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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/5)  
 
 
1. การปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในขอใดแตกตาง

จากพวก 
 1) ตั๊กแตนกิ่งไมมีรูปรางและสีผิวคลายกิ่งไม 
 2) ตนกระบองเพชรมีลําตนอวบ 
 3) ผักตบชวามีกานใบพองเปนกระเปาะ 
 4) การอพยพของนกที่หนีอากาศหนาวเย็น  
2. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับแสง 
 1) แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดไปยังที่ตางๆ โดยไมตองอาศัยตัวกลาง 
 2) แสงสามารถเดินทางผานสุญญากาศได 
 3) แสงมีการเคลื่อนที่ในตัวกลางชนิดเดียวกันเปนเสนตรง 
 4) แสงมีอัตราเร็วเทากันแมเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางชนิดกัน  
3. ขอใดทําหนาที่เปนขั้วบวกในถานไฟฉาย 
 1) แทงคารบอน 2) สังกะสี 3) แมงกานีส 4) เหล็ก  
4. ขอใดใชสําหรับตรวจสอบผงชูรสปลอม 
 1) เจนเชียนไวโอเลต  2) กระดาษขมิ้น 
 3) กรดซัลฟวริก   4) สารละลายเบเนดิกต  
5. ปาไมประเภทใดเกิดขึ้นในบริเวณที่มีน้ําทวมขังและเกิดการทับถมของซาก

อินทรียโดยเฉพาะใบไม ทําใหดินและน้ํามีสภาพเปนกรด 
 1) ปาพรุ 2) ปาเต็งรัง 3) ปาชายเลน 4) ปาดิบชื้น  
6. แมลงในขอใดมีรูปแบบการเจริญเติบโตเหมือนแมลง ดังรูป 
 

ตัวเต็มวัย

ตัวโมง

ไข

ลกูน้ํา

  
 1) ตัวสองงาม  แมลงหางดีด 2) ผีเสื้อ  แมลงวัน 
 3) จิ้งหรีด  ตั๊กแตน  4) แมลงปอ  แมลงสาบ  
7. หินในขอใดมีโอกาสพบซากดึกดําบรรพหรือฟอสซิลมากที่สุด 
 1) หินออน 2) หินปูน 3) หินดินดาน 4) หินกรวดมน  
8. ขอใดไมไดเกิดจากการหักเหของแสง 
 1) ดินสอในแกวน้ําหักงอเมื่อมองจากทางขาง 
 2) การเกิดรุงกินน้ํา 
 3) การเกิดภาพจากกระจกเงา  
 4) การมองเห็นปลาที่อยูในน้ําตื้นกวาปกติ  
9. อาหารในขอใดใหสารอาหารประเภทโปรตีนเปนหลัก 
 1) ถั่วเหลือง เนื้อวัว ปลาเค็ม 2) ไขไก มันเทศ ลูกชิ้นปลา 
 3) น้ําตาลทราย เนย ขาวซอมมือ 4) กุง ขนมปง หมูยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) การอพยพของนกที่หนีอากาศหนาวเย็น 
   การอพยพของนกที่หนีอากาศหนาวเย็น เปนการปรับตัวแบบ

ชั่วคราว เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในระยะเวลาสั้น สามารถเปลี่ยนกลับมา
เหมือนเดิมได การปรับตัวแบบนี้พบไดทั้งในพืชและในสัตว เชน การเปลี่ยนสี
ตามสิ่งแวดลอมของจิ้งจก เขียด ตั๊กแตน แมลงตางๆ และการพรางตัวในการ
หาเหยื่อหรือลวงศัตรู เชน ตั๊กแตน หนอน กิ้งกา การปรับตัวของกบในฤดูแลง 
เนื่องจากขาดแคลนอาหาร โดยกบจะอยูนิ่งๆ และหลบอยูในรู เพื่อลดการใช
พลังงาน ลดอัตราการเผาผลาญอาหารในรางกาย กบมีชีวิตอยูรอดจนถึงฤดูฝน
ซึ่งมีอาหารเพียงพอ จึงออกมาหาอาหารกินตามปกติ การที่พืชปรับตัวโดยการ
เอนลําตนเขาหาแสงสวาง และการอพยพของนกเพื่อหลบหนีอากาศหนาวหรือ
ความแหงแลง 

  1), 2) และ 3) ตั๊กแตนกิ่งไมมีรูปรางและสีผิวคลายกิ่งไม ตนกระบองเพชร
มีลําตนอวบ และผักตบชวา มีกานใบพองเปนกระเปาะ เปนการปรับตัวแบบถาวร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในที่มองไมเห็น โดยมีการถายทอดลักษณะพันธุกรรม
จากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน ทําใหสิ่งชีวิตปรับตัวอยูรอดได และดํารงเผาพันธุ
ไวได พบทั้งในพืชและในสัตว   

2. เฉลย 4) แสงมีอัตราเร็วเทากันแมเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางชนิดกัน 
   แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดไปยังที่ตางๆ โดยไมตองอาศัย

ตัวกลาง และสามารถเดินทางผานสุญญากาศ ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงใน
ตัวกลางชนิดเดียวกันจะเปนเสนตรงและมีการเปลี่ยนทิศทางไปเมื่อเคลื่อนที่
ผานตัวกลางที่ตางกัน  

3. เฉลย 1) แทงคารบอน 
   ถานไฟฉายมีโครงสราง คือ ตัวถังภายนอกจะเปนสังกะสี ทําหนาที่

เปนขั้วลบ ภายในจะมีแทงคารบอน ทําหนาที่เปนขั้วบวก  
4. เฉลย 2) กระดาษขมิ้น 
   กระดาษขมิ้นใชตรวจสอบผงชูรส นํากระดาษขมิ้นจุมลงไปใน

สารละลายผงชูรส ถาเปนผงชูรสแทกระดาษขมิ้นจะไมเปลี่ยนสี แตถาเปน    
ผงชูรสที่มีสารบอแรกซเจือปนอยูกระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนเปนสีแดง 

   เจนเชียนไวโอเลตเปนสารที่ใชตรวจสอบน้ําสมสายชู โดยการหยด
เจนเชียนไวโอเลตลงในน้ําสมสายชู ถาเปนน้ําสมสายชูแทเจนเชียนไวโอเลตจะ
เปนสีมวงดังเดิม แตถาเปนน้ําสมสายชูปลอมดวยกรดแร (กรดซัลฟวริก) แลว
จะเปนสีเขียวออนๆ หรือสีน้ําเงินออน 

   สารละลายเบเนดิกตใชทดสอบน้ําตาลกลูโคส ทดสอบโดยใช
สารละลายเบเนดิกตเติมลงในสารที่ตองการทดสอบแลวนําไปตม ถาเปนกลูโคส
จะเปลี่ยนสีจากสีฟาเปนตะกอนสีสมอิฐ  

5. เฉลย 1) ปาพรุ 
   ปาพรุ เปนสังคมปาที่อยูถัดจากบริเวณสังคมปาชายเลน โดยอาจจะ

เปนพื้นที่ลุมที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไมสลายตัว และมีน้ํา
ทวมขังหรือชื้นแฉะตลอดป ทําใหดินและน้ํามีสภาพเปนกรด 

  2) ปาเต็งรัง พบขึ้นสลับกับปาเบญจพรรณ ลักษณะเปนปาโปรง มี
ตนไมขนาดเล็กและขนาดกลาง ไมเดนอันเปนไมดัชนีประกอบดวยไมในวงศยาง 
ฤดูแลงจะผลัดใบ และมีไฟปาเปนประจํา 

  3) ปาชายเลน เปนกลุมของสังคมพืชซึ่งสวนใหญจะเปนไมไมผลัดใบ  
การปรับตัวทางโครงสรางที่คลายคลึงกันและการขึ้นของพันธุไมในปาชายเลนจะ
ขึ้นอยูกับแนวเขต เพราะอิทธิพลจากลักษณะของดิน ความเค็มของน้ําทะเล 
และการขึ้นลงของน้ําทะเลเปนสําคัญสําหรับแนวเขตที่เดนชัดของปาชายเลน 

  4) ปาดิบชื้น มีอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศ พบมากที่สุดแถบ
ชายฝงภาคตะวันออกและภาคใต กระจัดกระจายตามความสูงตั้งแต 0-100 
เมตรจากระดับน้ําทะเล ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนตกมากกวาภาคอื่นๆ ลักษณะทั่วไป
มักเปนปารกทึบ ประกอบดวยพันธุไมมากมายหลายรอยชนิด ตนไมสวนใหญ
เปนวงศยาง   

6. เฉลย 2) ผีเสื้อ  แมลงวัน 
   จากรูปเปนลักษณะการเจริญเติบโตของยุง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

รูปรางสมบูรณแบบหรือครบขั้น ไดแก การเจริญเติบโตจากไขเปนลูกน้ํา     
จากลูกน้ําเปนตัวโมง และจากตัวโมงเปนตัวเต็มวัย โดยในแตละขั้นของการ
เจริญเติบโต จะมีรูปรางลักษณะไมเหมือนกันเลย ในแมลงชนิดอื่น เชน ผีเสื้อ 
ผึ้ง แมลงวัน ไหม ดวง มีการเจริญจากไขเปนตัวหนอน จากตัวหนอนเปน
ดักแด และจากดักแดเปนตัวเต็มวัย ซึ่งถือวามีการเปลี่ยนแปลงรูปรางสมบูรณ
แบบหรือครบขั้นเชนกัน 

   ตัวสองงาม และแมลงหางดีด ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง เมื่อฟก
ออกจากไขแลวจะมีรูปรางเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการเพียงแตขนาดเล็กกวา 

   ตั๊กแตน แมลงสาบ และจิ้งหรีด มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางทีละนอย 
เมื่อฟกออกจากไขแลวจะเปนตัวออน ซึ่งมีรูปรางตางจากตัวเต็มวัยมาก แลว  
จึงเปลี่ยนเปนลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แตยังมีอวัยวะบางอยาง เชน ปก 
อวัยวะสืบพันธุ สี หรืออวัยวะอื่นๆ เจริญไมเต็มที่ ตอเมื่อเวลาผานไปอวัยวะ
เหลานี้จึงจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ และจะเหมือนตัวเต็มวัยในที่สุด 

   แมลงปอ มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแตไมสมบูรณแบบหรือไมครบขั้น 
ตอนเปนตัวออนอาศัยอยูในน้ํา ตอเมื่อเปนตัวเต็มวัยจึงเปลี่ยนมาอาศัยอยูบนบก 
ดังนั้นตัวออนจึงมีอวัยวะที่เกี่ยวของกับการหายใจ และการเคลื่อนไหวเหมาะที่
จะอยูในน้ํา แตมีลักษณะภายนอก เชน ลําตัวและขาเหมือนตัวเต็มวัย  

7. เฉลย 2) หินปูน 
   หินปูนมีลักษณะเนื้อแข็งประกอบดวยตะกอนพวกแคลเซียม

คารบอเนต หรือเกิดจากการสะสมและทับถมของซากพืชซากสัตวหรือ       
ซากดึกดําบรรพ (Fossil) เชน เปลือกหอย เปลือกปู ปะการัง เปนตน  

8. เฉลย 3) การเกิดภาพจากกระจกเงา 
   การหักเหแสงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผาน

ตัวกลางตางชนิดกัน เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง 
แสงจะมีการหักเห และการหักเหจะเกิดขึ้นเฉพาะผิวรอยตอของตัวกลางเทานั้น 
ปรากฏการณการหักเหของแสง ไดแก ปลาที่อยูในน้ํามองดูตื้นกวาปกติ ดินสอ
ในแกวน้ําหักงอเมื่อมองจากทางขาง รุงกินน้ํา สวนการเกิดภาพจากกระจกเงา
เปนการสะทอนของแสง   

9. เฉลย 1) ถั่วเหลือง เนื้อวัว ปลาเค็ม 
   อาหารที่ใหสารอาหารประเภทโปรตีนเปนหลัก ไดแก ถั่วเหลือง 

เนื้อวัว ปลาเค็ม ไขไก ลูกชิ้นปลา กุง หมูยอ 
   อาหารที่ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเปนหลัก ไดแก มันเทศ 

น้ําตาลทราย ขาวซอมมือ ขนมปง 
   อาหารที่ใหสารอาหารประเภทไขมันเปนหลัก ไดแก เนย  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


