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ระบบอว้ยวะต�าง ๆ ภายในร�างกายแบ�งออกเปี็น 4 ระบบ ด้งน่�

1. รีะบบย่อยอาหารี 

การีย่อยอาหารี ค้อ การลดข้นาดโมัเลกุลข้องอาหารให้เล็กลงเพ้�อให้ด่ดซึึ่มั 

เข้้าส่�กระแสเลอ้ดได้ สารอาหารปีระเภทุคาร์โบไฮเดรต โปีรตน่ และไข้มัน้เทุ�าน้�นทุ่�ต้อง 

ผ�านการย�อย ส�วนเกล้อแร� วิตามัิน และน�ำไมั�ต้องผ�านการย�อย การย�อยแบ�งออกเปี็น 

2 ปีระเภทุ ได้แก� 

การลดข้นาดโมัเลกุลข้องอาหารให้เล็กลง โดยการบดเค่�ยวข้อง

ฟัันหรอ้การบ่บต้วข้องกล้ามัเน้�อในทุางเดินอาหาร
การีย่อยเชิงกลื

การีย่อยเชิงเคมี
การแปีรสภาพข้นาดโมัเลกุลข้องอาหารให้เล็กลงโดยเอนไซึ่มั์

ต�าง ๆ เพ้�อให้ร�างกายสามัารถด่ดซึ่ึมัไปีใชั้้

รีะบบอวิัยวิะต่าง ๆ ภายในิรี่างกาย

เรีื�องที�

ตัวอย่างหนังสือ
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อวิัยวิะข้องรีะบบย่อยอาหารี
อว้ยวะข้องระบบย�อยอาหารปีระกอบด้งน่� 

การย�อยเชั้ิงกล - บดเค่�ยวอาหารฟััน

การย�อยเชั้ิงกล - คลุกเคล้าอาหารลิ�น

การย�อยเชั้งิเคมั ่- ผลติเอนไซึ่ม์ัอะไมัเลส (amylase) 
เพ้�อย�อยอาหารปีระเภทุแป้ีง      น�ำตาลมัอลโทุส

ต�อมัน�ำลาย
1. ป้าก

ป้าก

ตับ

ถุงนิ�ำดี

ตับอ่อนิ

ต่อมนิ�ำลืาย

คอหอย

หลือดอาหารี

กรีะเพาะอาหารี

ลืำไส้เลื็ก

ลืำไส้ ใหญ่

ทวิารีหนิัก

2. คอหอย

5. ลืำไส้เลื็ก

4. กรีะเพาะ   
   อาหารี

3. หลือดอาหารี

ทุางร�วมัข้องทุางเดินอาหารและทุางเดินหายใจ มั่ต�อมัทุอนซึ่ิล

ทุ้�ง 2 ข้้าง สำหร้บด้กจ้บเชั้้�อโรค

ยาวปีระมัาณิ 20-22 ฟัุต การย�อยสิ�นสุดลงทุ่�ลำไส้เล็ก และ 

มั่การด่ดซึ่ึมัสารอาหารผ�านผน้งลำไส้เล็กเข้้าส่�กระแสเล้อด

ทุำหน้าทุ่�ย�อยอาหาร มั่น�ำย�อยเพปีซิึ่นและเรนนินย�อยอาหาร 

พวกโปีรต่น มั่สภาวะเปี็นกรด

ยาวปีระมัาณิ 1 ฟัุต ไมั�เกิดการย�อยอาหารในหลอดอาหาร

สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 1 : รีะบบอวิัยวิะต่าง ๆ ภายในิรี่างกาย

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 1 : รีะบบอวิัยวิะต่าง ๆ ภายในิรี่างกาย

มัข่้นาดเทุ�ากำปัี�น ทุำหน้าทุ่�สบ่ฉ่ดเลอ้ด ปีระมัาณิ 8,000 ลติร 
ต�อว้น ซึ่ึ�งห้วใจจะทุำงานตลอดเวลา

ลำเล่ยงอาหาร น�ำ ออกซึ่ิเจน และสารอ้�น ๆ ปีระกอบด้วย 
เมั็ดเล้อดแดง เมั็ดเล้อดข้าว เกล็ดเล้อด และพลาสมัา

1. หัวิใจ

3. เลืือด

2. หลือดเลืือด

สารอาหารถ่กลำเล่ยงไปีส่�ส�วนต�าง ๆ ข้องร�างกายโดยจะ
อาศ้ึยระบบหมัุนเว่ยนเล้อด ซึ่ึ�งมั่การไหลเว่ยนเล้อดไปีกล้บ
จากห้วใจและส�วนต�าง ๆ  ข้องร�างกาย โดยอาศึ้ยหลอดเล้อด
ทุ่�มั่อย่�ทุุกส�วนข้องร�างกาย

หลอดเล้อดทุ่�นำเล้อดออกจากห้วใจไปีย้ง
ส�วนต�าง ๆ ข้องร�างกาย

หลอดเล้อดทุ่�นำเล้อดจากร�างกายส�วนต�าง ๆ  
ไปีย้งห้วใจ

หลอดเล้อดทุ่�มั่ข้นาดเล็กมัาก แตกแข้นง
เล็ก ๆ ต�อจากหลอดเล้อดดำและหลอด
เล้อดแดง

หลอดเล้อดแดง

หลอดเล้อดดำ

หลอดเล้อดฝึอย

หลือดเลืือดแดง

หลือดเลืือดฝึอย

หลือดเลืือดดำ

เม็ดเลืือดแดง

เกลื็ดเลืือด

เม็ดเลืือดข้าวิ

พลืาสมา

2. รีะบบหมุนิเวิียนิเลืือด

ลืิ�นิข้องหลือดเลืือด

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 1 : รีะบบอวิัยวิะต่างๆ ภายในิรี่างกาย

4. รีะบบขั้บถ่าย

เม็ดเลืือดแดง

ถุงลืม

เม็ดเลืือดแดง

ทิศทางเลืือดไหลืในิหลือดเลืือดฝึอย

อากาศผ่านิเข้้า-ออก

ผิวิหนิังรีูเหงื�อ

ไข้มันิ

การีแพรี่ข้อง O2 จากถุงลืมเข้้าสู่เซึ่ลืลื์
เม็ดเลืือดแดงในิหลือดเลืือดฝึอย

ระบบข้้บถ�ายทุำหน้าทุ่�ข้้บถ�ายข้องเส่ยออกจากร�างกาย ม่ั 4 ชั้�องทุาง ด้งน่�

1.  การีกำจัดข้องเสียทางป้อด

                การเผาผลาญอาหารภายในเซึ่ลล์ทุำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 

           มั่การแลกเปีล่�ยนแก๊สออกซิึ่เจนทุ่�หายใจเข้้าก้บแก๊สคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ 

         ทุ่�นำมัาจากส�วนต�าง ๆ ข้องร�างกายทุ่�ถุงลมั ลมัหายใจออกจึงนำแก๊ส 

             คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ออกจากร�างกาย 

2.  การีกำจัดข้องเสียทางผิวิหนิัง

              ผวิหนง้กำจ้ดข้องเสย่ในรป่ีข้องเหง้�อ ซึ่ึ�งมัน่�ำและเกลอ้แร�เป็ีนส�วนปีระกอบ 

                  เหง้�อถ่กลำเล่ยงผ�านหลอดเล้อด 

      มัารวมัก้นทุ่�ต�อมัเหง้�อ แล้วระเหย

              ออกจากร�างกายทุางร่เหง้�อ
ข้นิ

ต่อมเหงื�อ

ต่อมไข้มันิ

รีากข้นิ

ตัวอย่างหนังสือ
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หลือดอาหารี
ตับ
กรีะเพาะอาหารี

ลืำไส้เลื็ก

 ลืำไส้ใหญ่

ลืำไส้ตรีง
ทวิารีหนิัก

ไต

ท่อไต

กรีะเพาะ
ป้ัสสาวิะ

ท่อป้ัสสาวิะ

สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 1 : รีะบบอวิัยวิะต่างๆ ภายในิรี่างกาย

3.  การีกำจัดข้องเสียทางไต

      ไตมั่ล้กษณิะคล้ายเมัล็ดถ้�วแดง มั่ 2 ข้้าง อย่�ทุางด้านหล้งข้องชั้�องทุ้อง 

      ส่งระด้บเอว ภายในไตมั่หน�วยไตทุำหน้าทุ่�กรองข้องเส่ยออกจากเล้อด 

      ออกมัาในร่ปีข้องปีัสสาวะ แล้วไหลไปีตามัทุ�อไตลงส่�กระเพาะปีัสสาวะ  

      ซึ่ึ�งกระเพาะปีัสสาวะทุำหน้าทุ่�เก็บน�ำปีัสสาวะ เมั้�อมั่ปีริมัาณิมัาก ผน้ง 

      กระเพาะปัีสสาวะจะข้ยายตว้ทุำให้ร่ส้กึปีวดปัีสสาวะ เมั้�อกระเพาะปัีสสาวะ 

      หดต้ว น�ำปีัสสาวะจะไหลตามัทุ�อปีัสสาวะออกนอกร�างกาย

4.  การีกำจัดข้องเสียทางลืำไส้ใหญ่

      เมั้�อสิ�นสุดการย�อยอาหารจากลำไส้เล็กแล้วกากอาหารทุ่�เหล้อจะเคล้�อน 

      เข้้าส่�ลำไส้ใหญ� กากอาหารไหลผ�านไปีถึงไส้ตรงซึึ่�งปีลายข้องไส้ตรง 

      เปี็นทุวารหน้กทุ่�เปี็นกล้ามัเน้�อห่ร่ด เปี็นทุางระบายอุจจาระออกจาก 

      ร�างกาย

ตัวอย่างหนังสือ
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สารีแลืะสสารี

สสารี

สารี

สิ�งทุ่�มัม่ัวล น�ำหนก้ ต้องการทุ่�อย่� และส้มัผส้ได้ หรอ้อาจหมัายถงึ 
สิ�งต�าง ๆ ทุ่�อย่�รอบต้วเรา อาจมัองเห็นหร้อไมั�เห็นก็ได้ 
น้กวิทุยาศึาสตร์เร่ยกสสารทุ่�ร่้จ้กแล้วว�า สารี เชั้�น หิน ดิน 
หญ้า น�ำ น�ำแข้็ง อากาศึ

สิ�งทุ่�มั่องค์ปีระกอบอย�างเด่ยว มั่สมับ้ติเฉพาะต้ว ไมั�สามัารถ
แบ�งแยกให้เปี็นส�วนอ้�น ๆ ทุ่�ม่ัองค์ปีระกอบและสมับ้ติต�างไปี 
จากเดิมั เชั้�น เหล็ก เกล้อ น�ำตาล เงิน ส้งกะส่ ทุองแดง แก๊ส

สารีในิชีวิิตป้รีะจำวิันิ

เรีื�องที�

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 6 : สารีในิชีวิิตป้รีะจำวิันิ

ข้องแข้็ง

การีเป้ลืี�ยนิสถานิะข้องสสารี

 เปีล่�ยนจากสถานะข้องแข้ง็เป็ีนข้องเหลว เรย่กว�า การีหลือมเหลืวิ 

 เปีล่�ยนจากข้องแข้ง็กลายเป็ีนแก๊ส เรย่กว�า การีรีะเหดิ

 เปีล่�ยนจากข้องเหลวกลายเป็ีนแก๊ส เรย่กว�า การีกลืายเป็้นิไอ 

 เปีล่�ยนจากแก๊สเป็ีนข้องเหลว เรย่กว�า การีควิบแน่ินิ

 ควิามร้ีอนิ เป็ีนสาเหตสุำคญ้ข้องการเปีล่�ยนแปีลงสถานะข้องสสาร 

การีรีะเหิด

การีรีะเหิดกลืับ

ข้องแข้็ง

ข้องเหลืวิ

แก๊ส

สสารทุ่�มัร่ป่ีร�างและปีริมัาตรคงทุ่� อนุภาคยดึกน้แน�นมัากจึงทุำให้
คงร่ปีได้ เชั้�น ก้อนหิน ไมั้ แก้ว

สสารทุ่�มั่ร่ปีร�างไมั�คงทุ่� แต�ปีริมัาตรคงทุ่� อนุภาคยึดก้นอย�าง
หลวมั ๆ จึงทุำให้ร่ปีร�างข้องเหลวเปีล่�ยนไปีตามัภาชั้นะทุ่�ใส� 
เชั้�น น�ำ น�ำนมั น�ำม้ัน

สสารทุ่�ร่ปีร�างและปีริมัาตรไมั�คงทุ่� อนุภาคยึดก้นห�าง ๆ  จึงทุำให้
ฟัุ้งกระจาย เชั้�น อากาศึ แก๊ส ไอน�ำ

สถานิะข้องสารี

การีแข้็งตัวิ การีควิบแนิ่นิ

แก๊สข้องเหลืวิ

การีหลือมเหลืวิ การีกลืายเป้็นิไอ

แผนิภาพการีเป้ลืี�ยนิแป้ลืงสถานิะข้องสสารี

ตัวอย่างหนังสือ
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ลืกัษณะการีกรีะจายตัวิข้องอนิภุาคในิข้องแข้ง็ ข้องเหลืวิ แลืะแก๊ส

ข้องแข้็ง ข้องเหลืวิ แก๊ส

สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 6 : สารีในิชีวิิตป้รีะจำวิันิ

การีจำแนิกสารี

จำแนกโดยการใชั้้เน้�อสารเปี็นเกณิฑ์์ แบ�งออกเปี็น 2 กลุ�มั ด้งน่� 

สารีเนิื�อเดียวิ
สารทุ่�มัองเห็นเป็ีนเน้�อเด่ยวก้น อนุภาคมั่ข้นาดเล็ก แบ�งเป็ีน 
สารบริสทุุธิ�และสารละลาย เชั้�น น�ำเกลอ้ น�ำเชั้้�อมั อากาศึ ทุองแดง

สารีบรีิสุทธิิ�

ธิาตุ

สารีป้รีะกอบ

สารเน้�อเด่ยวทุ่�ม่ัองค์ปีระกอบเพ่ยงชั้นิดเด่ยว ได้แก� ธาตุและ
สารปีระกอบ ซึึ่�งเปี็นสารทุ่�เกิดจากองค์ปีระกอบมัากกว�า 1 ชั้นิด 
แต�มัอ่ต้ราส�วนโดยมัวลข้องสารทุ่�เป็ีนองคป์ีระกอบทุ่�แน�นอน และ
มั่จุดเด้อดและจุดหลอมัเหลวคงทุ่�

สารบรสิทุุธิ�ทุ่�ปีระกอบดว้ยอะตอมัเพย่งชั้นิดเดย่ว เชั้�น เหลก็ (Fe) 
คาร์บอน (C) ออกซึ่ิเจน (O) ไฮโดรเจน (H)

สารบริสุทุธิ�ทุ่�ปีระกอบด้วยอะตอมัข้องธาตุ 2 ชั้นิดข้ึ�นไปี เชั้�น น�ำ 
(H

2
O) คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO

2
)

กลืุ่มที� 1

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 6 : สารีในิชีวิิตป้รีะจำวิันิ

สมบัติข้องสารี

สมบัติทาง
กายภาพ

กรีด

สมบัติ
ทางเคมี

เบส

กลืาง

สมับ้ติข้องสารทุ่�ส้งเกตได้จากล้กษณิะภายนอก ไมั�ม่ัการเกิด
ปีฏิิกิริยาเคมั่ เชั้�น ความัแข้็ง ความัเหน่ยว ความัหนาแน�น 
จุดหลอมัเหลว จุดเด้อด ส่ รส กลิ�น การละลาย ความัเปี็นกรด-เบส

สารทุ่�มั่รสเปีร่�ยว มั่ฤทุธิ�ก้ดกร�อน เมั้�อทุดสอบด้วยกระดาษ
ลิตมั้สส่น�ำเงินจะเปีล่�ยนเป็ีนส่แดง สารเคมั่ทุ่�เป็ีนกรด เชั้�น 
น�ำส้มัสายช่ั้ โซึ่ดา ผลไมั้ทุ่�มั่รสเปีร่�ยว

สมับต้ทิุ่�เก่�ยวข้้องกบ้การเกดิปีฏิกิริยิาเคม่ั เชั้�น การตดิไฟั การผกุร�อน 
การทุำปีฏิิกิริยาก้บกรดหร้อเบส

สารทุ่�เมั้�อถ่กน�ำแล้วจะล้�นมั้อ มั่ฤทุธิ�ก้ดกร�อน เมั้�อทุดสอบด้วย
กระดาษลิตม้ัสแดงจะเปีล่�ยนเป็ีนสน่�ำเงิน สารเคมัทุ่่�เป็ีนเบส เชั้�น 
สบ่� ผงซึ่้กฟัอก ปี่นข้าว ข้่�เถ้า

สารทุ่�เมั้�อทุดสอบด้วยกระดาษลิตม้ัสทุ้�งส่แดงและส่น�ำเงินแล้ว
ไมั�เปีล่�ยนส่ สารเคมั่ทุ่�เปี็นกลาง เชั้�น น�ำ น�ำเกล้อ ด�างทุ้บทุิมั

ตัวอย่างหนังสือ



61สรุุปเข้้ม + แนวข้้อสอบ วิทยาศาสตรุ์ เตรีุยมสอบเข้้า ม.1 (หลัักสูตรุ GIFTED / ห้องโครุงการุ - แผนการุเรีุยนพิิเศษ)

การีเกิดไฟฟ้า

• ไฟัฟ้ัาเกิดจากการเคล้�อนทุ่�ข้องอิเล็กตรอนในต้วนำไฟัฟั้า เกิดข้ึ�นเมั้�อปีระจุ

  เคล้�อนทุ่�ผ�านตว้นำไฟัฟ้ัา

• อุปีกรณิ์ทุ่�ทุำให้เกิดพล้งงานไฟัฟั้าจากการเคล้�อนทุ่�ข้องอิเล็กตรอน ในว้ตถุ

  ต้วนำไฟัฟั้าได้ ค้อ เครีื�องกำเนิิดไฟฟ้า (generator)

วิงจรีไฟฟ้า

เรีื�องที�

ตัวินิำไฟฟ้า

ฉนิวินิไฟฟ้า

ว้สดุทุ่�ยอมัให้กระแสไฟัฟั้าไหลผ�านได้ ส�วนมัากเปี็นว้ตถุ
ปีระเภทุโลหะ เชั้�น ทุองแดง อะล่มัิเน่ยมั และเหล็ก

ว้ตถุทุ่�ไมั�ยอมัให้กระแสไฟัฟั้าไหลผ�านได้หร้อผ�านได้น้อย เชั้�น 
ยาง ไมั้ พลาสติก แก้ว และอากาศึ

ตัวินิำไฟฟ้าแลืะฉนิวินิไฟฟ้า

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 10 : วิงจรีไฟฟ้า

การีเป้ิดสวิิตช์ไฟฟ้าทำให้วิงจรีป้ิด  เครีื�องใช้ไฟฟ้าทำงานิได้

การีป้ิดสวิิตช์ไฟฟ้าทำให้วิงจรีเป้ิด  เครีื�องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานิ

1. วิงจรีป้ิด

2. วิงจรีเป้ิด

วงจรทุ่�กระแสไฟัฟ้ัาไหลได้ครบวงจรจากแหล�งกำเนิดไฟัฟ้ัา
ผ�านต้วนำไฟัฟั้าและอุปีกรณิ์ไฟัฟั้า จนไหลกล้บเข้้าส่�อ่กข้้�วข้อง 
แหล�งกำเนิดไฟัฟ้ัา ซึึ่�งเป็ีนวงจรทุ่�เคร้�องใช้ั้ไฟัฟ้ัาทุำงานได้ตามัปีกติ

วงจรทุ่�กระแสไฟัฟั้าไหลไมั�ครบวงจร กระแสไฟัฟั้าไมั�สามัารถ 
ไหลผ�านไปีได้ อุปีกรณิ์และเคร้�องใชั้้ไฟัฟั้าจะไมั�ทุำงาน เชั้�น  
การปีิดสวิตชั้์ไฟัทุำให้ไฟัด้บ

วิงจรีไฟฟ้า

วิงจรีไฟฟ้า (circuit) ค้อ เส้นทุางทุ่�ทุำให้กระแสไฟัฟั้าไหลผ�านไปีตามัต้วนำ

ไฟัฟั้าได้ครบรอบ แบ�งเปี็น 2 ปีระเภทุ ด้งน่�

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 10 : วิงจรีไฟฟ้า

วงจรไฟัฟั้าอย�างง�ายปีระกอบด้วย 3 ส�วนสำค้ญ ค้อ

1. แหลื่งกำเนิิด 

    ไฟฟ้า

2. ตัวินิำไฟฟ้า

3. เครีื�องใช้ไฟฟ้า

แหล�งกำเนิดพล้งงานไฟัฟั้าเพ้�อส�งไปีย้งวงจรไฟัฟั้า เชั้�น 
เกิดจากการเส่ยดส่ข้องว้ตถุ ทุำให้เกิดไฟัฟั้าสถิต พล้งงานเคม่ั 
พล้งงานแมั�เหล็กไฟัฟั้า พล้งงานแสง พลง้งานน�ำ และพล้งงาน
ไอน�ำ

ว้ตถุทุ่�สามัารถยอมัให้กระแสไฟัฟั้าไหลผ�านได้ง�าย ซึ่ึ�งต�อ
ระหว�างแหล�งกำเนิดไฟัฟั้าและเคร้�องใชั้้ไฟัฟั้า

อุปีกรณิ์ทุ่�สามัารถเปีล่�ยนพล้งงานไฟัฟั้าเปี็นพล้งงานร่ปีอ้�นได้ 
เชั้�น พล้งงานแสง พล้งงานกล พล้งงานความัร้อน

ตัวิอย่างวิงจรีไฟฟ้าอย่างง่าย

เครีื�องใช้ไฟฟ้า

ตัวินิำไฟฟ้า

แหลื่งกำเนิิดไฟฟ้า

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 10 : วิงจรีไฟฟ้า

อุป้กรีณ์ไฟฟ้า สัญลืักษณ์

1. เซึ่ลล์ไฟัฟั้า

2. แบตเตอร่�

3. สายไฟั

6. แอมัมัิเตอร์

4. สวิตชั้์

7. โวลต์มัิเตอร์ V

A

5. ต้วต้านทุาน

8. หลอดไฟัฟ้ัา ,

สัญลืักษณ์ในิวิงจรีไฟฟ้า

ตัวอย่างหนังสือ
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สรุีป้เนิื�อหาวิิทยาศาสตรี์  เรีื�องที� 10 : วิงจรีไฟฟ้า

1. เครีื�องกำเนิิดไฟฟ้า (generator)

2. ถ่านิไฟฉาย (dry cell) หรีือแบตเตอรีี� (battery) 

เครีื�องกำเนิิดไฟฟ้าหรืีอไดนิาโม เปี็น
อุปีกรณ์ิทุ่�ทุำหน้าทุ่�เปีล่�ยนพล้งงานกลเป็ีน
พลง้งานไฟัฟัา้ อาศึย้การเคล้�อนทุ่�ข้องข้ดลวด
ต้ดผ�านสนามัแมั�เหล็กไฟัฟั้า จึงเกิดกระแส
ไฟัฟั้าข้ึ�น

เซึ่ลล์ไฟัฟ้ัาทุ่�สร้างกระแสไฟัฟ้ัาเพย่งคร้�งเดย่ว และไมั�สามัารถนำกลบ้มัาใช้ั้ใหมั�ได้

เมั้�อใชั้้จ�ายไฟัหมัด เชั้�น ถ�านไฟัฉาย

N

S

ข้ั�วิโลืหะ (+)

แท่งคารี์บอนิ
(ข้ั�วิแคโทด)

แผ่นิสังกะสีหุ้ม
(ข้ั�วิแอโนิด)

สารีอิเล็ืกโทรีไลืต์ แอมโมเนิียมคลือไรีด์

แมงกานิีส (IV) ออกไซึ่ด์

ข้ั�วิโลืหะ (-)

แหลื่งพลัืงงานิไฟฟ้า (power source)

ตัวอย่างหนังสือ
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1.1.  ข้้อใดไม่ถูกต้องเกี�ยวิกับต้นิไม้

 1.   ปีล่กต้นไมั้ต้นเล็ก ๆ ไว้ทุ่�โต๊ะทุำงาน

 2.   ปีล่กต้นไมั้ไว้ในห้องนอนเพ้�อให้อากาศึสดชั้้�น

 3.   ปีล่กต้นไมั้ไว้ในห้องคร้วเพ้�อให้มั่ส่เข้่ยวเย็นตา

 4.   ปีล่กต้นไมั้ใหญ�ไว้ในสวนหล้งบ้านเพ้�อให้บ้านเย็น

2. 2. ข้้อใดถูกต้องเกี�ยวิกับฮอรี์โมนิ

 1.   ฮอร์โมันพบในส้ตว์เทุ�าน้�น  2.   ฮอร์โมันพบในพ้ชั้เทุ�าน้�น

 3.   ฮอร์โมันพบได้ในมันุษย์เทุ�าน้�น 4.   ฮอร์โมันพบได้ทุ้�งในส้ตว์และพ้ชั้

แนิวิข้้อสอบ
วิิชาวิิทยาศาสตรี์

จงเลืือกคำตอบที�ถูกต้องตัวอย่างหนังสือ
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15.15.  พืชชนิิดใดมีพิษเมื�อรีับป้รีะทานิสดจ่งต้องทำให้สุกเสียก่อนิ 

 1.   แห้วจ่น    2.   เห็ดฟัาง

 3.   ผ้กกระเฉด   4.   มั้นสำปีะหล้ง

16. 16. ข้้อใดเป้็นิป้รีะโยชนิ์ข้องจุลืินิทรีีย์ในิดินิ

 1.   ชั้�วยแลกเปีล่�ยนแร�ธาตุในดิน

 2.   ชั้�วยย�อยสลายซึ่ากพ้ชั้และซึ่ากส้ตว์ 

 3.   ชั้�วยให้เกิดการหมัุนเว่ยนข้องอากาศึในดิน 

 4.   ชั้�วยทุำให้ดินร�วนซึุ่ยคุณิภาพข้องดินด่ข้ึ�น

17. 17. ผลืิตภัณฑ์์ใดผลืิตโดยไม่ได้อาศัยจุลืินิทรีีย์

 1.   แหนมั    2.   ปีลาร้า

 3.   ข้นมัปีัง    4.   น�ำนมัข้้าว

18.18. เกลืือสินิเธิาวิ์แลืะเกลืือสมุทรีต่างกันิอย่างไรี 

 1.   เกล้อสมัุทุรเค็มักว�า

 2.   เกล้อสมัุทุรมั่ส่ข้าวกว�า 

 3.   เกล้อสมัุทุรมั่ไอโอด่นมัากกว�า

 4.   ถ่กต้องทุุกข้้อ

แนิวิข้้อสอบ ชุดที� 1

ตัวอย่างหนังสือ
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แนิวิข้้อสอบ ชุดที� 1

35. 35. ข้้อใดเป้็นิสิ�งแวิดลื้อม

 1.   ปี�าไมั้ ภ่เข้า และมัหาสมัุทุร

 2.   ดิน น�ำ และอากาศึ 

 3.   ภ่เข้า มัหาสมัุทุร และทุะเลทุราย

 4.   ดิน น�ำ อากาศึ และสิ�งมั่ชั้่วิต

 ข้้อควิามต่อไป้นีิ�ใช้สำหรีับตอบคำถามข้้อ 36-38 ข้้อควิามต่อไป้นีิ�ใช้สำหรีับตอบคำถามข้้อ 36-38  

  “บง่แหง่หน่ิ�งอุดมดว้ิยสาหรีา่ย พชืนิ�ำตา่ง ๆ  ป้ลืา สัตวิน์ิ�ำอื�นิ ๆ  นิก 

 แมลืง แลืะคนิก็อาศัยยังชีพด้วิยสิ�งมีชีวิิตในิบ่งนิี�”

36. 36. ข้้อใดคือป้ัจจัยสำคัญข้องสิ�งมีชีวิิตในิบ่งนิี�

 1.   ออกซิึ่เจน    2.   แสงแดด

 3.   คาร์บอนไดออกไซึ่ด์  4.   ถ่กต้องทุุกข้้อ

37. 37. นิ�ำทิ�งจากแหลื่งใดถ้าป้ลื่อยลืงบ่งโดยไม่บำบัดจะมีผลืกรีะทบต่อ 

 สิ�งมีชีวิิตมากที�สุด

 1.   ไร�นาทุ่�อย่�รายรอบ

 2.   คอกว้วและเล้าไก�

 3.   ชัุ้มัชั้นทุ่�อาศึ้ยอย่�ใกล้เค่ยง

 4.   โรงงานอุตสาหกรรมัต�อทุ�อน�ำทุิ�งลงส่�บึง

ตัวอย่างหนังสือ
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48. 48. ลุืงมใีช้ให้นิายจกุไป้หยบิยาป้รีาบศัตรีพืูชที�วิางอยูบ่นิชั�นิ ซึ่่�งมขี้วิดแก้วิ 

 ป้ิดฉลืากชื�อสารี 4 ชนิิดนิายจุกควิรีจะเลืือกหยิบข้วิดใด 

 1.   นิโคติน    2.   แคลเซึ่่ยมัฟัอสเฟัต

 3.   มัาลาไทุออน   4.   โมัโนโซึ่เด่ยมักล่ทุาเมัต

49. 49. แก๊สชนิิดหนิ่�งไม่มีสี มีกลืิ�นิฉุนิ เมื�อลืะลืายนิ�ำแลื้วิเป้ลืี�ยนิสีกรีะดาษ 

 ลืิตมัสจากสีแดงเป้็นิสีนิ�ำเงินิ แก๊สชนิิดนิี�นิ่าจะเป้็นิแก๊สชนิิดใด 

 1.   แก๊สไนโตรเจน

 2.   แก๊สแอมัโมัเน่ย

 3.   แก๊สคาร์บอนไดออกไซึ่ด์

 4.   แก๊สคาร์บอนมัอนอกไซึ่ด์

50. 50. เมื�อผ่านิกรีะแสไฟฟ้าลืงในินิ�ำจะเกิดการีแยกองค์ป้รีะกอบข้องนิ�ำ 

 เป้็นิแก๊สไฮโดรีเจนิที�ข้ั�วิลืบแลืะแก๊สออกซึ่ิเจนิที�ข้ั�วิบวิก จะทดลือง 

 เพื�อยืนิยันิชนิิดข้องแก๊สทั�ง 2 ชนิิดได้อย่างไรี

 1.   เก็บแก๊สทุ่�ข้้�วลบมัาจุดไฟัจะไมั�ติดไฟั 

 2.   เก็บแก๊สทุ่�ข้้�วบวกมัาจุดไฟัจะติดไฟัได้เปีลวไฟัส่น�ำเงิน 

 3.   นำธ่ปีทุ่�ติดไฟัและด้บเปีลวไฟัแล้วไปีย้งทุ่�ข้้�วลบ ธ่ปีจะติดไฟัลุกโพลงข้ึ�น 

 4.   นำธ่ปีทุ่�ติดไฟัและด้บเปีลวไฟัแล้วไปีย้งทุ่�ข้้�วบวก ธ่ปีจะติดไฟัลุกโพลงข้ึ�น 

แนิวิข้้อสอบ ชุดที� 1

ตัวอย่างหนังสือ
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เฉลืยแนิวิข้้อสอบ

1.1. ตอบข้้อ 2. ปีล่กต้นไมั้ไว้ในห้องนอนเพ้�อให้อากาศึสดชั้้�น

 เหตุผลื สิ�งมัช่ั้ว่ติทุุกชั้นดิทุ้�งคน สต้ว์ และพช้ั้มัก่ารหายใจโดยการดด่ออกซึ่เิจน 

 และคายคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ แต�ในเวลากลางว้นพ้ชั้มั่การส้งเคราะห์ด้วยแสง

 ด่ดคาร์บอนไดออกไซึ่ด์และปีล�อยออกซึ่ิเจนออกมัามัากกว�าทุ่�พ้ชั้ด่ดไปีใชั้้ใน

 การหายใจจึงทุำให้อากาศึสดชั้้�น แต�ในเวลากลางค้นพ้ชั้ไมั�มั่การส้งเคราะห์

 ด้วยแสง มั่แต�การหายใจ ด้งน้�นพ้ชั้จะแย�งแก๊สออกซึ่ิเจนก้บเรา โดยเฉพาะ

 หากปีลก่ต้นไม้ัในห้องนอนทุ่�ปิีดมัดิชั้ดิอากาศึไมั�ถ�ายเทุจะทุำให้ไมั�ดต่�อสขุ้ภาพ

2.2. ตอบข้้อ 4. ฮอร์โมันพบได้ทุ้�งในส้ตว์และพ้ชั้

 เหตุผลื ฮอร์โมันพบได้ในสิ�งมั่ชั้่วิตทุุกชั้นิดทุ้�งส้ตว์และพ้ชั้

 ฮอร์ีโมนิ ค้อ สารทุ่�เน้�อเย้�อสิ�งมัช่ั้ว่ติสร้างข้ึ�นในปีรมิัาณิเพย่งเลก็น้อยเพ้�อควบคมุั

 การเจรญิเตบิโตและการทุำงานตามัปีกตขิ้องร�างกาย ถ้ามัป่ีรมิัาณิฮอร์โมันมัาก

 หร้อน้อยเกินไปีจะทุำให้เกิดความัผิดปีกติได้

3.3. ตอบข้้อ 3. ปีล่กข้้าวก้บพ้ชั้ตระก่ลถ้�วสล้บก้นไปีตลอดปีี

 เหตุผลื การีป้ลืูกพืชหมุนิเวิียนิ ค้อ การปีล่กพ้ชั้ต�างชั้นิดก้นลงบนพ้�นทุ่� 

 เดย่วกน้สลบ้หมันุเวย่นกน้ไปี ตว้อย�างเชั้�น ในพ้�นทุ่�แปีลงหนึ�งหลง้จากปีลก่ข้้าว 

 แล้วจึงปีล่กพ้ชั้ตระก่ลถ้�ว แล้วปีล่กผ้กหมัุนเว่ยนก้นไปี เมั้�อครบ 1 รอบ จึง 

 เริ�มัปีล่กข้้าวอก่คร้�งหนึ�ง

ตัวอย่างหนังสือ
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13.13. ตอบข้้อ 3. เพ้�อข้ยายข้นาดต้ว

 เหตุผลื สต้ว์ทุ่�มั่โครงร�างแข้็งหุ้มัภายนอกข้องร�างกาย เชั้�น ปี่ กุ้ง แมัลง และ 

 พวกอาร์โทุรพอดทุุกชั้นิด เมั้�อร�างกายภายในเจริญเติบโตจนค้บเปีล้อกแข้็ง 

 จะต้องมั่การลอกคราบเพ้�อถอดเปีล้อกแข้็งออก และในระยะทุ่�เปีล้อกใหมั� 

 ยง้ไมั�แข็้งตว้ ร�างกายกจ็ะมัก่ารเจรญิเตบิโตข้ยายข้นาดตว้อย�างรวดเรว็ ดง้น้�น 

 สต้ว์เหล�าน่�จะมัก่ารเจรญิเตบิโตรวดเรว็เป็ีนชั้�วง ๆ สม้ัพน้ธ์กบ้การลอกคราบ

14.14. ตอบข้้อ 4. ว้วและควายสำรอกอาหารออกจากกระเพาะมัาเค่�ยวใหมั�ได้

 เหตุผลื สตัว์ิเคี�ยวิเอื�อง เชั้�น วว้ (โค) ควาย (กระบ้อ) แพะ แกะ อฐ่ กวาง เป็ีน 

 สต้ว์ทุ่�กินหญ้าหร้อพ้ชั้อ้�น ๆ เปี็นอาหารมั่ล้กษณิะพิเศึษ ค้อ

 1. สามารีถสำรีอกอาหารีออกมาจากกรีะเพาะมาเคี�ยวิใหม่ เรย่กว�า เคี�ยวิเอื�อง 

 เพ้�อบดหญ้าให้ละเอ่ยดมัากยิ�งข้ึ�นและง�ายต�อการหม้ักย�อยโดยแบคทุ่เร่ย

 2. มีกรีะเพาะ 4 กรีะเพาะ เร่ยงตามัลำด้บจากหลอดอาหาร ค้อ

 - กรีะเพาะหมักหรีือกรีะเพาะผ้าข้ี�รีิ�วิ มั่ข้นาดใหญ�สุด มั่จุลินทุร่ย์หลายชั้นิด 

 ทุ้�งแบคทุเ่รย่และโพรโทุซึ่ว้จำนวนมัาก ทุำหน้าทุ่�สร้างน�ำย�อยชั้�วยย�อยเซึ่ลลโ่ลส 

 และย้งสามัารถส้งเคราะห์สารอาหารทุ่�เปี็นปีระโยชั้น์ นอกจากน่�ย้งสามัารถ 

 สำรอกอาหารออกมัาเค่�ยวเอ้�องเป็ีนคร้�งคราวเพ้�อบดเส้นใยให้ละเอย่ดได้ด้วย 

 - กรีะเพาะรีังผ่�ง ทุำหน้าทุ่�ย�อยนมัเม้ั�อส้ตว์ย้งเล็กและม่ัแบคทุ่เร่ยเชั้�นเด่ยว 

 ก้บกระเพาะอาหารส�วนแรก

 - กรีะเพาะสามสิบกลืีบ ทุำหน้าทุ่�ผสมับดอาหารและด่ดซึ่ึมั

          - กรีะเพาะจรีงิ มัน่�ำย�อยปีล�อยออกมัาย�อยอาหารและย�อยจลุนิทุรย์่ไปีพร้อมั ๆ 

          ก้นแล้วจึงส�งอาหารต�อไปีย้งลำไส้เล็ก

กรีะเพาะหมัก 
หรีือกรีะเพาะผ้าข้ี�รีิ�วิ

กรีะเพาะจรีิง กรีะเพาะสามสิบกลืีบ

กรีะเพาะรีังผ่�ง

ตัวอย่างหนังสือ
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36.36. ตอบข้้อ 2. แสงแดด

 เหตุผลื

บึงทุ่�อุดมัสมับ่รณิ์มั่ทุ้�งสาหร�าย พ้ชั้น�ำ ปีลา ส้ตว์น�ำอ้�น ๆ นก แมัลง รวมัทุ้�ง 

 คนทุ่�อาศ้ึยบึงแห�งน่�ย้งช่ั้พ คำกล�าวน่�แสดงถึงความัส้มัพ้นธ์ข้องสิ�งมั่ชั้่วิต 

 ในบึงทุ่�มั่การกินเปี็นทุอด ๆ  เปี็นโซึ่�อาหารโดยมั่ปีัจจ้ยสำค้ญในการดำรงชั้่วิต 

 ข้องสิ�งมั่ชั้่วิตกลุ�มัต�าง ๆ

 - สาหร�ายและพ้ชั้น�ำเปี็นผ่้ผลิตอาหารข้องบึงแห�งน่�ดำรงชั้่วิตได้โดยการ 

 ส้งเคราะห์ด้วยแสง ซึ่ึ�งกระบวนการน่�ทุำให้เกิดอาหาร (สารทุ่�มั่พล้งงานส่ง) 

 และออกซึ่ิเจน (จำเปี็นต�อการหายใจข้องสิ�งมั่ชั้่วิต)

 - ส้ตว์กินพ้ชั้เปี็นผ่้บริโภคลำด้บ 1 กินพ้ชั้เปี็นอาหารเพ้�อให้ได้ร้บพล้งงาน 

 ทุ่�มัอ่ย่�ในอาหาร

 - ส้ตว์กนิสต้ว์เป็ีนผ่บ้รโิภคลำดบ้ 2, 3 และ 4 ได้รบ้พลง้งานโดยการกนิสต้ว์ 

 เป็ีนอาหาร ตามัลำดบ้

 - คนเปี็นผ่้บริโภคลำด้บสุดทุ้ายได้ร้บพล้งงานโดยการกินปีลาข้นาดใหญ� 

 (ผ่ ้บริโภคลำด้บ 4) เป็ีนอาหาร

พลัืงงานิแสงอาทิตย์

ผู้บรีิโภคลืำดับ 3

ผู้บรีิโภคลืำดับ 4

ผู้บรีิโภคลืำดับสุดท้าย

ผู้ผลืิต (สาหรี่าย, พืชนิ�ำ)

ผู้บรีิโภคลืำดับ 1

(สัตวิ์กินิพืช)

ผู้บริีโภคลืำดับ 2

(สัตวิ์กินิสัตวิ์)

พลัืงงานิ

ในิอาหารีตัวอย่างหนังสือ



140

5454. ตอบข้้อ 3. หนอนรถด�วนเพราะอย่�ในกระบอกไมั้ไผ�

 เหตุผลื แมัลงทุ่�กินได้มั่หลายชั้นิด ไมั�ว�าจะเปี็นต้�กแตน หนอนรถด�วน จิ�งหร่ด 

 แมังปี�อง ด้กแด้ไหมั หนอนไหมั ซึ่ึ�งจะพบเห็นว�ามั่แมั�ค้านํามัาทุอดข้ายตามั 

 ทุ้องตลาด และมั่ผ่้นิยมัซึ่้�อกิน

 ข้้อ 3 ถ่ก ถ้าจะเล้อกกินแมัลงเพ้�อให้แน�ใจว�าปีลอดภ้ยจากสารพิษน�าจะเปี็น 

 หนอนรถด�วนซึ่ึ�งอาศึ้ยอย่�ในกระบอกไมั้ไผ�

5555. ตอบข้้อ 2. ไดโนเสาร์

 เหตุผลื ไดโนเสาร์เปี็นส้ตว์เล้�อยคลานทุ่�ส่ญพ้นธุ์ไปีแล้ว

5656. ตอบข้้อ 4. กล่บเล่�ยง กล่บดอก เกสรเพศึผ่้ และเกสรเพศึเมั่ย 

 เหตผุลื ดอกมัส่�วนปีระกอบเรย่งจากวงนอกเข้า้ส่�วงในเปีน็กลบ่เล่�ยง กลบ่ดอก 

 เกสรเพศึผ่้ และเกสรเพศึเมั่ย

5757. ตอบข้้อ 3. ดอกไมั�ครบส�วน 

 เหตุผลื ดอกทุ่�มั่ส�วนปีระกอบไมั�ครบทุ้�ง 4 วง เปี็นดอกไมั�ครบส�วน

5858. ตอบข้้อ 1. ชั้บาและต้อยติ�ง 

 เหตุผลื ดอกชั้บาและดอกต้อยติ�งมั่ส�วนปีระกอบครบทุ้�ง 4 วง จึงเปี็นดอก 

 ครบส�วน

5959. ตอบข้้อ 3. ดอกสมับ่รณิ์เพศึ

 เหตุผลื ดอกทุ่�มั่ทุ้�งเกสรเพศึผ่้และเกสรเพศึเมั่ยเปี็นดอกสมับ่รณิ์เพศึ

เฉลืยแนิวิข้้อสอบ ชุดที� 1
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