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 จากรูปวงจรไฟฟา กอนสับสวิตช S, แอมมิเตอรอานได 1 A แลวสับสวิตช S 
ใหครบวงจร แอมมิเตอรจะอานได 2 A ที่เปนเชนนี้เพราะ 

  ก. เซลลไฟฟามีความตานทานภายใน 
  ข. เครื่องแอมมิเตอรมีความตานทาน 
  ค. ความตานทานภายนอกรวมลดลงครึ่งหนึ่ง 
  ง. แรงเคลื่อนไฟฟาไมไดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก. และ ข. เทานั้น  2) ก. และ ค. เทานั้น 
 3) ค. และ ง. เทานั้น  4) ถูกทุกขอ  
2. จากการทดลองนําโลหะโซเดียมใสลงในน้ํา นักเรียนทราบไดอยางไรวาโลหะ

โซเดียมเกิดปฏิกิริยากับน้ํา 
 1) เกิดตะกอนที่กนภาชนะ 2) เกิดการเปลี่ยนสีของน้ํา 
 3) มีน้ํามันลอยอยูบนผิวน้ํา 4) เกิดฟองแกสและควัน  
3. ขอใดถูกตอง 
 1) น้ํามันเบนซินเลขออกเทน 91 จะเติมสารใหมีสีเหลือง 
 2) น้ํามันเบนซินเลขออกเทน 95 จะเติมสารใหมีสีแดง 
 3) น้ํามันแกสโซฮอลเกิดจากน้ํามันเบนซินผสมเมทิลแอลกอฮอล 
 4) น้ํามันแกสโซฮอลอี 20 มีปริมาณแอลกอฮอลนอยกวาน้ํามันแกสโซฮอลอี 85 
4. จากการผสมพันธุถั่วลันเตาตนสูงพันธุแทกับถั่วลันเตาตนเตี้ย ปรากฏวาลูกรุนที่ 

1 (F1) มีลักษณะตนสูงทั้งหมด ถานําตนถั่วในรุน F1 มาผสมกันเองจะมีโอกาส
ไดลูกรุนที่ 2 (F2) ที่มีลักษณะตนเตี้ยกี่เปอรเซ็นต 

 1) 0%   2) 25% 
 3) 50%   4) 75%  
5. เมื่อพิจารณาการไดและการเสียประโยชนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศขณะอยู

รวมกัน และเมื่อแยกจากกันจะพบวาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตคูใดมี
ลักษณะเชนเดียวกับไลเคน 

 1) พลูดางกับตนไมใหญ 
 2) กาฝากกับตนไมใหญ 
 3) ปลวกกับโพรโทซัวในลําไสปลวก 
 4) ฉลามกับเหาฉลาม 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. จากโซอาหาร ดังนี้ 
  ตนมะมวง → หนอน → นก → งู 
 จํานวน 2 ตน  100 ตัว  10 ตัว  2 ตัว 
 เมื่อนํามาสรางเปนพีระมิดแสดงปริมาณพลังงานของสิ่งมีชีวิตในแตละลําดับขั้น

จะไดพีระมิดที่มีลักษณะอยางไร 
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7. น้ําที่มีแคดเมียมสูงจะสงผลกระทบตอผูบริโภคอยางไร 
 1) ทําใหฟนเปนคราบ  
 2) ทําลายไต 
 3) เกิดอาการทองรวง  
 4) ถูกทุกขอ  
8. ดาวเคราะหนอยอยูที่บริเวณใดในระบบสุริยะ 
 1) อยูนอกวงโคจรของดาวพลูโต 
 2) อยูระหวางวงโคจรของดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร 
 3) อยูระหวางวงโคจรของดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี 
 4) อยูระหวางวงโคจรของดาวเสาร และดาวยูเรนัส 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ค. และ ง. เทานั้น 
   เมื่อสับสวิตช S จะทําให R ภายนอกลดลงครึ่งหนึ่ง 
   จาก I1 = r R 
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   จะเปนไปไดเมื่อ r = นอยมาก จึงได I2 = 2I1  
2. เฉลย 4) เกิดฟองแกสและควัน 
   เนื่องจาก โลหะโซเดียม + น้ํา → โลหะไฮดรอกไซด + แกส

ไฮโดรเจน 
   นักเรียนจะสังเกตเห็นฟองแกสไฮโดรเจนไดชัดเจนที่สุด  
3. เฉลย 4) น้ํามันแกสโซฮอลอี 20 มีปริมาณแอลกอฮอลนอยกวาน้ํามันแกส

โซฮอลอี 85  
4. เฉลย 2) 25% 
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5. เฉลย 3) ปลวกกับโพรโทซัวในลําไสปลวก 
   ไลเคนเปนการอยูรวมกันระหวางรากับสาหรายในภาวะพึ่งพา 

(Mutualism) ได ประโยชนทั้ งสองฝ าย แต ไมสามารถแยกจากกันได 
เชนเดียวกับการอยูรวมกันระหวางปลวกกับโพรโทซัวที่ชวยยอยไมในลําไสของ
ปลวก 

   พลูดางกับตนไมใหญ และฉลามกับเหาฉลาม มีความสัมพันธกัน
ในภาวะอิงอาศัย (Commensalism)  

   กาฝากกับตนไมใหญ มีความสัมพันธกันในภาวะปรสิต (Parasitism)   
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   ขณะที่มีการถายทอดพลังงานจะมีการสูญเสียพลังงานบางสวนไป

ในแตละลําดับขั้นของโซอาหาร ดังนั้นพลังงานในผูผลิตจะมีมากที่สุด และ
คอยๆ ลดลงในทุกขั้น  

7. เฉลย 2) ทําลายไต 
   น้ําที่มีแคดเมียมจะทําใหผูบริโภคน้ําไดรับแคดเมียม แคดเมียมจะ

ไปทําลายไต และถาน้ํามีแคดเมียม 300-3,500 มิลลิกรัมตอลิตร จะทําให
มนุษยเสียชีวิตได  

8. เฉลย 3) อยูระหวางวงโคจรของดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี 
   แถบดาวเคราะหนอย เปนวัตถุที่มีขนาดเล็กในระบบสุริยะที่อยู

ระหวางวงโคจรของดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


