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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. ในการใชเตารีดไฟฟา 220 โวลต 750 วัตต เปนเวลา 2 ชั่วโมง จะสิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟาเทากับการเปดหลอดไฟ 220 โวลต 60 วัตต เปนเวลากี่ชั่วโมง 
 1) 8 ชั่วโมง 2) 16 ชั่วโมง 3) 20 ชั่วโมง 4) 25 ชั่วโมง  
2. ลมพายุประเภทใดที่แตกตางจากขออื่น 
 1) พายุเฮอริเคน   2) พายุทอรนาโด 
 3) พายุไซโคลน   4) พายุดีเปรสชัน  
3. เมื่อนําของเหลวเนื้อเดียวชนิดหนึ่งไประเหยแหงแลวมีของแข็งเหลืออยู 

ของเหลวในขอใดเปนไปไมได 
 1) สารละลายเกลือแกง 2) น้ําอัดลม 
 3) น้ําเชื่อม   4) แอลกอฮอลฆาเชื้อ  
4. พิจารณาการผลิตน้ําประปาจะประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน ดังนี้ 
  ก. ทําใหตกตะกอน 
  ข. เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ํา 
  ค. เติมปูนขาวและสารสม 
  ง. ใหน้ําผานแสงแดดเพื่อชวยฆาเชื้อโรคในน้ํา 
  จ. กรอง 
 ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนการผลิตน้ําประปาไดถูกตองที่สุด 
 1) ค., ก., ง., ข. และ จ. 2) ง., ค., ก., จ. และ ข. 
 3) ง., ก., จ., ค. และ ข. 4) ก., ง., ค., จ. และ ข.  
5. เซลล 5 ชนิดมีลักษณะดังภาพดานลาง  

   
 ก. ข. 
 

    
 ค. ง. จ.  
 ขอใดระบุประเภทของเซลลไดถูกตอง  
 เซลลพืช เซลลสัตว 
 1) จ. เทานั้น ง. เทานั้น 
 2) ก. และ จ. ค. และ ง. 
 3) ค. และ จ. ก., ข. และ ง. 
 4) ก., ค. และ จ. ข. และ ง. 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. นงนุชมีรอบเดือนเปนปกติ และมีประจําเดือนวันแรกในวันที่ 8 มีนาคม ถานงนุช

ตองการมีบุตรควรมีเพศสัมพันธในชวงของวันใด 
 1) 10-17 มีนาคม   2) 14-16 มีนาคม 
 3) 20-22 มีนาคม   4) 27-29 มีนาคม  
7. พิจารณาแผนที่อากาศแสดงสภาพอากาศบริเวณเมือง A B C และ D 
 

B

A

C D

  
 ถาบริเวณเมือง A  มีอุณหภูมิอากาศต่ํามาก และอากาศบริเวณเมือง D  มี

อุณหภูมิสูงมากๆ ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) บริเวณเมือง D  มีโอกาสเกิดพายุ 
 2) บริเวณเมือง C  ความกดอากาศต่ํามาก 
 3) กระแสลมจะพัดจากเมือง A  และเมือง D  ไปเมือง B  
 4) บริเวณเมือง B  และ C  ความกดอากาศจะไมแตกตางกัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) 25 ชั่วโมง 
   ใชเตารีดสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา W = 1,000

t  P ×  
 
    W = 1,000

2  750 ×  

    W = 1.5 ยูนิต 
   พลังงานไฟฟา 1.5 ยูนิต สามารถเปดหลอดไฟ 60 วัตต ไดนาน  
    W = 1,000

t  P ×  
 
    1.5 = 1,000

t  60 ×  
 
    t = 60

1,000  1.5 ×  
    t = 25 
   ∴  การใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาเทากับการ

เปดหลอดไฟ 25 ชั่วโมง 

2. เฉลย 4) พายุดีเปรสชัน 
   ดีเปรสชัน เปนชื่อเรียกลมพายุตามความเร็วกระแสลมสูงสุดใกล

ศูนยกลาง 
   เฮอริเคน ทอรนาโด และไซโคลน เปนชื่อเรียกลมพายุตามแหลงที่เกิด  
3. เฉลย 4) แอลกอฮอลฆาเชื้อ 
   แอลกอฮอลฆาเชื้อมีตัวละลายระเหยงาย  
4. เฉลย 2)  ง., ค., ก., จ. และ ข. 
   ขั้นตอนการผลิตน้ําประปา เปนดังนี้ 
 
ใหน้ําผานแสงแดดเพื่อชวยฆาเชื้อโรคในน้ํา เติมปูนขาวและสารสม

ทําใหตกตะกอน

กรองเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ํา

(ง)

(ข)

(ค)

(ก)

(จ)   
5. เฉลย 4) เซลลพืช = ก., ค. และ จ. และ เซลลสัตว = ข. และ ง. 
   ก. คือ เซลลรากของพืช สังเกตจากขนราก (Root Hair) ที่ยื่น

ออกมาเพื่อชวยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมน้ําและแรธาตุในดิน 
   ข. คือ เซลลประสาทของสัตว สังเกตจากใยประสาทที่ยื่นออกมา

จากตัวเซลล 
   ค. คือ เซลลคุมจํานวน 2 เซลลที่มาประกบกันแลวทําใหเกิดปากใบ

ของพืช 
   ง. คือ เซลลเม็ดเลือดขาวของมนุษย 
   จ. คือ เซลลพืช สังเกตจากมีผนังเซลลและคลอโรพลาสต  
6. เฉลย 3) 20-22 มีนาคม 
 

ไขตก

14 วัน 14 วัน

ประจําเดือน

  
   โดยทั่วไปรอบเดือนครั้งหนึ่งจะกินเวลาประมาณ 28 วัน การตกไข

จะมีขึ้นในชวงวันที่ 13-15 ของรอบเดือน โดยนับวันที่มีประจําเดือนวันแรก
เปนวันที่ 1 ของรอบเดือน ฉะนั้นถามีประจําเดือนวันแรกในวันที่ 8 มีนาคม ไข
จะตกประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม ถามีเพศสัมพันธในชวงนี้ก็จะทําใหเกิดการ
ปฏิสนธิได  

7. เฉลย 1) บริเวณเมือง D  มีโอกาสเกิดพายุ 
   เมือง A  อุณหภูมิอากาศต่ํามาก จะมีความกดอากาศสูงมาก 
   เมือง D  อุณหภูมิอากาศสูงมาก จะมีความกดอากาศต่ํามาก 
   ฉะนั้นความกดอากาศระหวางเมือง A  และเมือง D  จะแตกตาง

กันมาก อาจทําใหเกิดลมพายุพัดจากเมือง A  ที่มีความกดอากาศสูงไปยัง
เมือง D  ที่มีความกดอากาศต่ํากวา ดังนั้น เมือง D  มีโอกาสเกิดพายุได 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


