วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๓
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๑
๑, ๕

1. ถ้าตีลูกเบสบอลที่ลอยมาโดยใช้ไม้ตีเบสบอล
5. ผิวที่ลื่นอย่างทะเลสาบที่สงบทิศทางของแสงที่
รูปร่างของลูกเบสบอลจะบุบและลอยไปในทิศทางอื่น
ถูกสะท้อนกลับจะคงที่ เป็นการส่องสะท้อนภาพ
กล่าวคือ เป็นกรณีที่รูปร่างและสภาพการเคลื่อนที่
ทีเ่ หมือนกระจกเงา แต่ถ้ากระแสน้าไหลเชีย่ ว ผิวน้า
เปลี่ยนแปลงพร้อมกัน การตีลูกเทนนิสด้วยแร็กเกต
จะไม่ราบเรียบ แสงจึงกระจายไปในหลากหลาย
ก็เช่นกันที่รูปร่างและสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง
ทิศทาง จึงไม่เกิดภาพสะท้อนหรือเกิดภาพสะท้อน
แต่ไม่ชดั เจน
พร้อมกัน ๑, ๒, ๕ รูปร่างเปลี่ยน และ ๓ สภาพ
การเคลื่อนที่เปลี่ยน

2. สาเหตุที่ปูพื้นถนนไว้หยาบๆ เพราะต้องการให้มี
แรงเสียดทานมาก จึงทาให้พื้นสัมผัสหยาบ ติดยาง
ที่พื้นถุงเท้าเด็กเล็กเพื่อให้พนื้ ถุงเท้าขรุขระ ๑ คือ
การใช้ความยืดหยุ่น ๒ คือ การใช้แรงโน้มถ่วง และ

6. ภาพที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกระจกเงาราบ โดย
สอดคล้องกับกฎของการสะท้อนภาพของวัตถุจะ
เกิดขึ้นด้านหลังกระจกเงาเท่ากับระยะทางระหว่าง
กระจกเงากับวัตถุ ถ้าวัตถุเคลื่อนย้ายเข้าใกล้กระจกเงา
ภาพจะยิ่งใกล้กับกระจกมากขึ้น

๓, ๔ คือ การใช้แรงแม่เหล็ก
3. แรงพยุงเท่ากับแรงของน้าหนักน้าที่เทียบเท่ากับ
ปริมาตรทีจ่ ุ่มลงไปในน้าของวัตถุ ดังนั้น แรงพยุง
จึงเป็นแรงที่เกีย่ วข้องกับปริมาตรเท่านั้น แต่ไม่
เกี่ยวข้องกับน้าหนักของวัตถุ ถ้าวัตถุจุ่มลงไปในน้า
ทั้งหมด วัตถุที่ยิ่งมีปริมาตรมากจะยิ่งได้รับแรงพยุง
มาก ดังนั้น วัตถุที่มีปริมาตร 100 cm3 จะมีแรงพยุง
มากที่สุด

4. สาเหตุที่สามารถอ่านหนังสือใต้หลอดไฟได้เพราะ
แสงที่ออกมาจากหลอดไฟสะท้อนจากหนังสือแล้ว
เข้าสู่ตาเราจึงสามารถอ่านหนังสือได้

7. เพราะกระจกเว้ารวมแสง จึงทาให้มองเห็นส่วนที่แคบ
ได้อย่างชัดเจน และเพราะกระจกนูนกระจายแสง
จึงเกิดภาพขนาดเล็ก และเพราะสามารถมองเห็นได้
กว้างจึงถูกใช้เป็นกระจกมองทางโค้งจราจรบนถนน
ทีโ่ ค้ง ภาพที่เกิดขึ้นโดยเกีย่ วข้องกับกระจกเงาราบ
จะสลับกันระหว่างซ้ายและขวา

8. การที่ไฟหน้าของรถยนต์ช่วยส่องบริเวณด้านหน้า
ของรถให้สว่างเป็นปรากฏการณ์แสงเดินทางเป็น
เส้นตรง

9. สายตาสั้นจะเกิดภาพที่ด้านหน้าจอตา และมองเห็น
ในตาแหน่งใกล้ได้ชัด แก้ไขโดยใช้เลนส์เว้า
สายตายาวจะเกิดภาพที่ด้านหลังจอตาและมองเห็นใน
ตาแหน่งไกลได้ชัด แก้ไขโดยใช้เลนส์นนู

10. เกลือแร่, วิตามินปรับการทางานของร่างกายจาก
ปริมาณน้อยให้มีปริมาณที่เหมาะสม แต่วติ ามิน
ไม่ได้ประกอบเป็นร่างกาย โปรตีนประกอบด้วย
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และแป้ง
กลูโคส ไขมัน ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน
ออกซิเจน

11. การดูดซึมสารอาหารครบทั้ง 3 หมู่จะดีต่อสุขภาพ
ปฏิกิริยาไบยูเรต คือ การเปลี่ยนแปลงโปรตีนเป็น
สีม่วง อาหาร B ที่ไม่มีโปรตีนจึงไม่เกิดปฏิกิริยา
ไบยูเรต

12. B คือ ถุงน้าดีและ E คือ ตับอ่อน น้าดีถูกผลิตที่ตับ
และจัดเก็บไว้ในถุงน้าดี และถูกหลั่งไปยังลาไส้เล็ก
ส่วนต้น

13. A มีจานวนเกล็ดเลือดน้อย เลือดจึงไม่แข็งตัวและ
B มีจานวนเม็ดเลือดขาวมากแสดงว่ามีแบคทีเรีย
รุกล้าเข้ามา
C มีจานวนเม็ดเลือดแดงมาก จึงเป็นคนทีอ่ าศัยอยู่
บนภูเขาสูง และ D มีจานวนเม็ดเลือดแดงน้อยจึง
มีอาการโลหิตจาง

14. เนื่องจากปอดไม่มีกล้ามเนื้อจึงไม่สามารถขยับ
เคลื่อนที่ได้เองและกระบวนการหายใจเกิดขึ้น
โดยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของ
กระดูกทรวงอกที่เกี่ยวกับการขยับขึ้นลงของ
กระดูกซี่โครงและเยื่อกะบังลม ถ้าดึงจุกยางลง
ด้านล่าง ปริมาตรของช่องว่างในขวดจะมากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับ A และความดันของช่องว่าง
ในขวดจะต่าลง เมื่อเปรียบเทียบกับ A ลูกโป่งยาง
ขยายแล้วความดันของอากาศในลูกโป่งยางต่าลง
กว่าความดันบรรยากาศ ทาให้อากาศเข้ามา

15. ความหมายของระบบขับถ่าย คือ การขับของเสีย
ที่เกิดจากผลของการหายใจของเซลล์ออกนอกร่างกาย
และทาหน้าทีร่ ักษาองค์ประกอบของของเหลว แรงดัน
ที่ทาให้ซึมเข้าไปและปรับค่า pH ให้คงที่ การดูดซึม
สารอาหารภายในร่างกายและกาจัดกากอาหารที่เหลือ
หรือการถ่ายอุจจาระเป็นการทางานของระบบ
ย่อยอาหารจึงไม่จัดอยู่ในระบบขับถ่าย และการ
ทาหน้าที่ขับสารพิษจะเกิดขึน้ ที่ตับ

16. ภาพแสดงทฤษฎีการเกิดฝาแฝดจากการปฏิสนธิ
ของเซลล์ไข่ 1 เซลล์และอสุจิ 1 เซลล์ ฝาแฝดทุกคู่
จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

17. ถ้าการเคลื่อนที่ของวัตถุเท่ากับ 0 หรือแรงเท่ากับ 0
ปริมาณของงานจะเท่ากับ 0 นอกจากนี้ เมือ่ ทิศทาง
ของแรงและทิศทางของวัตถุตั้งฉาก ปริมาณของ
งานจะเท่ากับ 0 เช่นกัน

18. กรณีที่ทางานเท่ากัน อัตราการทางานจะเป็นสัดส่วน
ผกผันกับเวลาที่ใช้

19. ความเร็วของลูกบอลที่ C น้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ 0

20. ถ้าไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าจะไม่ผ่านเครื่องใช้
ไฟฟ้าและไหลผ่านส่วนที่ลัดวงจร ความต้านทาน
ทั้งหมดจะน้อยลงแล้วสายไฟจะร้อนเพราะพลังงาน
ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนกระแสไฟฟ้ารั่ว
ยิ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง
จะยิ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ ควรใช้ LED หรือ
หลอดฟูออเรดเซนต์หรือหลอดเรืองแสงที่มีพลังงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมากกว่าหลอดไฟชนิดมีไส้ทม่ี ี
ประสิทธิภาพต่า

21. หยดน้าตกลงมาด้วยความเร่งโน้มถ่วงเดิม g
แรงต้านของอากาศกระทาในทิศทางตรงข้ามกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุตามการเพิ่มขึ้นของ
อัตราความเร็ว ความเร่งที่ต่าลงของหยดน้าค่อยๆ
ลดลงจนเป็น 0 ดังนั้น ท้ายที่สุดแล้วความเร็วคงที่
และต่าลง

22. เพราะในสภาวะไร้น้าหนักไม่มีแรงโน้มถ่วงที่ลงสู่
ด้านล่างจึงไม่มีการแบ่งแยกบนล่าง และไม่เกิด
ปรากฏการณ์การพาความร้อนที่เกี่ยวข้องกับความต่าง
ของความหนาแน่น ดังนั้น ถ้าเกิดฟองก็จะยังอยู่ใน
ตาแหน่งนั้น และรูปร่างของฟองจะเป็นวงกลม
ถึงแม้สถานีอวกาศอยู่บนช่องว่างอากาศก็ไม่เกิด
ปรากฏการณ์การพาความร้อน จึงไม่มีการจัดส่ง
ออกซิเจนที่จาเป็นต่อการเผาไหม้ ไฟจึงถูกดับลง

23. ความเร็วเมื่อถึงตาแหน่งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ
กฎการอนุรักษ์พลังงานกลเท่ากันทั้งหมด และ
ความเร็วเฉลี่ยเมื่อผ่านแต่ละเส้นทางเมื่อเรียงลาดับ
จากมากไปน้อยจะได้ว่า เส้นทาง C เส้นทาง B
และเส้นทาง A ดังนั้น เส้นทาง C จะถึงเร็วที่สุด
จาก mgh = 1 mv2 ที่เกี่ยวข้องกับกฎการอนุรกั ษ์
2

พลังงานกล จะได้ v = 2 gh : (h คือ ผลต่างความสูง
ของสองจุด) โดยไม่เกี่ยวกับมวล

24. หลักการ คือ มุมที่กระจกเบนไป  มุมสะท้อนจะเป็น
2 ดังนั้น เมื่อกระจกเบนไป 5o มุมตกกระทบจะ
เปลี่ยนเป็น 5o มุมสะท้อนใหม่จะเพิ่มจากแนวของ
มุมตกกระทบใหม่เป็น 2 เท่า คือ 20 o

25. สารละลายไอโอดีน – โพแทสเซียมไอโอไดด์
เป็นสารเคมีทดสอบแป้ง เดิมมีสีน้าตาล แต่ถ้า
ทาปฏิกิริยากับแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเข้ม
สารละลายเบเดนิกต์เป็นสารเคมีทดสอบน้าตาล
โมเลกุลเดี่ยว เดิมมีสีฟ้า แต่ถา้ ทาปฏิกิริยากับ
สารอาหารจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนแดง
สารละลายไบยูเรตเป็นสารเคมีทดสอบโปรตีน
เดิมมีสีฟ้า แต่ถ้าทาปฏิกิริยากับโปรตีนจะเปลี่ยน
เป็นสีม่วง สารละลายซูดาน III เป็นสารเคมีทดสอบ
ไขมัน เดิมมีสแี ดงแต่ถ้าทาปฏิกิริยากับไขมัน
จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด

28. รูปร่างกราฟการเพิ่มขึ้นของปริมาณการสูบบุหรี่
และกราฟการเพิ่มขึ้นของจานวนการเกิดมะเร็งปอด
คล้ายคลึงกัน แต่ประมาณ 20 ปีให้หลังเกิดการเพิ่มขึ้น
ของจานวนผูป้ ่วยโรคมะเร็งปอดจึงทาให้ทราบได้ว่า
ระยะเวลาผ่านไปมากเท่าไรยิ่งทาให้เกิดโรคมะเร็ง
ปอด

29. ข้าวเจ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในกลุ่มพืชที่มีเมล็ด
26. ๑ เส้นเลือดฝอยเป็นเส้นโลหิตที่บางที่สุดแต่มี
ความดันโลหิตสูงกว่าหลอดเลือดดา
๓ ความดันโลหิตไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หน้าตัด
ทั้งหมดของเส้นโลหิต
๔ หลอดเลือดดามีลิ้นหัวใจ ถึงแม้ความดันโลหิต
จะต่า เลือดก็ไม่ไหลย้อนกลับ
๕ ผลต่างของความดันโลหิตของการหดตัวของหัวใจ
ห้องล่างและความดันโลหิตของการคลายตัวของหัวใจ
ห้องล่างเท่ากับ 40 mmHg
30. D คือ จอตาที่มีเซลล์เกี่ยวกับการมองเห็นกระจายอยู่
A คือ ม่านตา B คือ เลนส์ C คือ กระจกตา
D คือ จอตา และ E คือ ประสาทตาและความรู้สึก
เกี่ยวกับการทรงตัว คือ กระดูกกึ่งทรงกลมในคลอเคลีย
27. (ก), (ข) ถูกดูดซึมได้ 100 % จึงเป็นกลูโคสและ
กรดอะมิโนและ (ค) เป็นเม็ดเลือดแดงทีเ่ ป็นสาร
ที่ไม่ถูกกรอง เพราะ (ง) เข้มข้นที่สุดในหลอดไต
จึงเป็นยูเรีย

