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พิจารณารูปภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2  
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1. อวัยวะใดทําหนาที่ผลิตน้ํายอยสําหรับยอยอาหารประเภทไขมัน 
 1) A, C และ D 2) D และ G 3) D, G และ H 4) A, D และ E  
2. หากขาดอวัยวะ D จะมีผลตอรางกายอยางไร 
 1) ขาดอวัยวะในการชวยดูดซึมสารอาหารที่ยอยแลว 
 2) ขาดน้ําดีสําหรับชวยในการยอยไขมัน 
 3) ไมมีแหลงผลิตฮอรโมนอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
 4) ไมสามารถสังเคราะหวิตามินเค และวิตามินบี 12  
3. ตนกระบองเพชรที่ขึ้นในที่แหงแลงมีการลดใบเปนหนาม เพื่อลดการคายน้ํา มี

รูปแบบในการปรับตัวในสภาพแวดลอมเหมือนกับขอใด 
 1) ผักตบชวามีกานใบที่พองเปนกระเปาะ เพื่อการลอยน้ํา 
 2) การอพยพของนก เพื่อหลบหนีอากาศที่หนาวเย็น 
 3) ตั๊กแตนกิ่งไมมีรูปรางและสีผิวคลายกิ่งไม 
 4) การจําศีลของกบในฤดูแลง  
4. ขอใดเปนเชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ 
 1) ลิกไนต  แกสหุงตม  2) แกสธรรมชาติ  ถานไม 
 3) น้ํามันดิบ  มูลสัตว  4) แกลบ  ขี้เลื่อย  
5. ขอใดกลาวถึงวัคซีนไดถูกตอง 
 1) เชื้อโรคที่ถูกทําใหออนแอ ไมสามารถทําใหเกิดโรคได 
 2) สารโปรตีนที่อยูในน้ําเลือด  
 3) สารพิษที่สรางจากเชื้อโรค 
 4) แอนติบอดีที่สกัดมาเพื่อสรางภูมิคุมกัน  
6. ขอใดไมใชวิธีการอนุรักษดิน 
 1) การปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการพังทลายของดิน 
 2) การเติมอินทรียวัตถุลงในดินเปรี้ยว เพื่อลดความเปนกรดของดิน 
 3) การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการชะลางหนาดินที่เกิดจากฝน 
 4) การไมเผาหญาหรือตอขาว เพื่อปองกันการสูญเสียความชุมชื้นในดิน  
7. ขอใดกลาวถึงสายใยอาหารไมถูกตอง 
 1) สิ่งมีชีวิตเริ่มตนจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตางๆ 
 2) ในสายใยอาหารมีการจับกินกันอยางซับซอน 
 3) มีการกินเปนทอดๆ ลักษณะเปนเสนตรง 
 4) สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจกินสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. จายแรงดันไฟฟา 20 โวลต ใหขดลวดความรอนเสนหนึ่งที่มีความตานทาน

ไฟฟา 10 โอหม คากระแสไฟฟาที่ไหลผานขดลวดนี้มีคาเทาใด 
 1) 0.5 แอมแปร   2) 2.0 แอมแปร 
 3) 10 แอมแปร   4) 30 แอมแปร  
9. สวนประกอบที่ออกมากับลมหายใจในขอใดถูกตองที่สุด 
 1) คารบอนไดออกไซด  ออกซิเจน  น้ํา 
 2) คารบอนไดออกไซด  ออกซิเจน 
 3) ไนโตรเจน  ออกซิเจน  คารบอนไดออกไซด  น้ํา 
 4) ไนโตรเจน  คารบอนไดออกไซด  ออกซิเจน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) D และ G 
   A คือ ตอมน้ําลาย B คือ หลอดอาหาร 
   C คือ กระเพาะอาหาร D คือ ตับออน 
   E คือ ลําไสใหญ F คือ ทวารหนัก 
   G คือ ลําไสเล็ก H คือ ตับ 
   I คือ คอหอย J คือ ชองปาก 
   อวัยวะที่ไมมีการสรางน้ํายอย ไดแก หลอดอาหาร (B), ลําไสใหญ 

(E), ทวารหนัก (F), ตับ (H), คอหอย (I) และชองปาก (J)  
    อวัยวะที่สรางน้ํายอย ไดแก 
   - ตอมน้ําลาย (A) สรางน้ํายอยอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

จําพวกแปง 
   - กระเพาะอาหาร (C) สรางน้ํายอยอาหารประเภทโปรตีน 
   - ตับออน (D) สรางน้ํายอยอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต 

และไขมัน 
   - ลําไสเล็ก (G) สรางน้ํายอยอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต 

และไขมัน  
2. เฉลย 3) ไมมีแหลงผลิตฮอรโมนอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
   อวัยวะ D คือ ตับออน ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนอินซูลินที่ควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือด สรางน้ํายอยสําหรับยอยสารอาหารประเภทโปรตีน 
คารโบไฮเดรตและไขมัน และชวยกําจัดสารพิษ 

  1) อวัยวะในการชวยดูดซึมสารอาหารที่ยอยแลว คือ ลําไสเล็ก (G) 
  2) อวัยวะที่สรางน้ําดี คือ ตับ (H) น้ําดีชวยใหไขมันแตกตัวเปนเม็ดเล็กๆ 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยของเอนไซมยอยไขมัน 
  4) แบคทีเรียที่อยูในลําไสใหญ (E) คือ E. coli สามารถสังเคราะห

วิตามินเค และวิตามินบี 12  
3. เฉลย 1) ผักตบชวามีกานใบที่พองเปนกระเปาะ เพื่อการลอยน้ํา 
   ตนกระบองเพชรที่ขึ้นในที่แหงแลงมีการลดใบเปนหนาม เพื่อลด

การคายน้ํา เปนการปรับตัวดานสรีระ โดยมีการปรับตัวดานกลไกและหนาที่ของ
อวัยวะตางๆ เชนเดียวกับผักตบชวามีกานใบที่พองเปนกระเปาะเพื่อการลอยน้ํา  

  2) และ 4) การอพยพของนก เพื่อหลบหนีอากาศที่หนาวเย็น และการ
จําศีลของกบในฤดูแลง เปนการปรับตัวดานพฤติกรรม เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเหมาะสมในการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู 

  3) ตั๊กแตนกิ่งไมมีรูปรางและสีผิวคลายกิ่งไม เพื่อพรางตัวใหรอดพน
จากศัตรู เปนการปรับตัวดานรูปรางลักษณะโครงสรางของรางกายและสีผิวให
กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิต หลบภัย และหาอาหาร  

4. เฉลย 1) ลิกไนต  แกสหุงตม 
   เชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดจากการยอยสลายของสิ่งมีชีวิตภายใต

สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เมื่อพืชและสัตวสมัยดึกดําบรรพ (ยุคไดโนเสาร)    
ตายลงจะถูกยอยสลายและทับถมกันเปนชั้นๆ อยูใตดิน ซึ่งใชเวลาหลายลานป
กวาที่จะเปลี่ยนซากเหลานี้ใหกลายเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่รูจักกันทั่วไป คือ  
ถานหิน น้ํามัน และแกสธรรมชาติ  

5. เฉลย 1) เชื้อโรคที่ถูกทําใหออนแอ ไมสามารถทําใหเกิดโรคได 
   วัคซีน คือ เชื้อโรคที่ถูกทําใหออนแอและไมสามารถกอใหเกิดโรคได 

การฉีดวัคซีนเปนการสรางภูมิคุมกันตอตัวเอง โดยรางกายสรางแอนติบอดีมาจับ
เพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอม ใชเพื่อปองกันโรค โดยที่ยังไมไดรับเชื้อหรือพิษมา
แตอยางใด  

6. เฉลย 2) การเติมอินทรียวัตถุลงในดินเปรี้ยว เพื่อลดความเปนกรดของดิน 
   การเติมอินทรียวัตถุลงในดินเปรี้ยว ไมใชวิธีการในการแกปญหา

ดินเปรี้ยว แตยิ่งทําใหดินเปรี้ยวมากขึ้น แกไขดินเปรี้ยวไดโดยการเติมปูนขาว
หรือดินมารล  

7. เฉลย 3) มีการกินเปนทอดๆ ลักษณะเปนเสนตรง 
   สายใยอาหาร (Food Web) เปนหวงโซอาหารที่มีการจับกินกัน

อยางสับสนวุนวาย ไมเปนเสนตรงเหมือนโซอาหาร สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกิน
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสถูกจับกินโดยสิ่งมีชีวิตอีกหลาย
ชนิดเชนกัน  

   โซอาหาร (Food Chain) คือ ลักษณะที่มีการกินกันเปนทอดๆ 
และมีลักษณะเปนเสนตรง สิ่งมีชีวิตหนึ่งมีการกินอาหารเพียงชนิดเดียวเทานั้น 
โดยมีการถายทอดพลังงานกันเปนทอดๆ จากผูผลิตสูผูบริโภค ซึ่งเริ่มตนจาก
ผูผลิตที่สามารถสรางอาหารดวยกระบวนการสังเคราะหแสง จากนั้นจะถายทอด
พลังงาน โดยการที่สัตวกินพืชเปนอาหาร เรียกวา “ผูบริโภคอันดับแรก” 
จากนั้นจะถายทอดพลังงานโดยการที่สัตวกินสัตวเปนอาหารเรียกวา “ผูบริโภค
อันดับตอๆ ไป”  

8. เฉลย 2) 2.0 แอมแปร 
   แรงดันไฟฟา (V) มีหนวยเปนโวลต ความตานทานไฟฟา (R) มี

หนวยเปนโอหม ปริมาณกระแสไฟฟา (I) มีหนวยเปนแอมแปร 
   จากสูตร V = IR 
    20 = I × 10 
    I = 10

20   =  2 แอมแปร 
 
9. เฉลย 3) ไนโตรเจน  ออกซิเจน  คารบอนไดออกไซด  น้ํา 
   ลมหายใจเขา-ออก มีสวนประกอบ ดังนี้  
   ลมหายใจเขามีแกสไนโตรเจน 78% แกสออกซิเจน 21% แกส

คารบอนไดออกไซด 0.04% สวนลมหายใจออกมีแกสไนโตรเจน 78% แกส
ออกซิเจน 16% แกสคารบอนไดออกไซด 4% นอกจากนี้ยังมีไอน้ําออกมาดวย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


