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 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. จุลินทรียไดรับสารอาหารโดยวิธีใด 
  ก. การยอยภายนอกเซลล 
  ข. การดูดซึมอาหาร 
  ค. ฟาโกไซโทซิส  
  ง. การยอยภายในเซลล 
 1) ก. และ ข.   2) ค. และ ง. 
 3) ก. และ ค.   4) ข. และ ง.  
2. ขอใดเปนการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
 1) ตนแสมและลําพูบริเวณปาชายเลนปรับระบบรากเพื่อใชหายใจ 
 2) สัตวตามทะเลทรายออกหากินเวลากลางคืน 
 3) มนุษยขับเหงื่อเพื่อรักษาสมดุลอุณหภูมิของรางกาย 
 4) ถูกทุกขอ  
3. สภาวะตามขอใดที่ทําใหอัตราการคายน้ําจากใบพืชเกิดไดเร็วที่สุด 
 
 สภาวะอากาศ ปริมาณแสง ความเร็วของลม 
 1) ชื้น จา เร็ว 
 2) ชื้น นอย ชา 
 3) แหง จา เร็ว 
 4) แหง นอย ชา  
4. สารประกอบในขอใดไมใชคารโบไฮเดรต 
 1) มอลโทส   2) ไกลโคเจน 
 3) เซลลูโลส   4) ขัณฑสกร  
5. สารประกอบในขอใดเปนสารโคเวเลนตทุกสาร 
 1) NaCl, CH4   2) SO2, MgO 
 3) CO2, BeCl2   4) H2O, NaCl  
6. กระบวนการในขอใดไมใชกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเบนซิน 
 1) กระบวนการแตกสลาย 
 2) กระบวนการรีฟอรมมิง 
 3) กระบวนการแอลคิเลชัน 
 4) กระบวนการไฮโดรจิเนชัน  
7. ลูกบอลตกอยางอิสระโดยมีความเร็วตนในทิศขึ้น ความเรงของลูกบอลจะเปน

ตามขอใด 
 1) มีทิศลงทั้งในขณะเคลื่อนที่ขึ้นและลง 
 2) มีทิศลงขณะเคลื่อนที่ขึ้นและมีทิศขึ้นขณะเคลื่อนที่ลง 
 3) มีทิศขึ้นขณะเคลื่อนที่ขึ้น และมีทิศลงขณะเคลื่อนที่ลง 
 4) มีทิศขึ้นทั้งในขณะเคลื่อนที่ขึ้นและลง 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. สนามแมเหล็กมีทิศทางตามทิศเหนือ  
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 เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ดวยความเร็ว v ตามทิศเหนือตามรูป จงพิจารณา    

ขอตอไปนี้ขอใดถูกตอง 
 1) เคลื่อนที่ไปทาง N แตมีความเร็วลดลงเรื่อยๆ แลววิ่งกลับมาทาง S 
 2) เคลื่อนที่ไปทาง N โดยมีความเร็วเทาเดิม 
 3) เคลื่อนที่ไปทาง N โดยความเร็วเพิ่มขึ้น 
 4) โคงไปทาง E เปนวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่  
9. รถยนตคันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่เมื่อไดรับสัญญาณไฟเขียว และสามารถทําความเร็ว

จนเปน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง ภายในเวลา 1 นาที แสดงวารถคันนี้มีความเรง
เทาใด 

 1) 1.5 m/s2   2) 1.02 m/s2 
 3) 0.75 m/s2   4) 0.42 m/s2  
10. กระบวนการใดเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก 
 1) การนําความรอน  2) การแผรังสีความรอน 
 3) การพาความรอน  4) การดูดความรอน  
11. บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีองคประกอบคลายกับบรรยากาศของดาวดวงใด

มากที่สุด 
 1) ดวงอาทิตย   2) ดาวศุกร 
 3) ดาวพุธ   4) ดวงจันทรของโลก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ก. และ ข. 
   การยอยของจุลินทรียจะเกิดจากการปลอยน้ํายอยออกมานอกเซลล 

เพื่อยอยสารอาหารใหเปนโมเลกุลเล็กแลว จึงดูดซึมเขาสูเซลล  
2. เฉลย 4) ถูกทุกขอ 
  1) การปรับระบบรากเพื่อใชหายใจ เปนการปรับตัวในดานรูปรางโครงสราง 
  2) สัตวทะเลทรายออกหากินเวลากลางคืน เปนการปรับตัวในดาน

พฤติกรรม 
  3) มนุษยขับเหงื่อเพื่อรักษาสมดุลอุณหภูมิ เปนการปรับตัวในดานสรีระ 

กลไกการทํางานของรางกาย 

3. เฉลย 3) สภาวะอากาศ = แหง, ปริมาณแสง = จา และความเร็วของลม = เร็ว 
   สภาวะที่พืชคายน้ําไดดีที่สุด คือ อากาศแหง ปริมาณแสงจา และ

ความเร็วของลมมากเพื่อจะไดพัดเอาโมเลกุลของไอน้ําไปจากปากใบ ทําใหพืช
คายน้ําไดดีขึ้น  

4. เฉลย 4) ขัณฑสกร 
   ขัณฑสกร เปนสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งใหความหวานมากและใชทดแทน

น้ําตาล สารประกอบในตัวเลือก 1), 2) และ 3) ประกอบไปดวยกลูโคสและ
จัดเปนคารโบไฮเดรต   

5. เฉลย 3) CO2,  BeCl2 
   CO2, BeCl2, CH4, SO2 และ H2O เปนสารโคเวเลนตเพราะ   

แตละอะตอมในโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะโคเวเลนต สวน NaCl และ 
MgO เปนสารไอออนิก  

6. เฉลย 4) กระบวนการไฮโดรจิเนชัน 
   กระบวนการไฮโดรจิเนชัน คือ กระบวนการเติมไฮโดรเจนเขาไปใน

พันธะคู หรือพันธะสามในสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งเปนการทําเนยเทียม 
ไมใชการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเบนซิน  

7. เฉลย 1) มีทิศลงทั้งในขณะเคลื่อนที่ขึ้นและลง 
   การเคลื่อนที่ตกอยางอิสระความเรงที่กระทําตอวัตถุจะมีแตความเรง-

โนมถวงเทานั้น ดังนั้น ความเรงของลูกบอลจึงมีทิศลงอยางเดียว  
8. เฉลย 2) เคลื่อนที่ไปทาง N โดยมีความเร็วเทาเดิม 
   ประจุไฟฟาเคลื่อนที่ขนานกับสนามแมเหล็ก จะไมมีแรงจาก

สนามแมเหล็กกระทําตอประจุไฟฟา  
9. เฉลย 4)  0.42 m/s2 
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10. เฉลย 3) การพาความรอน 
   กระบวนการที่ทําใหเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ (Plate Tectonic) 

คือ กระบวนการพาความรอน (Convection) ของแมกมาภายใตโลก  
11. เฉลย 1) ดวงอาทิตย 
   องคประกอบบรรยากาศของดาวตางๆ เปนดังตอไปนี้  

ดาว ดวงอาทติย ศุกร พฤหัสบด ี พุธ ดวงจันทรของโลก
H 73% CO2 96% H 75% องคประกอบ 

(โดยน้ําหนัก) He 25% N2 4% He 25%
ชั้นบรรยากาศ 

เบาบาง 
ชั้นบรรยากาศ 
เบาบางมาก 

 
   เมื่อแรกเริ่มเกิดระบบสุริยะ โมเลกุลแกสขนาดเล็กถูกพัดออกดานนอก 

ทําใหเปนองคประกอบในการเกิดดาวเคราะหแกสขนาดใหญทั้งหลาย สวนธาตุ
หรือของแข็งที่มีน้ําหนักมากกวาจะอยูใกลดวงอาทิตยเกิดเปนดาวเคราะหหิน
ทางดานใน ดัง นั้น ดาวเคราะหที่ มีบรรยากาศเหมือนดวงอาทิตย คือ         
ดาวเคราะหแกสขนาดใหญ ซึ่งประกอบจาก H และ He เปนหลัก ไดแก    
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


