดลง

 3. การกินอาหารที่มีลักษณะเหลว เชน นํา นําสม ฯลฯ นักบินอวกาศจะตอง

         ใชหลอดดูดเพื่อดูดนําใหเขาไปในปาก

 4. อาหารที่นักบินอวกาศกินที่มีลักษณะแข็ง เชน ขนมปงจะมีวิธีการกิน

         แบบเดียวกับการกินขนมปงบนพื้นโลก
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เฉลย PART 1

1. 3

2. 4

3. 2

4. 2

5. 2

6. 3

7. 3

8. 1

9. 2

10. 3

11. 1

12. 4

13. 1

14. 3

15. 3

16. 3

17. 2

18. 2

19. 2

20. 5

1. 1

2. 1

3. 2

4. 2

5. 2

6. 4

7. 2

8. 4

9. 4

10. 2

11. 1

12. 4

13. 2

14. 4

15. 1

16. 1

17. 2

18. 2

19. 3

20. 2

เฉลย PART 2


