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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. ขอใดเปนการนําความรอน 
 1) นั่งอยูขางกองไฟรูสึกรอนที่ใบหนา 
 2) ตั้งน้ําบนเตาแกสที่ติดไฟสักครู น้ําที่บริเวณผิวน้ําอุณหภูมิสูงขึ้น 
 3) ยืนตากแดดนานๆ จะรูสึกรอน 
 4) วางชอนโลหะลงในแกวน้ําที่มีน้ํารอนทิ้งไวสักครู ปลายชอนโลหะจะรอน  
2. สิ่งเสพติดประเภทใดมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาท 
 1) แอมเฟตามีน 2) กัญชา 3) ฝน 4) ทินเนอร  
3. สารทั้งหมดในขอใดควรมีสัญลักษณเปนรูปหัวกะโหลกไขวติดไวขางภาชนะที่บรรจุ 
 1) น้ํามันกาด, ยานอนหลับ, แอลกอฮอลลางแผล 
 2) น้ํายาขัดหองน้ํา, ยากําจัดศัตรูพืช, ยากําจัดแมลง 
 3) ทินเนอร, ยาแกปวด, น้ํายาลางจาน 
 4) น้ํามันสน, สบูเหลว, ผงซักฟอก  
4. พิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ 
  A ตั้งสมมติฐาน  B ทดลอง 
  C สรุปผล   D สังเกตและระบุปญหา 
 ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรไดถูกตอง 
 1) A   B   C   D   2) D   A   B   C 
 3) A   B   D   C   4) D   A   C   B  
5. ผลิตภัณฑใดที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวและละลายไขมัน 
 1) ผงซักฟอก แชมพูสระผม 
 2) ยาสีฟน สบู 
 3) น้ํายาลางจาน ทินเนอร  
 4) แอลกอฮอลลางแผล ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  
6. ขอใดกลาวถึงดอกสมบูรณไดถูกตอง 
 1) มีเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียอยูในดอกเดียวกัน ไมจําเปนตองมีกลีบเลี้ยง 
 2) มีเกสรเพศผู, เกสรเพศเมีย, กลีบเลี้ยง และกลีบดอก 
 3) มีฐานรองดอก, รังไข ไมมีเกสรเพศผูและกลีบเลี้ยง 
 4) มีเกสรเพศผูอยูคนละดอกกับเกสรเพศเมีย มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก  
7. กําหนดให ง, น, ย, ข และ ก แทนสิ่งมีชีวิตตอไปนี้ งู, หนู, เหยี่ยว, ขาวโพด 

และไก ตามลําดับ ขอใดแสดงสายใยอาหารที่ถูกตองที่สุด  
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8. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) เมล็ดเปนสวนที่เจริญมาจากรังไข 
 2) เมล็ดเกิดหลังจากการถายละอองเรณู 
 3) เมื่อเมล็ดงอกใบเลี้ยงจะโผลออกมากอน 
 4) น้ําเปนปจจัยที่สําคัญในการงอกของเมล็ด  
9. ใครจะรูสึกรอนที่สุดเมื่อยืนตากแดดกลางแจง  
 1) อั้มใสเสื้อผาสีขาว  2) ติ๊กใสเสื้อผาสีดํา 
 3) ตองใสเสื้อผาสีฟาออน 4) นุนใสเสื้อผาสีตองออน  
10.  

แทงเหล็กขดลวดทองแดง

แหลงจาย
กระแสไฟฟา   

 จากรูป แสดงกิจกรรมใด 
 1) การทําใหเกิดแมเหล็ก  

2) การไหลเวียนของกระแสไฟฟา 
 3) การผลิตกระแสไฟฟาผานแทงเหล็ก 
 4) การกระจายของเสนแรงแมเหล็ก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) วางชอนโลหะลงในแกวน้ําที่มีน้ํารอนทิ้งไวสักครู ปลายชอนโลหะจะรอน 
   การนําความรอนอนุภาคของโลหะจะไมเคลื่อนที่แตสงผานความรอน

ใหแกกันระหวางอนุภาคกับอนุภาคที่อยูติดกันไปเรื่อยๆ   
2. เฉลย 1) แอมเฟตามีน 
   แอมเฟตามีน มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางและระบบ

ประสาทสวนปลาย ทําใหมีอาการตื่นตัว หายงวงนอน ความคิดอานและอารมณ
แจมใส รูสึกสบาย มีความกลา พูดมาก อาการเมื่อยลาลดลง ทําใหมีสมาธิและ
มีความขยันขันแข็งในการทํางานมากขึ้น 

  2) กัญชา มีฤทธิ์หลอนประสาท ความจําเสื่อม ประสาทหลอน หวาดระแวง 
ความคิดสับสน จิตใจเสื่อมลง  

  3) ฝน ออกฤทธิ์กดประสาท ทําใหนอนหลับสนิท เคลิบเคลิ้ม มีอาการ
ประสาทหลอน 

  4) ทินเนอร กดประสาทสวนกลางโดยเฉพาะสมอง ในระยะแรกจะมี
ความรูสึกตื่นเตน ราเริง ศีรษะเบา มีความสุข หลังจากนั้นจะมีอาการเหมือน 
เมาเหลา พูดจาไมชัด ไมสามารถควบคุมตัวเองได เพราะกลามเนื้อทํางาน    
ไมประสานกัน และถายังสูดดมตออีก จะทําใหมีอาการงวงนอนซึม และ    
หมดสติในที่สุด บางรายอาจมีอาการชักเกิดขึ้นดวย 

3. เฉลย 2) น้ํายาขัดหองน้ํา, ยากําจัดศัตรูพืช, ยากําจัดแมลง  
   เปนสารที่มีพิษรุนแรง มีสัญลักษณรูปหัวกะโหลกไขวติดไวขาง

ภาชนะที่บรรจุสารนั้นๆ  
4. เฉลย 2) D  A  B  C 
   วิธีทางวิทยาศาสตรหรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรมีขั้นตอน 

ดังนี้ 
 

สังเกตและระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล
D A B C   

5. เฉลย 1) ผงซักฟอก แชมพูสระผม 
   ผงซักฟอกชวยชําระลางความสกปรกออกจากเสื้อผา เพราะ

สามารถลดแรงตึงผิวของน้ําลง ทําใหน้ําไดสัมผัสกับสิ่งสกปรกแลวสิ่งสกปรก
แตกตัวเปนอนุภาคเล็กๆ เมื่อออกแรงขยี้ก็จะหลุดออกมา สวนแชมพูสระผมมี
สวนประกอบหลัก คือ น้ํา น้ํามัน และสารลดแรงตึงผิว ทําใหสามารถชําระลาง
ความสกปรกและสารไขมันที่ออกมาจากหนังศีรษะได  

6. เฉลย 2) มีเกสรเพศผู, เกสรเพศเมีย, กลีบเลี้ยง และกลีบดอก 
   ดอกสมบูรณเปนดอกที่มีครบ 4 วง ประกอบดวย เกสรเพศผู, 

เกสรเพศเมีย, กลีบเลี้ยง และกลีบดอก   
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   สายใยอาหาร หมายถึง ความสัมพันธของโซอาหารหลายๆ โซอาหาร 

ซึ่งเริ่มตนจากผูผลิตไปสูผูบริโภคแตละลําดับ ดังนี้ 
   ขาวโพด    หนู    งู    เหยี่ยว 
   ขาวโพด    หนู    เหยี่ยว 
   ขาวโพด    ไก    เหยี่ยว 
   ขาวโพด คือ ผูผลิต, หนูและไก กินขาวโพด, งูกินหนู และเหยี่ยว

เปนผูบริโภคอันดับสูงสุดกินทั้ง งู หนู และไก  
8. เฉลย 4) น้ําเปนปจจัยที่สําคัญในการงอกของเมล็ด 
   ภายหลังจากการถายละอองเรณูแลว ละอองเกสรเพศผูที่ติดอยูบน

ยอดเกสรเพศเมีย จะงอกหลอดออกมา แลวยื่นแทงผานกานเกสรเพศเมียลง
ไปยังรังไข เขาผสมกับไขเกิดการปฏิสนธิ หลังการปฏิสนธิไขจะเจริญกลายเปน
เมล็ด รังไขเจริญกลายเปนผล เมื่อเมล็ดพืชตกลงบนดินที่มีน้ํา อากาศ และ
อุณหภูมิที่เหมาะสม รากแรกเกิดงอกออกมาเปนสวนแรก จากนั้นใบเลี้ยงงอก
โผลพนจากเปลือกหุมเมล็ด ยอดแรกเกิดจะเจริญไปเปนใบแท  

9. เฉลย 2) ติ๊กใสเสื้อผาสีดํา 
   สีดําจะดูดความรอนไดดีกวาสีอื่น  
10. เฉลย 1) การทําใหเกิดแมเหล็ก 
   การทําเหล็กใหเปนแมเหล็กโดยการใชกระแสไฟฟา เมื่อกระแสไฟฟา

ไหลผานขดลวดทองแดงจะทําใหเกิดสนามแมเหล็กขึ้นรอบขดลวดและเหนี่ยวนํา
ใหแทงเหล็กที่ถูกพันดวยขดลวดทองแดงกลายเปนแมเหล็กได 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


