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 ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. ขอใดไมใชหลักในการสรางเขื่อนกั้นน้ํา 
 1) ตัวเขื่อนตรงกลางจะตองหนากวาดานขางเพราะตรงกลางมีแรงดันน้ํามากกวา

ดานขาง 
 2) สรางเขื่อนเปนรูปโคงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการตานทานแรงดันน้ํา 
 3) น้ําที่อยูในระดับลึกจะมีความดันมากกวาน้ําที่อยูในระดับตื้น 
 4) ฐานเขื่อนตองสรางใหกวางกวาสันเขื่อนเพื่อทนตอแรงดันของน้ําไดดี  
2. การฉาบผิวดานในของกระติกน้ํารอนหรือกระติกน้ําแข็งใหเปนมันเพื่ออะไร 
 1) ปองกันการพาความรอน 2) ปองกันการนําความรอน 
 3) ปองกันการระเหยของน้ํา 4) ปองกันการแผรังสีความรอน  
3. แหลงกําเนิดเสียงความถี่ 20 เฮิรตซ สงคลื่นเสียงออกไปเมื่ออัตราเร็วเสียงใน

อากาศมีคา 350 เมตรตอวินาที ถามีลมพัดดวยอัตราเร็ว 10 เมตรตอวินาท ี  
จงหาระยะอัดถึงระยะขยายที่อยูติดกันของคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ตามลม 

 1) 8.75 เมตร 2) 9.00 เมตร 3) 17.50 เมตร 4) 18.00 เมตร  
4. พิจารณาตารางบันทึกผลการสังเกตเมื่อนําสาร 3 ชนิด ผานลงในกระดาษกรอง

ชนิดที่ 1 และกระดาษกรองชนิดที่ 2  
 

สาร สี กระดาษกรอง 
ชนิดที่ 1 

กระดาษกรอง 
ชนิดที่ 2 

A แดง ไมพบสิ่งใดติดอยูบนกระดาษกรอง 
สารที่ผานออกมาเปนของเหลวสีแดง 

ของเหลวที่ผาน 
ออกมามีสีแดง 

B ดํา 
สังเกตเห็นกากตะกอนติดอยูบน 
กระดาษกรอง ของเหลวที่ผานกระดาษกรอง 
ใสกวาตอนแรก 

ของเหลวที่ผาน 
กระดาษกรองใส 

C ขาว ไมพบของแข็งอยูบนกระดาษกรอง 
ของเหลวที่ผานกระดาษกรองมีสีขาวขุน 

ของเหลวที่ผาน 
ออกมามีลักษณะใส 

 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) กระดาษกรองชนิดที่ 1 มีรูพรุนเล็กกวากระดาษกรองชนิดที่ 2 
 2) ไมสามารถกรองสาร A ไดโดยใชกระดาษกรองทั้งสองชนิด   
 3) สาร B มีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด เนื่องจากการกรองสามารถแยกอนุภาคที่ปน

อยูออกจากกัน  
 4) สาร C มีขนาดอนุภาคใหญกวาสาร B  
5. ขอสรุปเกี่ยวกับการทําโครมาโทกราฟแบบกระดาษในขอใดไมถูกตอง 
 1) ถาสารเคลื่อนที่ไปจุดเดียวสรุปไดวาสารนั้นเปนสารบริสุทธิ์ 
 2) ถาสารเคลื่อนที่ได 3 จุด สรุปไดวาสารนั้นเปนของผสมที่มีสารผสมกัน 

อยางนอย 3 ชนิด 
 3) สารที่มีคา Rf เทากันอาจเปนสารชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได 
 4) ถาสารไมแยกออกจากกันอาจแกไขไดโดยเปลี่ยนตัวทําละลายหรือเพิ่ม

ความยาวของตัวดูดซับ 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. พิจารณาระบบสืบพันธุเพศหญิงตอไปนี้  

ก

ง

คจ

ข

ฉ

  
 การปฏิสนธิของคนและการฝงตัวของเอ็มบริโอเกิดขึ้นบริเวณใด ตามลําดับ 
 1) ก และ ข 2) ก และ จ 3) ค และ ข 4) ค และ จ  
7. การกระทําของมนุษยในขอใดที่สงผลกระทบตอสมดุลธรรมชาติมากที่สุด 
 1) การทําเหมืองแร   2) การตัดไมทําลายปา 
 3) การสรางโรงงานอุตสาหกรรม 4) การสรางถนน  
8. แกสโอโซนเปนแกสที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนรังสี

อันตรายตอผิวหนังของมนุษยและพืชไมใหสองลงมากระทบถึงพื้นโลก      
มากเกินไป แกสชนิดนี้มีปริมาณมากที่บรรยากาศชั้นใด 

 1) ชั้นสตราโตสเฟยร  2) ชั้นเทอรโมสเฟยร 
 3) ชั้นมีโซสเฟยร   4) ชั้นโทรโพสเฟยร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ตัวเขื่อนตรงกลางจะตองหนากวาดานขางเพราะตรงกลางมีแรงดันน้ํา

มากกวาดานขาง 
   การสรางเขื่อนจะตองสรางฐานใหกวางกวาสันเขื่อน เนื่องจากน้ําที่

อยูในระดับลึกจะมีความดันมากกวาน้ําที่อยูในระดับตื้น การสรางเขื่อนเปนรูป
โคงเพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ของเขื่อนในการตานแรงดันน้ําใหมากขึ้นกวาการสราง
ในลักษณะตรง ทําใหเขื่อนแข็งแรงมากขึ้น และตองสรางใหเขื่อนมีความหนา
สม่ําเสมอเทากันตลอดแนวเขื่อนตั้งแตตนถึงปลายเขื่อน  

2. เฉลย 4) ปองกันการแผรังสีความรอน 
    การฉาบผิวดานในของกระติกน้ํารอนหรือกระติกน้ําแข็งใหเปนมัน 

คือ การฉาบปรอท ซึ่งปรอทไมยอมใหรังสีความรอนผาน ดังนั้นความรอนจึง
ผานเขาและออกกระติกไมได ทําใหกระติกสามารถเก็บความรอนหรือความเย็น
ไวไดนาน  

3. เฉลย 2) 9.00 เมตร 
    v = fλ 
    (350 + 10) = 20 × λ 
    λ = 20

360   =  18 เมตร 
   ระยะอัดถึงระยะขยายที่ติดกัน 2

λ  = 9 เมตร 

4. เฉลย 2) ไมสามารถกรองสาร A ไดโดยใชกระดาษกรองทั้งสองชนิด 
 กระดาษกรองธรรมดา มีเสนผานศูนยกลางของรูกระดาษกรอง = 10-4 cm 
 กระดาษเซลโลเฟน มีเสนผานศูนยกลางของรูกระดาษกรอง = 10-7 cm  

ตารางแสดงความสามารถในการผานกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน 
ของสารแขวนลอย สารละลาย และคอลลอยด  

ชนิดของสาร การผานกระดาษกรองธรรมดา การผานกระดาษเซลโลเฟน 
สารแขวนลอย 
สารละลาย 
คอลลอยด 

ไมผาน 
ผาน 
ผาน 

ไมผาน 
ผาน 

ไมผาน  
   สาร A คือ สารละลาย อาจเปนน้ําหวานสีแดง เนื่องจากผานรูของ

กระดาษกรองและรูของกระดาษเซลโลเฟนได 
   สาร B คือ สารแขวนลอย เนื่องจากสามารถกรองอนุภาคที่

แขวนลอยและปนอยูใหแยกออกจากกัน 
   สาร C คือ คอลลอยด เนื่องจากมีอนุภาคเล็กกวากระดาษเซลโลเฟน 

แตใหญกวากระดาษกรอง 
    เมื่อพิจารณาความสามารถในการกรองของกระดาษกรองทั้ง 2 ชนิด 

พบวากระดาษกรองชนิดที่ 2 มีความสามารถในการกรองสาร B และสาร C  
ไดมากกวากระดาษกรองชนิดที่ 1 ดังนั้นขนาดรูของกระดาษกรองชนิดที่ 2   
จะเล็กกวาของกระดาษกรองชนิดที่ 1  

   เปรียบเทียบขนาดอนุภาคของสารพบวา สาร B มีอนุภาคใหญกวา
สาร C และสาร A มีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด 

   คําวา “สามารถกรองได” หมายถึง สามารถแยกสารแขวนลอยที่ 
ปนกันโดยมีของแข็งที่ไมละลายอยูในของเหลว ใหมีอนุภาคของของแข็งติดอยู
บนกระดาษกรอง  

5. เฉลย 1) ถาสารเคลื่อนที่ไปจุดเดียวสรุปไดวาสารนั้นเปนสารบริสุทธิ์ 
   ถาสารเคลื่อนที่ไปจุดเดียวสรุปวาอาจเปนสารบริสุทธ เนื่องจากสาร

อาจไมแยกกันก็ได  
6. เฉลย 3) ค และ ข 
    การปฏิสนธิของคนจะเกิดขึ้นบริเวณทอนําไขสวนตนคือ บริเวณ ค 

จากนั้นจะเคลื่อนตัวมาตามปกมดลูกพรอมกับแบงเซลลเปนเอ็มบริโอและมาฝงตัว
ที่ผนังมดลูกบริเวณ ข แลวเอ็มบริโอจะเจริญเติบโตตอไปเปนระยะตางๆ จนคลอด  

7. เฉลย 2) การตัดไมทําลายปา 
   ปาไมเปนแหลงตนน้ําลําธารที่ชวยในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ

ที่สําคัญมากที่สุด ทั้งทางน้ํา ดิน และอากาศ การตัดไมทําลายปาจึงทําใหสมดุล
ทางธรรมชาติเสียไปสงผลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ ซึ่งลวนแตรุนแรงและเกิด
บอยครั้งมากขึ้นอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอนในปจจุบัน  

8. เฉลย 1) ชั้นสตราโตสเฟยร 
   ชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere) มีแกสโอโซนเปนสวนประกอบอยู 

แกสโอโซนทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนรังสี
อันตรายตอผิวหนังของมนุษยและพืชไมใหสองลงมากระทบถึงพื้นโลกมาก
เกินไป   

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


