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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/5)  
  
1. ขอใดแสดงสัญลักษณที่ใชแทนอุปกรณไฟฟาไดถูกตอง 
 
 สัญลักษณ อุปกรณไฟฟา 
 1)  หลอดไฟฟา 
 2)  ฟวส 
 3) + -  สวิตช 
 4)  แบตเตอรี่ 
 
2. เครื่องใชไฟฟาในขอใดไมไดเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
 1) พัดลมไฟฟา   2) เครื่องปนน้ําผลไม 
 3) เครื่องดูดฝุน   4) หมอหุงขาว  
3.  
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2
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4
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 จากรูป อวัยวะขอใดมีการสรางน้ํายอยสําหรับยอยสารอาหารจําพวกโปรตีน

ทั้งหมด 
 1) เฉพาะหมายเลข 3   
 2) หมายเลข 1 และหมายเลข 4 
 3) หมายเลข 3 และหมายเลข 4 
 4) หมายเลข 2, หมายเลข 4 และหมายเลข 5  
4. เครื่องใชไฟฟาในขอใดใหพลังงานกลทั้งหมด 
 1) พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องเปาผม 
 2) เครื่องปนน้ําผลไม เตารีด เครื่องดูดฝุน 
 3) เครื่องปมน้ํา วิทยุ โทรทัศน  
 4) หมอหุงขาว เครื่องซักผา ตูเย็น  
5. ขอใดเปนสารบริสุทธิ์ทั้งหมด 
 1) ทองเหลือง  ทองแดง 2) ทิงเจอรไอโอดีน  แกสหุงตม 
 3) ลูกเหม็น  เกลือแกง  4) ดางทับทิม  น้ําสมสายชู 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ขอใดเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด 
 1) ถานหิน  แกสหุงตม  น้ํามันดิบ 
 2) ถานไม  แกสธรรมชาติ  แกสโซฮอล 
 3) หินน้ํามัน  แกสเอ็นจีวี  แกสโซฮอล 
 4) เอทานอลจากออย  แกสหุงตม  หินน้ํามัน  
7. วิตามินและแรธาตุในขอใดหากขาดอาจทําใหเปนโรคโลหิตจาง 
 1) วิตามิน B12 และเหล็ก 2) วิตามิน E และแคลเซียม 
 3) วิตามิน K และฟอสฟอรัส 4) วิตามิน C และโพแทสเซียม  
8. สารในขอใดที่ชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรคไดเร็วที่สุด 
 1) วัคซีน   2) ทอกซิน 
 3) ทอกซอยด   4) เซรุม 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) สัญลักษณ = , อุปกรณไฟฟา = หลอดไฟฟา 
 

สัญลักษณ อุปกรณไฟฟา 
 หลอดไฟฟา 
 สวิตช 
 ฟวส 

+ -  แบตเตอรี ่
 ความตานทาน 

 
2. เฉลย 4) หมอหุงขาว 
   หมอหุงขาวเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน  
3. เฉลย 3) หมายเลข 3 และหมายเลข 4 
   หมายเลข 1 คือ ตอมน้ําลายขางกกหู ในน้ําลายมีน้ํายอยอะไมเลส  

จะยอยอาหารจําพวกแปงใหกลายเปนน้ําตาล 
   หมายเลข 2 คือ ตับ ทําหนาที่สรางน้ําดีแลวสงไปเก็บไวในถุงน้ําดี 

ซึ่งมีทอติดตอกับลําไสเล็ก น้ําดีมีสีเขียวและมีสภาพเปนเบสออนๆ ซึ่งน้ําดี 
ไมใชเอนไซม เพราะไมใชสารประเภทโปรตีน จึงไมมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การยอยอาหาร แตน้ําดีจะชวยยอยเชิงกลหรือทําใหไขมันแตกตัวเปนเม็ดเล็กๆ 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยของเอนไซมหรือน้ํายอยที่สรางจากตับออน 

   หมายเลข 3 คือ กระเพาะอาหาร ผลิตเอนไซมเพปซินที่ใชในการ
ยอยโปรตีน นอกจากนั้นยังดูดซึมน้ํา ไอออนตางๆ รวมทั้งแอลกอฮอล 
แอสไพริน และคาเฟอีนอีกดวย 

   หมายเลข 4 คือ ลําไสเล็ก ในลําไสเล็กมีน้ํายอยที่ใชยอยทั้งโปรตีน 
คารโบไฮเดรต และไขมัน 

   หมายเลข 5 คือ ลําไสใหญ ผนังลําไสใหญจะไมมีการยอยอาหาร 
แตจะมีการดูดซึมน้ํา แรธาตุ วิตามินบางชนิด และน้ําตาลกลูโคสกลับเขาสู
กระแสเลือด นอกจากนี้แบคทีเรียที่อยูในลําไสใหญยังสามารถสังเคราะห
วิตามินบางชนิดได คือ วิตามินเค และวิตามินบี 12  

4. เฉลย 1) พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องเปาผม 
   เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปน

พลังงานกล มีมอเตอรเปนอุปกรณหลัก เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล ไดแก 
พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องเปาผม เครื่องปนน้ําผลไม เครื่องดูดฝุน 
เครื่องปมน้ํา เครื่องซักผา ตูเย็น 

  2) เตารีด เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน 
  3) วิทยุ เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 
   โทรทัศน เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานแสงและเสียง 
  4) หมอหุงขาว เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน  
5. เฉลย 3) ลูกเหม็น  เกลือแกง 
   สารบริสุทธิ์เปนสารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียว 

เชน โลหะทองแดง ประกอบดวยอะตอมของทองแดงเพียงอยางเดียว น้ํากลั่น
ประกอบดวยโมเลกุลของน้ําเพียงอยางเดียว สารบริ สุทธิ์แตละชนิดมี
องคประกอบตางกัน บางชนิดประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียว เรียกวา 
“ธาตุ” แตสารบริสุทธิ์บางชนิดประกอบดวยอะตอมตางชนิดกัน เรียกวา 
“สารประกอบ” เชน ลูกเหม็น ดางทับทิม เกลือแกง สวนทองเหลือง ทิงเจอร-
ไอโอดีน แกสหุงตม และน้ําสมสายชูคือสารละลายซึ่งเปนสารเนื้อเดียวที่      
ไมบริสุทธิ์ เกิดจากสารหลายชนิดมารวมกันโดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี  

6. เฉลย 1) ถานหิน  แกสหุงตม  น้ํามันดิบ 
   เชื้อเพลิงฟอสซิล คือ เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตวที่ตาย  

ทับถมกันนับลานปใตทองทะเลหรือพื้นดินลึก เชื้อเพลิงฟอสซิล ไดแก ถานหิน 
น้ํามันดิบ แกสธรรมชาติ และหินน้ํามัน  

7. เฉลย 1) วิตามิน B12 และเหล็ก 
   หากขาดวิตามิน B12 และขาดธาตุเหล็ก จะทําใหเปนโรคโลหิตจาง  
  2) หากขาดวิตามิน E จะทําใหเปนหมัน หญิงตั้งครรภจะแทงงาย และ

เกิดโรคโลหิตจางในเด็กชายอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ 
   หากขาดแคลเซียม จะทําใหเปนโรคกระดูกออน การทํางานของ

กลามเนื้อผิดปกติ เลือดแข็งตัวยาก 
  3) หากขาดวิตามิน K จะทําใหเลือดแข็งตัวชาในเด็กแรกเกิดและทารก

อายุ 2 สัปดาหถึง 2 เดือน และจะมีอาการเลือดออกทั่วไปตามผิวหนัง 
   หากขาดฟอสฟอรัส จะทําใหเปนโรคกระดูกออน ออนเพลีย 
  4) หากขาดวิตามิน C จะทําใหเลือดออกตามไรฟน (โรคลักปดลักเปด) 

ผนังเสนเลือดฝอยเปราะ แตกงาย ภูมิตานทานลดลง 
   หากขาดโพแทสเซียม จะทําใหเลือดไหลไมหยุด การทํางานของ

กลามเนื้อและระบบประสาทผิดปกติ เบื่ออาหาร ซึมเซา  
8.  เฉลย 4) เซรุม 
   เซรุม (Serum) เปนภูมิคุมกันโรคที่ฉีดเขารางกายแลวรางกาย

สามารถนําไปใชรักษาโรคไดทันที เพราะเซรุมเปนแอนติบอดีที่สัตวสรางขึ้น 
เซรุมอาจทําไดโดยฉีดเชื้อโรคที่ออนฤทธิ์ลงแลวเขาไปในมาหรือกระตาย เมื่อมา
หรือกระตายสรางแอนติบอดีขึ้นในเลือด จึงดูดเลือดมาหรือกระตายนําเฉพาะ
สวนที่เปนพลาสมา มาใชผลิตเซรุมฉีดใหกับผูปวย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


