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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. ขอใดมีสารเปนองคประกอบเพียง 2 ชนิด 
 1) น้ําสมสายชู   2) น้ําหวานสีแดง 
 3) น้ําอัดลม   4) แกสในลูกโปงสวรรค  
2. ดวงใจทดลองตอหลอดไฟฟา X และ Y ดังภาพ โดยนําสายไฟฟามาตอครอมที่

หลอดไฟ X นักเรียนคิดวาเมื่อกดเปดสวิตช หลอดไฟ X จะเปนอยางไร  
 

XY

  
 1) หลอดขาด 
 2) หลอดไมสวาง 
 3) สวางเทาหลอดไฟ Y 
 4) สวางมากกวาหลอดไฟ Y  
3. ขณะที่ดวงจันทรบังดวงอาทิตยจะเกิดเงา ถาเงาของดวงจันทรทอดมาบนโลก

และเรายืนอยูในบริเวณเงามืดของดวงจันทร เราจะมองเห็นดวงอาทิตยหรือไม 
อยางไร 

 1) ไมเห็น เพราะดวงจันทรจะบังดวงอาทิตยหมด 
 2) เห็น แตจะเห็นดวงอาทิตยเพียงบางสวน 
 3) เห็น โดยจะเห็นดวงอาทิตยเปนรูปวงแหวน 
 4) ไมเห็น แตจะเห็นดวงจันทรเต็มดวง  
4. เด็กหญิงเกมีสวนสูง 135 เซนติเมตร มีมวล 30 กิโลกรัม จากแผนภูมิแสดง

มาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศหญิง เด็กหญิงเกมีรูปรางอยางไร  

  
แผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศหญิง  

 1) ผอม   2) สมสวน 
 3) เริ่มอวน   4) อวน 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. พิจารณาคุณสมบัติของสารตอไปนี้  
 

สาร คุณสมบัติ 
A มีมวล ตองการที่อยู ปริมาตรและรูปรางเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่

บรรจุ ฟุงกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเสมอ 
B มีมวล ตองการที่อยู มีปริมาตรคงที่แตรูปรางเปลี่ยนแปลงตามรูปราง

ของภาชนะที่บรรจุอยู 
C มีมวล ตองการที่อยู ปริมาตรคงที่ และรูปรางไมเปลี่ยนแปลงตาม

ภาชนะที่บรรจุ 
 
 จากสารตอไปนี้ เกลือ น้ําตาลทราย กอนหิน น้ําอัดลม น้ําแข็งแหง แทงไม   

นมขนหวาน ไฮโดรเจน สารใดจัดอยูในสถานะเดียวกับสาร B บาง 
 1) น้ําอัดลม  น้ําตาลทราย 2) น้ําแข็งแหง  แทงไม 
 3) เกลือ  น้ําอัดลม   4) น้ําอัดลม  นมขนหวาน  
6. จากขอ 5 สารใดจัดอยูในสถานะเดียวกับสาร A 
 1) กอนหิน 2) ไฮโดรเจน 3) น้ําตาลทราย 4) น้ําอัดลม  
7. หากมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดสะสมอยูในเลือดมากเกินไป รางกายของ

นักเรียนจะมีการตอบสนองอยางไร 
 1) เกิดอาการหาว   2) เกิดอาการสะอึก 
 3) เกิดอาการจาม   4) เกิดอาการไอ  
8. อุปกรณชนิดใดเหมาะสมในการดูดาวบนทองฟา 
 1) กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง 2) กลองโทรทรรศนวิทยุ 
 3) กลองสองทางไกล  4) กลองจุลทรรศน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) น้ําสมสายชู 
   น้ําสมสายชู ประกอบดวย กรดน้ําสม และน้ํา  
   น้ําหวานสีแดง ประกอบดวย น้ํา + น้ําตาล + สี + กลิ่น 
   น้ําอัดลม ประกอบดวย น้ํา + แกสคารบอนไดออกไซด + น้ําตาล 

+ สี + กลิ่น 
   แกสในลูกโปงสวรรค ประกอบดวย แกสไฮโดรเจน หรือแกสฮีเลียม  
2. เฉลย 2) หลอดไมสวาง  
   เมื่อนําสายไฟฟามาครอมหลอดไฟ X ทําใหกระแสไฟฟาไมไหล

ผานหลอดไฟ X แตยังคงไหลผานไปหลอดไฟ Y ทําใหหลอดไฟ Y สวางเพียง
หลอดเดียว  

3. เฉลย 1) ไมเห็น เพราะดวงจันทรจะบังดวงอาทิตยหมด 
   เมื่อดวงจันทรมีตําแหนงอยูตรงกลางระหวางโลกและดวงอาทิตยใน

แนวเดียวกัน เรียกวา เกิดสุริยุปราคา โดยเงาของดวงจันทรตกลงบนโลก     
ถาคนที่อยูบนโลกบริเวณเงามืด จะเห็นดวงอาทิตยมืดมิดทั้งดวง ถาหากอยู
บริเวณเงามัว จะเห็นดวงอาทิตยมืดเพียงบางสวน 

4. เฉลย 2) สมสวน 
   การหาคําตอบจะตองหาจุดตัดของกราฟ โดยใหลากเสนจาก  

กราฟแกน มวล ใหลากเสนออกจากจุด 30 กิโลกรัม และจากกราฟแกน 
สวนสูง ใหลากเสนออกจากจุด 135 เซนติเมตร ลากทั้งสองเสนใหมาตัดกัน  
ซึ่งจุดตัดของเสนมวล และสวนสูง ตัดกันในพื้นที่กราฟ สมสวน ดังแสดงใน
ภาพดานลาง  

  
5. เฉลย 4) น้ําอัดลม  นมขนหวาน 
   สาร B คือ คุณสมบัติของของเหลว น้ําอัดลมและนมขนหวานเปน

ของเหลว  
6. เฉลย 2) ไฮโดรเจน 
   สาร A คือ คุณสมบัติของแกส ไฮโดรเจนเปนแกส  
7. เฉลย 1) เกิดอาการหาว  
   การหาว เกิดจากการที่มีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดสะสมอยู

ในเลือดมากเกินไป จึงตองขับออกจากรางกาย โดยการหายใจเขายาวและลึก 
เพื่อรับแกสออกซิเจนเขาปอดและแลกเปลี่ยนแกสคารบอนไดออกไซดออกจาก
เลือด 

   การสะอึก เกิดจากกะบังลมหดตัวเปนจังหวะๆ ขณะหดตัวอากาศ
จะถูกดันผานลงสูปอดทันที ทําใหสายเสียงสั่น เกิดเสียงขึ้น 

   การไอ เปนการหายใจอยางรุนแรงเพื่อปองกันไมใหสิ่งแปลกปลอม
หลุดเขาไปในกลองเสียงและหลอดลม รางกายจะมีการหายใจเขายาวและ  
หายใจออกอยางแรง 

   การจาม เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไมสะอาดเขาไปในรางกาย 
รางกายจึงพยายามขับสิ่งแปลกปลอมเหลานั้นออกมานอกรางกาย โดยการหายใจ
เขาลึกแลวหายใจออกทันที  

8. เฉลย 1) กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง 
   กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง เปนกลองดูดาวที่สามารถ

บันทึกภาพดาวไดอยางชัดเจน สวนกลองโทรทรรศนวิทยุ ทําหนาที่ในการรับ
คลื่นวิทยุจากดวงดาวดวยจานขนาดใหญแลวนําไปแปรสัญญาณ กลองสอง
ทางไกลไมเหมาะสําหรับการใชดูดาวเนื่องจากกําลังขยายนอยเกินไป และกลอง
จุลทรรศนเปนกลองสําหรับใชสองดูสิ่งที่มีขนาดเล็กๆ มองเห็นดวยตาเปลา   
ไมชัดจึงไมเหมาะสม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


