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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับหลอดเลือดดํา 
 1) เปนหลอดเลือดที่นําเลือดกลับเขาสูหัวใจ 
 2) เปนหลอดเลือดสําหรับใหน้ําเกลือ 
 3) เปนหลอดเลือดที่มีลิ้นกั้นอยูภายใน 
 4) เปนหลอดเลือดที่มีผนังหนา  
2. สารชนิดใดเปนสารกันบูดที่ใชในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว 
 1) ซัคคาริน   2) กรดซอรบิก 
 3) กรดแอซีติก   4) โพแทสเซียมไนเตรต  
3. ขอใดเปนชื่อของดาวศุกรที่มองเห็นในเวลาพลบค่ําทางขอบฟาดานทิศตะวันตก

หลังจากดวงอาทิตยลับของฟา 
 1) ดาวรุง   2) ดาวประกายพรึก 
 3) ดาวกัลปพฤกษ   4) ดาวประจําเมือง  
4. 

I
V = 15 V

Ω=  3  R1 Ω=  3  R2 Ω=  4  R3

  
 จงหาคากระแสไฟฟา เมื่อมีคาความตางศักยไฟฟาเทากับ 15 โวลต 
 1) 0.6 A 2) 1.5 A 3) 10 A 4) 150 A  
5. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดาวเคราะห 
 1) ไมมีการเคลื่อนที่และเกาะกลุมกันอยูในตําแหนงเดิม 
 2) มีแสงสวางนวลนิ่ง ไมกะพริบ 
 3) มีการโคจรรอบๆ ดาวฤกษ 
 4) มีขนาดตางกัน บางดวงสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา  
6.    แผนผังการแบงกลุมสัตว  

มีกระดูกสันหลังก. ไมมีกระดูกสันหลัง

สัตว

ข. หายใจดวยเหงือก หายใจดวยปอด

ค. ไขในน้ํา ง. ไขบนบก  
 จากแผนผังการแบงกลุมสัตว สัตวในกลุม ก., ข., ค. และ ง. ควรเปนสัตว 

ชนิดใด ตามลําดับ 
 1) มาน้ํา  กุงมังกร  กบ  นกเปดน้ํา 
 2) ดาวทะเล  ปลากัด  อึ่งอาง  ตุนปากเปด 
 3) กุงทะเล  ปลาหางนกยูง  จระเข  กิ้งกา 
 4) ปลาการตูน  หมึก  เตา  จิงโจน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 1) การเกิดสนิมเหล็ก  
 2) การหลอมเหลวของน้ําตาลทราย 
 3) การยอยอาหารโดยน้ํายอยจากตอมน้ําลาย 
 4) การเผาไหมใบไมแหง  
8. พิจารณาความสัมพันธตอไปนี้ 
  ก. ดีบุก  พลวง  ทังสเตน  เหล็ก 
  ข. ใยหิน  เกลือหิน  ยิปซัม 
  ค. ถานหิน  แกสธรรมชาติ  น้ํามันดิบ 
  ง. โคบอลต-60  ยูเรเนียม 
 ก., ข., ค. และ ง. ควรเปนขอใด ตามลําดับ 
 1) แรโลหะ  แรรัตนชาติ  แรเชื้อเพลิง  แรกัมมันตรังสี  
 2) แรอุตสาหกรรม  แรอโลหะ  แรเชื้อเพลิง  แรรัตนชาติ 
 3) แรโลหะ  แรอโลหะ  แรเชื้อเพลิง  แรกัมมันตรังสี  
 4) แรอุตสาหกรรม  แรทางการเกษตร  แรไฮโดรคารบอน  แรรัตนชาติ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) เปนหลอดเลือดที่มีผนังหนา 
   หลอดเลือดทําหนาที่ลําเลียงเลือดจากหัวใจไปยังอวัยวะสวนตางๆ 

ทั่วรางกาย และเปนเสนทางใหเลือดจากอวัยวะตางๆ ทั่วรางกายกลับเขาสูหัวใจ 
แบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ 

   1. หลอดเลือดแดง เปนหลอดเลือดที่มีผนังหนาชวยในการไหล
ของกระแสเลือด หลอดเลือดแดงจะลําเลียงเลือดแดงหรือเลือดที่ มีแกส
ออกซิเจนมากและสารอาหารตางๆ (ยกเวน หลอดเลือดพัลโมนารีอารเทอรีที่
ลําเลียงเลือดดําจากหัวใจไปยังปอด) 

   2. หลอดเลือดดํา เปนหลอดเลือดขนาดใหญที่มีผนังบาง ในหลอด
เลือดดําจะมีลิ้นกั้นไมใหเลือดไหลยอนกลับ เลือดที่ลําเลียงในหลอดเลือดดํา    
จะมีแกสออกซิเจนนอยและของเสียตางๆ (ยกเวน หลอดเลือดพัลโมนารีเวนที่
ลําเลียงเลือดจากปอดกลับมายังหัวใจ) 

   3. หลอดเลือดฝอย เปนหลอดเลือดที่ มีผนังบางมากที่ สุด 
ประกอบดวยเซลลชั้นเดียว และมีขนาดเล็กแยกออกมาจากหลอดเลือด โดยจะ
สานหรือขมวดกันจนเปนรางแห ซึ่งแกสและสารอาหารตางๆ จะซึมผานผนัง
หลอดเลือดฝอยเขาสูเซลลตางๆ ของรางกาย  

2.  เฉลย 4) โพแทสเซียมไนเตรต 
   ดินประสิว (โพแทสเซียมไนเตรต) มีสูตรเคมี KNO3 นิยมใสใน

อาหารประเภทเนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อวัว ทําใหเนื้อเปอย สีสวย รสดี และเก็บไว
ไดนาน ซึ่งเปนสารที่อาจกอใหเกิดสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึ่งเปนสาร
กอใหเกิดมะเร็ง 

3. เฉลย 4) ดาวประจําเมือง 
   ดาวเคราะหที่มองเห็นสวางมากที่สุด คือ ดาวศุกร ถามองเห็นใน

เวลาเชามืด เรียกวา ดาวรุง ดาวประกายพรึก หรือดาวกัลปพฤกษ ถามองเห็น
ในเวลาพลบค่ํา เรียกวา ดาวประจําเมือง  

4. เฉลย 2) 1.5 A 
    Rรวม = R1 + R2 + R3 
     = 3 + 3 + 4 
     = 10 โอหม 
   จากกฎของโอหม V = IR 
    15 = I × 10 
    I = 10

15  
    I = 1.5 แอมแปร (A)  
5. เฉลย 1) ไมมีการเคลื่อนที่และเกาะกลุมกันอยูในตําแหนงเดิม 
   ดาวเคราะห เปนดาวที่ ไม มีแสงสวางในตัวเอง โคจรอยูรอบ      

ดวงอาทิตยเปนวงรี ทิศทางการโคจรของดาวเคราะหจะเดินหนาไปตามทิศ  
ทวนเข็มนาฬิกา  

6. เฉลย 2) ดาวทะเล  ปลากัด  อึ่งอาง  ตุนปากเปด 
   มาน้ําและปลาการตูนเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง  
   ดาวทะเลและกุงทะเลเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
   ปลากัดและปลาหางนกยูงหายใจดวยเหงือก 
   อึ่งอางวางไขในน้ํา สวนจระเขวางไขบนบก  
7. เฉลย 2) การหลอมเหลวของน้ําตาลทราย 
   สารทุกชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมบัติของสารเปลี่ยนไป

จากเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสารจึงแบงไดเปน 2 ประเภท ตามสมบัติ
ของสาร คือ 

   1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อสมบัติทางกายภาพของสาร
เปลี่ยนไปจากเดิม จะทําใหลักษณะภายนอกของสารเปลี่ยนแปลง แตยังคงเปน
สารเดิม ไดแก การหลอมเหลวของน้ําตาลทราย มีการเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเปนของเหลว แตยังคงเปนสารที่มีสมบัติเหมือนเดิม 

   2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหโครงสรางหรือองคประกอบทางเคมีของสารนั้น
เปลี่ยนแปลงไป และมีสารใหมเกิดขึ้น ไดแก เหล็กเมื่อเกิดสนิมจะมีสีน้ําตาลแดง 
การยอยอาหาร การเผาไหมจะไดแกสคารบอนไดออกไซดและขี้เถา การผุกรอน
ของหินออน   

8. เฉลย 3) แรโลหะ  แรอโลหะ  แรเชื้อเพลิง  แรกัมมันตรังสี 
   ก. คือ แรโลหะ เปนแรที่องคประกอบสวนใหญเปนธาตุโลหะ ตอง

นําไปถลุงเพื่อแยกโลหะออกมากอน เชน แรเหล็ก แรเงิน แรทองคํา แรทองแดง 
แรดีบุก แรพลวง แรทังสเตน เปนตน 

   ข. คือ แรอโลหะ เปนแรที่สามารถนํามาใชประโยชนไดโดย     
ไมตองถลุง แรอโลหะที่สําคัญ เชน ใยหิน เกลือหิน ยิปซัม เกลือแกง เปนตน 

   ค. คือ แรเชื้อเพลิง เปนแรที่ใชเปนพลังงานเชื้อเพลิง แรเชื้อเพลิงที่
สําคัญ ไดแก ถานหิน แกสธรรมชาติ และน้ํามันดิบ 

   ง. คือ แรกัมมันตรังสี เปนแรที่ปลอยรังสีออกมาตลอดเวลา 
เพราะเปนแรที่ ไม เสถียร โดยขณะที่สลายตัวจะปลอยรังสีออกมา เชน 
โคบอลต-60 ยูเรเนียม เรเดียม เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


