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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 5/5)  
  
1. ขอใดไมใชสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 1) น้ํา  อากาศ   2) แสงสวาง  อุณหภูมิ 
 3) จุลชีวัน  สาหราย  4) ดิน  ความชื้น  
2. 
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 ขอใดคือหนาที่ของหมายเลข 2 
 1) กําจัดสารพิษที่เขาสูรางกาย 2) ผลิตเซลลเม็ดเลือดขาว 
 3) กรองของเสียออกจากเลือด 4) สะสมคารโบไฮเดรต  
3. สารทารที่พบในบุหรี่มีผลตอรางกายอยางไร 
 1) ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง  
 2) ทําใหเซลลตางๆ ของรางกายขาดแกสออกซิเจน 
 3) มีอาการประสาทหลอน   
 4) เกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุภายในจมูกและปาก  
4. พัดลมเครื่องหนึ่งมีตัวเลขกํากับกําลังไฟฟา 50 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ถาเปด

พัดลมทั้ง 2 เครื่องวันละ 4 ชั่วโมง ในเวลา 1 เดือน จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
เทาใด 

 1) 4 หนวย   2) 6 หนวย 
 3) 12 หนวย   4) 24 หนวย  
5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับความตานทานของตัวนําไฟฟา 
 1) ความยาวของตัวนํามาก ความตานทานของตัวนําจะมาก 
 2) ขนาดของตัวนําพื้นที่หนาตัดใหญ ความตานทานของตัวนําจะมาก 
 3) อุณหภูมิของตัวนําสูง ความตานทานของตัวนําจะนอย 
 4) ชนิดของโลหะที่ใชทําตัวนําตางกัน ความตานทานของตัวนําจะเทากัน  
6. วัตถุทั้งคูในตัวเลือกขอใดที่กระแสไฟฟาไหลผานได 
 1) แทงถาน  แกว   2) ไมเปยก  แกรไฟต 
 3) พลาสติก  อะลูมิเนียม 4) ยาง  กระเบื้อง  
7. สารประกอบในขอใดไมมีอะตอมของธาตุออกซิเจนเปนองคประกอบ 
 1) แคลเซียมคารบอเนต 2) กรดไฮโดรคลอริก 
 3) คารบอนไดออกไซด  4) โซเดียมไฮดรอกไซด  
8. สารในขอใดสามารถกรองผานกระดาษกรอง แตไมสามารถกรองผานเซลโลเฟน 
 1) น้ํานม  น้ํากะทิ   2) น้ําเลือด  น้ําอัดลม 
 3) น้ําหมึก  น้ําโคลน  4) น้ําแปงสุก  น้ําปลา 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. การปรับตัวในขอใดสามารถถายทอดทางพันธุกรรม 
 1) ตั๊กแตนกิ่งไมมีสีเหมือนกิ่งไม 2) การผลัดใบของพืชในปาเบญจพรรณ 
 3) กบมีการจําศีลในฤดูหนาว 4) การโคงเอนเขาหาแสงของตนพืช  
10. ขอใดคือสารเสพติดพวกไฮโดรคารบอนที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียม 
 1) ทินเนอร  น้ํายาลางเล็บ 2) แอมเฟตามีน  แล็กเกอร 
 3) เหลาแหง  ยาอี   4) น้ํามันเบนซิน  โคเคน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) จุลชีวัน  สาหราย 
   สภาพแวดลอมทางชีวภาพ เปนองคประกอบที่มีชีวิต ไดแก มนุษย 

สัตว พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนองคประกอบ
ที่ไมมีชีวิต ไดแก สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ คือ ดิน นํ้า ปาไม อากาศ แสง ฯลฯ 
และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สิ่งกอสราง โบราณสถาน ศิลปกรรม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน  

2. เฉลย 2) ผลิตเซลลเม็ดเลือดขาว 
   อวัยวะหมายเลข 2 คือ มาม มามเปนอวัยวะน้ําเหลืองที่มีขนาดใหญ 

ทําหนาที่ผลิตเม็ดเลือดขาว ทําลายเชื้อโรคและเซลลเม็ดเลือดแดงที่ตายแลว
ออกจากกระแสเลือด  

3.  เฉลย 1) ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง  
   ทารเกิดจากการเผาไหมของกระดาษและใบชา ลักษณะเปนคราบ

น้ํามันขนเหนียว เปนตัวทําลายถุงลมปอด ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง หอบ 
เหนื่อยงาย  

4. เฉลย 3) 12 หนวย 
   จากสูตร  พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) × เวลา 

(ชั่วโมง) 
   พัดลม 50 วัตต จํานวน 2 เครื่อง จะใชกําลังไฟฟา = 50 × 2 = 

100 วัตต หรือ 0.1 กิโลวัตต 
   ถาเปดพัดลมทั้ง 2 เครื่องวันละ 4 ชั่วโมง ในเวลา 1 เดือน =      

0.1 × 4 × 30 = 12 หนวย  
5. เฉลย 1) ความยาวของตัวนํามาก ความตานทานของตัวนําจะมาก 
   ความตานทานของตัวนําไฟฟาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ 
  1) ความยาวของตัวนํา ตัวนําที่มีความยาวมาก ความตานทานของ

ตัวนําจะมาก 
  2) ขนาดของตัวนํา ตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดขนาดใหญจะมีความตานทาน

นอยกวาตัวนําที่พื้นที่หนาตัดขนาดเล็ก 
  3) อุณหภูมิ ความตานทานของตัวนําขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ตัวนําทั่วไป

อุณหภูมิยิ่งสูง ยิ่งมีความตานทานสูงขึ้น 
  4) ชนิดของตัวนํา ความตานทานของตัวนําที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดเทากัน 

และความยาวเทากัน จะแตกตางกันไปตามชนิดของโลหะที่ใชทําตัวนํา 

6. เฉลย 2) ไมเปยก  แกรไฟต 
   วัตถุแตละชนิดจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดแตกตางกัน   

บางชนิดยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเล็กนอย บางชนิดยอมใหกระแสไฟฟา
ไหลผานไดมาก หรือบางชนิดไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเลย วัตถุที่ยอม
ใหกระแสไฟฟาไหลผานได เรียกวา “ตัวนําไฟฟา” ไดแก โลหะทุกชนิด (เงิน 
นําไฟฟาไดดีที่สุด รองลงมาคือ ทองแดง) น้ําประปา สารละลาย แกรไฟต   
เปนตน สวนวัตถุที่ไมยอมใหกระแสไฟฟาเคลื่อนที่ผาน เรียกวา “ฉนวนไฟฟา” 
ไดแก ผา พลาสติก ไม ยาง แกว กระเบื้อง เซรามิก เปนตน  

7. เฉลย 2) กรดไฮโดรคลอริก 
   กรดไฮโดรคลอริก มีสูตรเคมี คือ HCl ประกอบดวยอะตอมของ

ไฮโดรเจนและคลอรีน 
  1) แคลเซียมคารบอเนต มีสูตรเคมี คือ CaCO3 ประกอบดวยอะตอม

ของแคลเซียม คารบอนและออกซิเจน 
  3) คารบอนไดออกไซด มีสูตรเคมี คือ CO2 ประกอบดวยอะตอมของ

คารบอนและออกซิเจน 
  4) โซเดียมไฮดรอกไซด มีสูตรเคมี คือ NaOH ประกอบดวยอะตอม

ของโซเดียม ออกซิเจนและไฮโดรเจน  
8. เฉลย 1) น้ํานม  น้ํากะทิ 
   คอลลอยด ประกอบดวยอนุภาคที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 10-7 

เชนติเมตร ถึง 10-4 เซนติเมตร สามารถกรองผานกระดาษกรอง แตไมสามารถ
กรองผานเซลโลเฟน ไดแก น้ํานม น้ํากะทิ น้ําเลือด น้ําหมึก น้ําแปงสุก 

   สารแขวนลอย ประกอบดวยอนุภาคที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 10-4 เซนติเมตร ไมสามารถกรองผานกระดาษกรองและเซลโลเฟน 
ไดแก น้ําโคลน 

   สารละลาย ประกอบดวยอนุภาคที่ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง   
นอยกวา 10-7 เชนติเมตร สามารถกรองผานกระดาษกรองและเซลโลเฟน ไดแก 
น้ําอัดลม น้ําปลา  

9. เฉลย 1) ตั๊กแตนกิ่งไมมีสีเหมือนกิ่งไม 
   การปรับตัวแบบชั่วคราวเปนการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะไป

ชั่วคราว และเกิดในระยะเวลาสั้น และสามารถเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมได 
การปรับตัวแบบนี้พบไดในพืชและสัตว เชน การปรับตัวของตนไมเมื่อไดรับแสง 
การเปลี่ยนสีของสัตวตามสิ่งแวดลอม การจําศีลของกบ เปนตน สวนการ
ปรับตัวแบบถาวรเปนการปรับตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในที่มองไมเห็น 
โดยมีการถายทอดลักษณะพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน ทําให
สิ่งมีชีวิตปรับตัวอยูรอดและดํารงเผาพันธุไวได พบไดทั้งในพืชและในสัตว เชน 
กระบองเพชรมีใบเปลี่ยนเปนหนาม ผักกระเฉดมีนวมหุมชวยใหลอยน้ําได 
สาหรายหางกระรอกมีใบเรียวเล็ก ตั๊กแตนกิ่งไมมีสีเหมือนกิ่งไม เปนตน  

10. เฉลย 1) ทินเนอร  น้ํายาลางเล็บ 
   สารระเหย (Volatile Solvents) เปนสารประกอบอินทรียเคมีพวก

ไฮโดรคารบอนที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ เปนสารที่ระเหย  
ไดงายในอุณหภูมิปกติ ใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตางๆ และอยูในรูปของ 
ตัวทําละลาย เชน แล็กเกอร ทินเนอร น้ํายาลางเล็บ น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน 
น้ํายาเคลือบเงาตางๆ น้ํายาลบหมึก น้ํายาดับเพลิง และที่อยูในรูปของน้ํายาพน
ฝอย เชน สเปรยฉีดผม น้ํายากําจัดกลิ่นตางๆ นําเขาสูรางกายโดยวิธีการสูดดม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


