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ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง : คิดวิเคราะห์  แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

ข้อ 1. เมื่อสาร A ท าปฏิกิริยากับสาร B ในภาชนะเปิดเกิดสาร C กับแก๊ส D ปฏิกิริยาดังกล่าวจัดเป็น....................... 
..................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 2. จากรูป สารละลาย X จัดเป็นการละลายประเภท........................................................................................  
 
 
       +     
          
 
                    อุณหภูมิ 23 ๐C   สาร X       อุณหภูมิ 30 ๐C  
 
ข้อ 3. การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร Y ดังสมการ Y(s) + พลังงาน → Z(s) การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร Y  
จัดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีประเภท.................................................................................................................... 
ข้อ 4. จงเขียนแผนผังความคิดแสดงผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อ 5. แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิงแบบไม่สมบูรณ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อการหายใจคือแก๊ส..................... 
และมีพิษ คือ................................................................................................................. ................................................ 
ข้อ 6. ฝนกรดเกิดจาก.................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ......................................................... 
ข้อ 7. จงบอกชื่อของรังสีต่อไปนี้ 
   7.1 เป็นรังสีที่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และ 
       ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (CFCl3) ได้คือรังสี................................................................................... ......... 
   7.2 รังสีที่เกิดจากโลกคายพลังงานความร้อน คือรังสี....................................................... ............................... 
ข้อ 8. แก๊สที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ .................................................................................. 
....................................................... ส่วนใหญ่เกิดจาก...................................................................................................  
ข้อ 9. บรรยากาศชั้นโอโซน มีประโยชน์ คือ.................................................................................................................  
 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมี 

ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

  

 
 

 

น้ า สารละลาย X 
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ข้อ 10. ควรใช้หม้ออะลูมิเนียมเป็นภาชนะประกอบอาหารประเภทแกงส้ม หรือไม่.....................เนื่องจาก.................... 
............................................................................................................................................................................................. 
ข้อ 11. เมื่อล้างห้องน้ าด้วยน้ ายาล้างห้องน้ าจะเกิดฟองแก๊สเพราะ.................................................................................... 
มีผล คือ..................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 12. เพราะเหตุใดอาคารบ้านเรือนในเขตอุตสาหกรรมเสื่อมโทรมเร็วกว่าบริเวณอ่ืน เนื่องจาก............................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
ค าชี้แจง   จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1-3 
 
 
 

 
ปฏิกิริยาการเผาหินปูน (CaCO3) ดังรูป 

1. ข้อใดจัดเป็นระบบ 
1. หินปูน 2. หินปูนกับถ้วยกระเบื้อง 
3. หินปูน บีกเกอร์และตะเกียงแอลกอฮอล์ 4. หินปูน บีกเกอร์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ ที่ก้ันลม และ

ตะแกรงลวด 
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1. การทดลองนี้เป็นระบบดูดพลังงาน 2. การทดลองนี้เป็นระบบปิด 
3. การทดลองนี้เป็นระบบเปิด 4. ถ้วยกระเบื้องจัดเป็นสิ่งแวดล้อม 

 

3. ข้อใดเป็นระบบปิด 
1. เผาลวดแมกนีเซียมในอากาศ  
2. ผสมสารละลาย A กับสารละลาย B ในภาชนะเปิด เกิดแก๊ส C 
3. ใส่ชิ้นสังกะสีลงในสารละลายกรดเกลือ  
4. ผสมสารละลาย X กับสารละลาย Y เกิดตะกอน Z 

 

4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงาน 
1. การเกิดหมอก 2. การเกิดน้ าค้าง 
3. หิมะละลาย 4. ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ า ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 

 

5. ความร้อนที่ท าให้น้ าแข็ง 30 กรัม เปลี่ยนเป็นน้ า 70 oC มีค่าเท่าไร 
1. 4.5 kcal 2. 4.8 kcal 
3. 6.8 kcal 4. 18.6 kcal 

 
 
 
 
 

หินปูน 

สารละลาย 
X อุณหภูมิน ้า 28o

C อุณหภูมิ 28o
C 
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6. จากรูปข้อสรุปใดถูกต้อง 
1. การละลายของสาร X ไม่มีพลังงานเกี่ยวข้อง  
2. สาร X ละลายน้ าได้น้อยมาก  
3. สาร X ใช้พลังงานในการละลายน้อยมาก  
4. สาร X ดูดพลังงานไปแยกสลายอนุภาคเท่ากับพลังงานที่สาร X คายออกมาเมื่อรวมกับน้ า 
 

7. จากสมการ X + Y + พลังงาน → Z 
จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง 
1. เมื่อสัมผัสภาชนะท่ีใช้ทดลองรู้สึกร้อน 2. หลังการเกิดปฏิกิริยาเคมีอุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้น

จากเดิม 
3. เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน 4. หลังการเกิดปฏิกิริยาระบบมีพลังงานลดลง 

 

8. จากสมการ CaCO3(s) + A → CaSO4(aq) + H2O(ℓ) + B 
    จากสมการ A และ B คืออะไร 

1. HCl , CO2 2. H2SO4 , CO2 
3. H2SO4 , H2 4. HNO3 , CO2 

 

9. ข้อใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
1. สารซีเอฟซี ท าลายแก๊สโอโซนในบรรยากาศห่อหุ้มโลก 
2. อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
3. เกิดฝนกรดท าลายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินปูนและโลหะ 
4. ถูกทุกข้อ 
 

 

10. เกษตรกรใช้สารใดลดความเป็นกรดของดิน 
1. CaCO3 2. Ca(HCO3) 2 
3. NH4Cl 4. Al(OH) 2 
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