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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 1) การเดือดของน้ํา   2) การละลายของน้ําตาลทราย 
 3) การจุดเทียนไข   4) การละลายของไอศกรีม  
2. อาหารในขอใดจัดอยูในประเภทเดียวกัน ตามองคประกอบทางเคมีของสารอาหาร 
 1) ขนมปง  ไสกรอก  2) ขนมจีน  ไขดาว 
 3) ขนมโก  น้ําผึ้ง   4) ขนมครก  เนยสด  
3. เสียงเดินทางในตัวกลางใดไดดีที่สุด 
 1) อากาศ   2) คอนกรีต 
 3) สุญญากาศ   4) น้ําทะเล  
4. “นําใบชบาดางมาสกัดคลอโรฟลลออก แลวนําสารละลายไอโอดีนมาหยดลงตรง

บริเวณที่เปนสีเขียวของใบชบาดาง ทําใหสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเปนสีมวง-
แกมน้ําเงิน” ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการทดลองนี้ 

 1) พืชสรางอาหารที่ใบ ผลผลิตที่ได คือ น้ําและแกสคารบอนไดออกไซด 
 2) พืชสรางอาหารตรงบริเวณที่เปนสีเขียว ผลผลิตที่ได คือ แปง 
 3) ผลของการสังเคราะหดวยแสงจะไดแกสออกซิเจนตรงบริเวณที่เปนสีเขียว 
 4) คลอโรฟลลไมมีความจําเปนตอการสังเคราะหดวยแสง  
5. ปจจัยสําคัญที่เปนตัวการที่ทําใหเกิดวัฏจักรของน้ําคือขอใด 
 1) ลม   2) อากาศ 
 3) ความรอน   4) ลักษณะของของเหลว  
6. ขอใดกลาวถึงดอกสมบูรณไมถูกตอง 
 1) มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 
 2) เปนดอกสมบูรณเพศเสมอ 
 3) เกสรเพศผูอาจอยูคนละดอกกับเกสรเพศเมีย 
 4) ใชในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  
7. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) บริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะรูสึกรอนอบอาว 
 2) บริเวณที่มีความกดอากาศต่ําจะรูสึกหนาวเย็น 
 3) บริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะรูสึกหนาวเย็น 
 4) บริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะรูสึกเหนียวตัว  
8. บริเวณในขอใดมีความกดอากาศต่ํา 
 1) ใตทะเลลึก   2) บนยอดเขาเอเวอเรสต 
 3) ระดับผิวน้ําทะเล  4) พื้นดินปกติ  
9. ขอใดไมใชปจจัยหลักที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณของแกสคารบอนไดออกไซดใน

บรรยากาศ 
 1) การหายใจออกของคนและสัตว 
 2) การเผาไหมเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
 3) การใชยวดยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น 
 4) การลดปริมาณลงของตนไมและปาไม 

 
 
 
 
 
 
 
  
พิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 10-11 
 

หลอดไฟ 3 หลอด ลวดตัวนํา

ถานไฟฉาย 1.5 โวลต1 2 3

  
10. จากภาพเปนการตอวงจรแบบใด 
 1) แบบอนุกรม   2) แบบขนาน 
 3) แบบผสม   4) แบบสลับ  
11. ถาหากหลอดไฟหลอดที่ 2 ขาด จะเกิดอะไรขึ้น 
 1) หลอดที่ 1 ไฟไมติด, หลอดที่ 3 ไฟติด 
 2) หลอดที่ 1 ไฟติด, หลอดที่ 3 ไฟไมติด 
 3) หลอดที่ 1 ไฟไมติด, หลอดที่ 3 ไฟไมติด 
 4) หลอดที่ 1 และหลอดที่ 3 ไฟไมดับ  
12. ในปริมาณอาหารเทากัน การรับประทานอาหารชนิดใดจะทําใหไดพลังงานสูงสุด 
 1) นมสด   2) เนยสด 
 3) ขนมปง   4) เนื้อหมู 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) การจุดเทียนไข  
   การเกิดสารใหมของเทียนไข คือ แกสคารบอนไดออกไซด ไสเทียน

ลุกไหม และเปนเถาถานเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
2. เฉลย 3) ขนมโก  น้ําผึ้ง 
   ขนมโก น้ําผึ้ง เปนคารโบไฮเดรตเหมือนกัน ซึ่งคารโบไฮเดรต

ประกอบไปดวยแปงและน้ําตาล 
  1) เปนคารโบไฮเดรตกับโปรตีน 
  2) และ 4) เปนคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  
3. เฉลย 2) คอนกรีต 
   การเดินทางของเสียงตองอาศัยตัวกลาง ในอากาศเสียงมีความเร็ว

ประมาณ 330 เมตรตอวินาที และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในน้ําเสียง
มีความเร็วประมาณ 1,500 เมตรตอวินาที ในของแข็งเสียงมีความเร็วประมาณ 
5,000 เมตรตอวินาที  

4. เฉลย 2) พืชสรางอาหารตรงบริเวณที่เปนสีเขียว ผลผลิตที่ได คือ แปง 
   สารละลายไอโอดีนเมื่อทําปฏิกิริยากับแปงแลว สีน้ําตาลของไอโอดีน

จะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินแกมมวง 

5. เฉลย 3) ความรอน 
   วัฏจักรของน้ําเปนกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ํา น้ําจะระเหย

เปนไอน้ําตองดูดความรอน และไอน้ําควบแนนเปนฝนตองคายความรอน  
6. เฉลย 3) เกสรเพศผูอาจอยูคนละดอกกับเกสรเพศเมีย 
   ดอกไมเปนอวัยวะของพืชที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบและกิ่ง เพื่อทํา

หนาที่สืบพันธุแบบอาศัยเพศ ดอกสมบูรณหรือดอกครบสวน เปนดอกไมที่มี
สวนประกอบครบทั้ง 4 สวน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 
อยูภายในดอกเดียวกัน ดังนั้นดอกสมบูรณจึงเปนดอกสมบูรณเพศเสมอ  

7. เฉลย 3) บริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะรูสึกหนาวเย็น 
   บริเวณที่มีความกดอากาศสูง อุณหภูมิของอากาศจะต่ําทําใหรูสึก

หนาวเย็น  
8. เฉลย 2) บนยอดเขาเอเวอเรสต 
   บนยอดเขาเอเวอเรสตเปนพื้นที่สูง มีอากาศเบาบางจึงมีความกด

อากาศต่ํา  
9. เฉลย 1) การหายใจออกของคนและสัตว 
   ปจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สวนหนึ่งก็เนื่องจากการเพิ่มปริมาณ

ของแกสคารบอนไดออกไซด โดยปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณของแกสคารบอน-
ไดออกไซดในบรรยากาศ ไดแก การเผาไหมเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
การใชยวดยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ทั้งสองกรณีเปนการปลอยแกสคารบอนไดออกไซด
ออกสูบรรยากาศมากเกินไป อีกทั้งยังมีการลดปริมาณลงของตนไมและปาไม 
เนื่องจากถูกทําลายลงไปมาก จึงไมมีตนไมที่จะดูดแกสคารบอนไดออกไซดมาก
เพียงพอ  

10. เฉลย 2) แบบขนาน 
   จากภาพเมื่อนํามาเขียนเปนสัญลักษณวงจรแลวจะได ดังนี้  

E = 1.5 V

1
2
3

I

I

1 I 2
I 3  

 
   จะเห็นไดวากระแสไฟฟา (I) จะไหลไปยังหลอดไฟที่ 1, 2 และ 3 

ซึ่งวางอยูในลักษณะขนานกัน เรียกวา เปนการตอวงจรแบบขนาน  
11. เฉลย 4) หลอดที่ 1 และหลอดที่ 3 ไฟไมดับ 
   หลอดไฟทั้ง 3 หลอด รับกระแสไฟจากถานไฟฉายเปนอิสระตอกัน 

หลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอดนั้นก็จะดับเพียงหลอดเดียว หลอดอื่นยังไมดับ 
เพราะมีกระแสไฟผานไดตลอด  

12. เฉลย 2) เนยสด 
   เนยเปนอาหารที่มีโปรตีนและไขมัน ดังนั้น จึงใหพลังงานสูงสุดใน

ปริมาณที่เทากัน 
   โปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี 
   คารโบไฮเดรต 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี 
   ไขมัน 1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


