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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 3/5)  
  
1. การกระทําในขอใดมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนอยที่สุด 
 1) การใชน้ํามันและแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงรถยนต 
 2) การทําฟารมปศุสัตวขนาดใหญ 
 3) การเผาปาเพื่อทําเปนพื้นที่การเกษตร 
 4) การทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง  
2. ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตในขอใดไมถูกตอง  
 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ความสัมพันธ 
 1) แสงสวาง การออกหากินในเวลากลางคืนของ 

หนูทะเลทราย 
 2) อุณหภูมิ การจําศีลของกบ 
 3) น้ํา การผลัดใบของพืช 
 4) แกสคารบอนไดออกไซด การสังเคราะหดวยแสงของพืช 
 
3. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดหินงอกหินยอย 
 1) ปฏิกิริยาเคมี   2) อุณหภูมิ 
 3) แรงโนมถวงของโลก  4) กระแสลม  
4. ปาชนิดใดเปนปาผลัดใบ 
 1) ปาชายเลน   2) ปาดิบเขา 
 3) ปาเบญจพรรณ   4) ปาพรุ  
5. ผลิตภัณฑปโตรเลียมในขอใดที่ประเทศไทยใชมากที่สุด 
 1) น้ํามันดีเซล   2) น้ํามันเบนซิน 
 3) แกสหุงตม   4) ยางมะตอย  
6. การปรับตัวในขอใดเปนการปรับตัวแบบชั่วคราว 
 1) ตั๊กแตนกิ่งไมมีลักษณะเหมือนกิ่งไมแหง 
 2) ผักกระเฉดมีทุนสําหรับลอยน้ํา 
 3) จิ้งจกปรับสีผิวใหเขากับสีผนังบาน 
 4) นกยางมีนิ้วเทายาวเพื่อทรงตัว  
7. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสัตวที่มีโครงรางแข็งภายในลําตัว 
 1) ไมสามารถเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วได 
 2) มีเปลือกแข็งหอหุมและค้ําจุนโครงรางของรางกาย 
 3) ตัวอยางของสัตวในกลุมนี้ ไดแก สัตวที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด 
 4) การเคลื่อนไหวจะอาศัยเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ในรางกาย  
8. ขอใดประกอบดวยหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ตามลําดับ 
 1) หินแกรนิต  หินดินดาน  หินออน 
 2) หินบะซอลต  หินไนส  ศิลาแลง 
 3) หินชนวน  หินทราย  หินสคอเรีย 
 4) หินปูน  หินพัมมิซ  หินกรวดมน 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ขอใดไมใชปรากฏการณทางธรณีวิทยา 
 1) สึนามิ   2) แผนดินไหว 
 3) ภูเขาไฟระเบิด   4) เอลนิโญ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) การทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง 
   ภาวะโลกรอนเปนผลจากการมีแกสคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นใน

บรรยากาศ ซึ่งเปนสาเหตุใหรังสีความรอนที่ผานชั้นบรรยากาศเขามาถูกกักไวใน
โลก โดยไมสามารถสะทอนกลับออกไปได หรือที่เรียกวา “ภาวะเรือนกระจก” 
การเกิดขึ้นของแกสคารบอนไดออกไซด สวนใหญมีสาเหตุจากกระบวนการ  
เผาไหมของการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ น้ํามันปโตรเลียม ถานหิน เปนตน   
ทั้งจากกิจกรรมการขนสงและการผลิตกระแสไฟฟา นอกจากนี้การทําฟารม  
ปศุสัตว การปลูกขาว และการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล ก็เปนสาเหตุในการ
ปลอยแกสมีเทน แมว าแกสมีเทนในชั้นบรรยากาศจะมี เพียงเล็กนอย         
แต โม เลกุลของแกสมี เทนสามารถดูดกลืนรั งสีความรอนไดมากกว า         
แกสคารบอนไดออกไซดถึง 25 เทา  

2. เฉลย 1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ = แสงสวาง และความสัมพันธ = 
การออกหากินในเวลากลางคืนของหนูทะเลทราย 

   อุณหภูมิมีผลตอการออกหากินของสัตวทะเลทรายในเวลากลางคืน 
เชน หนูทะเลทราย ออกหาอาหารในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางวัน
อุณหภูมิที่ผิวทรายสูงมาก มันจึงหลบลงไปซอนตัวอยูในรูซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวา 
ที่ผิว เมื่อถึงเวลากลางคืนอุณหภูมิที่ผิวทรายลดลงแลว หนูทะเลทรายจึงออกหา
อาหารกินในเวลากลางคืน  

3. เฉลย 1) ปฏิกิริยาเคมี 
   การเกิดหินงอกหินยอยเปนการกรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี มี

ลําดับการเกิด ดังนี้ 
   1. น้ําฝน (H2O) ละลายแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ทําให

น้ําฝนมีสภาพเปนกรดคารบอนิก (H2CO3) 
   2. เมื่อน้ําฝนที่มีสภาพเปนกรดคารบอนิก (H2CO3) ไหลซึมไปตาม

กอนหินหรือภูเขาที่เปนหินปูน จะทําปฏิกิริยาเคมีกับแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) 
ในหินปูนไดสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต (Ca(HCO3)2)  

   3. เมื่อสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนตไหลซึมลงมา
ตามถ้ํา แลวน้ําระเหยไปหมดจะเหลือตะกอนปูนเกาะสะสมอยูนานๆ เขาก็จะ
กลายเปนหินยอย (Stalactite) ที่เพดานถ้ํา ถาสารละลายนี้หยดลงบนพื้นถ้ํา 
เมื่อน้ําระเหยไปจะเหลือตะกอนปูนสะสมอยูเมื่อเวลาผานไปก็จะกลายเปน   
หินงอก (Stalagmite) 

4. เฉลย 3) ปาเบญจพรรณ 
   ปาผลัดใบเปนปาไมที่ผลัดใบตามฤดูกาล พบทั่วไปทุกภาคที่มีชวง

ฤดูแลงยาวนานชัดเจนระหวาง 4-7 เดือน ยกเวนภาคใตและภาคตะวันออก 
(จันทบุรี-ตราด) เมื่อถึงฤดูแลงที่มีปริมาณความชุมชื้นในดินและบรรยากาศ
ลดลงอยางมาก ตนไมในปาประเภทนี้จะผลัดใบรวงลงสูพื้นดิน และเตรียม  
ผลิใบออนขึ้นมาใหม เ มื่อถึงตนฤดูฝนหรือเ มื่อปามีความชุมชื้นมากขึ้น        
พืชพรรณในปาผลัดใบสวนใหญเปนพันธุไมผลัดใบแทบทั้งสิ้น ปาผลัดใบ 
ไดแก ปาเบญจพรรณหรือปาผลัดใบผสมและปาเต็งรัง  

5. เฉลย 1) น้ํามันดีเซล 
   ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ประเทศไทยใชมากที่สุด ไดแก น้ํามันดีเซล 

เนื่องจากน้ํามันดีเซลใชกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รถบรรทุก และ  
รถกระบะ  

6. เฉลย 3) จิ้งจกปรับสีผิวใหเขากับสีผนังบาน 
   การปรับตัวแบบชั่วคราว เปนการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะไป

ชั่วคราว และเกิดในระยะเวลาสั้น สามารถเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมได ไมได
เกิดในระดับพันธุกรรม เชน การที่พืชปรับตัวโดยการเอนลําตนเขาหาแสงสวาง 
การอพยพของนกเพื่อหลบหนีอากาศหนาวหรือความแหงแลง จิ้งจกปรับสีผิวให
เขากับสีผนังบาน เปนตน 

   การปรับตัวแบบถาวร เปนการปรับตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในที่มองไมเห็น โดยมีการถายทอดลักษณะพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปยัง
ลูกหลาน ทําใหสิ่งชีวิตปรับตัวอยูรอดไดและดํารงเผาพันธุไวได เชน ผักตบชวา
มีกานใบที่พองเปนกระเปาะเพื่อการลอยน้ํา ผักกระเฉดมีทุนสําหรับลอยน้ํา 
ตั๊กแตนกิ่งไมมีลักษณะเหมือนกิ่งไมแหง นกยางมีเทายาวเพื่อทรงตัว กระตายมี
ขาหลังยาวเพื่อกระโดดไดไกล เปนตน  

7. เฉลย 3) ตัวอยางของสัตวในกลุมนี้ ไดแก สัตวที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด 
   สัตวที่มีโครงรางแข็งภายในลําตัว ไดแก สัตวมีกระดูกสันหลัง   

ทุกชนิด การเคลื่อนไหวจะอาศัยการทํางานที่สัมพันธกันของกลามเนื้อและกระดูก 
ซึ่งทําหนาที่เปนโครงรางของรางกาย  

8. เฉลย 1) หินแกรนิต  หินดินดาน  หินออน 
   หินอัคนี ไดแก หินแกรนิต หินบะซอลต หินสคอเรีย หินพัมมิซ, 

หินตะกอน ไดแก หินดินดาน ศิลาแลง หินทราย หินกรวดมน หินปูน และ  
หินแปร ไดแก หินออน หินไนส หินชนวน  

9. เฉลย 4) เอลนิโญ 
   ปรากฏการณทางธรณีวิทยา เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก คือ แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด     
การกอตัวขึ้นของภูเขา และการเกิดขึ้นของเหวสมุทร 

   เอลนิโญ เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการที่กระแสน้ําอุนพัดมา
แทนที่กระแสน้ําเย็นในบริเวณเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก 
(บริเวณชายฝงเอกวาดอร เปรู และชิลีตอนเหนือ) ทําใหกระแสน้ําเย็นดานลาง
ไมสามารถหมุนวนขึ้นมาที่บริเวณพื้นผิวทะเลได อุณหภูมิผิวน้ําทะเลจึงสูงขึ้น 
ทําใหอากาศเหนือบริเวณดังกลาวลอยตัวขึ้นและกลั่นตัวเปนเมฆฝน บริเวณ
ชายฝงเอกวาดอร เปรู และชิลีตอนเหนือจึงชุมชื้น เพราะมีพายุและฝนตกมาก 
ซึ่งผลจากการที่กระแสคลื่นไหลไปทางมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก ทําใหเกิด
ความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกในพื้นที่บริเวณชายฝง
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเกิดภาวะแหงแลง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


