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ข้อ
1
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คำตอบ
3
3
1
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4
5
5
3
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5
2
4
3
1

ข้อ
16
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5
5
4
4
2
4
5
3, 5
1
2, 3
5
1
1
2
1
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คาอธิบาย
1. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและลับขอบฟ้า
ทางทิศตะวันตก

2. โลกหมุนรอบตัวเองโดยมีแกนหมุนเป็นศูนย์กลาง
และหมุนวันละหนึ่งรอบ โดยหมุนรอบตัวเอง
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
(ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

3. ข้อ ② – ⑤ เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงโน้มถ่วง ในขณะที่ข้อ ① เป็นปรากฏการณ์
ทีเ่ กี่ยวข้องกับแรงลอยตัวซึ่งเป็นแรงที่กระทา
ในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วง

4.

น้าส้ม นม มีสถานะเป็นของเหลว
หลอด มีสถานะเป็นของแข็ง
② น้าตาล ไม้ น้าแข็ง มีสถานะเป็นของแข็ง
③ น้าผึ้ง น้ามัน มีสถานะเป็นของเหลว ยางลบ
มีสถานะเป็นของแข็ง
④ น้าส้มสายชู น้าปลา มีสถานะเป็นของเหลว
เกลือ มีสถานะเป็นของแข็ง
⑤ อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ มีสถานะเป็นแก๊ส
น้า มีสถานะเป็นของเหลว

5. เมื่อป่วยแล้วกินยาน้า จะต้องใช้ช้อนยาหรือ
แก้วตวงยาในการวัดปริมาตรของยา เมื่อชงนมผง
ให้เด็กทารก จะต้องวัดปริมาตรของน้าด้วยขวดนม
ที่ระบุปริมาตร

6. ทรัพยากรในธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการดารงชีวิต จึงทาให้กระดาษไม่จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ได้มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ความสะดวกสบายที่เราได้รับจากการใช้เต้ารับ คือ
สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิด

①

8. การใช้ไฟฟ้าโดยเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่อง
เข้ากับรางเต้ารับเดียวกันเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
และอาจทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

9. จากภาพที่กาหนดให้ ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าพลังน้า
โรงผลิตไฟฟ้าพลังลม โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน ดังนั้น
พลังงานที่ถูกผลิตขึ้นจากโรงผลิตพลังงานเหล่านี้
คือ พลังงานไฟฟ้า
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10. แรงที่กดลงไปเท่ากับน้าหนักนมสองกล่องใน B
มากกว่าแรงที่กดลงไปเท่ากับน้าหนักนมหนึ่งกล่อง
ใน A ทาให้ทราบว่า โลกจะออกแรงดึงดูดวัตถุ
ที่มีน้าหนักมากมากกว่าวัตถุที่มีน้าหนักเบา

11. โลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลมากด้วยแรงกระทา
ที่มากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย

12. ข้อ ① ③ ④ และ ⑤ วัตถุเมื่อมีแรงมากระทา
จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างชั่วขณะ จากนั้นจะคืนตัว
กลับสู่รูปร่างเดิม ข้อ ② วัตถุมีการเปลี่ยนรูปร่าง
เมื่อถูกแรงกระทาแต่ไม่คืนตัวกลับสู่รูปร่างเดิม

13. หมวกนิรภัยทาจากพลาสติกเพื่อให้มีความคงทน
แข็งแรงและมีน้าหนักเบา เหมาะกับการนามา
สวมป้องกันอันตรายได้

14. วัสดุที่ใช้ในการทาหม้อต้ม โครงรถยนต์ หัวค้อน
และเหรียญกษาปณ์ คือ วัสดุประเภทโลหะ

15. จากรูป คือ หมวกที่ทาจากเส้นใย พลาสติก ฟางข้าว
และขนสัตว์ ตามลาดับ หมวกที่ทาจากเส้นใย
และทาจากพลาสติกอธิบายได้ถูกต้อง แต่หมวกที่
ทาจากฟางข้าวจะมีน้าหนักเบา ส่วนหมวกที่ทา
จากขนสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ผู้สวมใส่จะทาให้
ลมพัดผ่านไปได้ยาก

16. อูฐมีการปรับตัวเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้
เช่น คิ้วยาว มีขนในหู รูจมูกสามารถเปิดปิดได้
เพื่อป้องกันทราย เป็นต้น

17. เมื่อเทน้าจากภาชนะตัวอย่าง ไปใส่ลงในภาชนะ
ที่มีรูปร่างและขนาดเหมือนกันทุกประการ
แล้วเปรียบเทียบความสูงของน้า จะสามารถ
เปรียบเทียบปริมาณของน้าที่มีอยู่ในตอนแรกได้

18. เมื่อเทน้าจากภาชนะตัวอย่าง ไปใส่ลงในภาชนะ
ที่มีรูปร่างและขนาดเหมือนกันทุกประการ
แล้วเปรียบเทียบความสูงของน้า จะสามารถ
เปรียบเทียบปริมาณของน้าที่มีอยู่ในตอนแรกได้

19. นกนางแอ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิตอื่นในสายใยอาหาร ซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นั้น
มีการดารงชีวิตโดยสัมพันธ์กับดินทั้งสิ้น

20. เมื่ออูฐเดินบนทรายด้วยเท้าที่มีขนาดใหญ่ เท้าอูฐ
จะไม่จมลงในทราย จากภาพเป็นอุปกรณ์ที่ทาขึ้น
เพื่อช่วยให้เท้าไม่จมลงไปในหิมะขณะเดิน
เป็นการประยุกต์ใช้ลักษณะเฉพาะจากเท้าของอูฐ
นั่นเอง

21.

การเปลี่ยนแปลงความสูงของน้าก่อนและหลัง
น้าเดือด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการขยายตัว
ของน้าเมื่อได้รับความร้อน

④
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22. เนื่องจากล้อรถไฟทาจากเหล็ก ภายในล้อรถไฟ
จึงไม่มีพื้นที่ว่าง แก๊สจึงไม่สามารถเข้าครอบครอง
พื้นที่ว่างได้

23. พืชที่ลอยอยู่ในน้าส่วนใหญ่มีส่วนกระเปาะบริเวณ
ก้านใบและหลังใบที่อากาศผ่านเข้าไปได้ เพื่อให้
พืชเกิดการลอยน้า และมีรากที่สั้นจานวนมาก
คล้ายกับหนวด

24. พืชที่อยู่ใกล้ผิวโลกที่อบอุ่น และเจริญเติบโตช้า ๆ
อย่างเช่น มอสส์ สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
บริเวณขั้วโลกใต้ได้

25. ลักษณะลาต้นของต้นกระบองเพชรมีความหนา
และตัน นอกจากนี้ภายในลาต้นยังมีความชื้น
ปริมาณมาก และยังมีหนามที่เปลี่ยนแปลง
มาจากใบด้วย

26. หอยทากและไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาจึงมีการ
เคลื่อนที่ด้วยการคลาน

27. การที่มีหยดน้าเกาะอยู่ที่ผิวแก้วที่ใส่น้าเย็น
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้า

28. เครื่องมือที่ใช้ชั่งน้าหนักของวัตถุได้อย่างแม่นยา
เรียกว่า เครื่องชั่ง ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น
เครื่องชั่งสปริง ถ้าน้าหนักที่แขวนอยู่กับขดลวดสปริง
ที่อยู่ในเครื่องชั่งเพิ่มขึ้นขดลวดสปริงจะขยายออก
ทาให้มีความยาวของขดลวดสปริงเพิ่มขึ้น

29. โจทย์ให้เลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น
เตาแก๊สทางานโดยใช้แก๊สไม่ใช่ไฟฟ้า

30. เมื่อขยะมารวมกันจานวนมาก ความเร็วในการไหล
ของน้าทะเลจะช้าลง ในทางกลับกัน ถ้าน้าทะเล
ไหลอย่างรวดเร็ว ขยะก็จะไม่สามารถมากอง
รวมกันได้ และลอยตามน้าทะเลออกไป โดยเคลื่อนที่
ไปยังสถานที่อื่น ซึ่งถ้าพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
ภูมิประเทศที่เกิดการทับถมกันของหินจะพบจุดที่
เหมือนกันคือจุดที่หินทับถมกันจะมีน้าไหลผ่านช้า ๆ
หรือแทบจะไม่มีน้าไหลผ่านเลย

