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1. กําหนดสถานการณดังนี้ 
  บัวขาวเลี้ยงนกแกวไวในกรงจํานวน 2 ตัว วันหนึ่งบัวขาวซื้อผลไมในตลาด

มาใหนกแกวกิน ปรากฏวาวันรุงขึ้น นกแกวที่เลี้ยงไวทั้ง 2 ตัว ตายอยูในกรง
โดยไมมีบาดแผล 

 ขอใดเปนการตั้งสมมติฐานการตายของนกแกวทั้ง 2 ตัวที่ไมสอดคลองกับ
สถานการณดังกลาว 

 1) นกแกวเปนโรคติดตอ 
 2) นกแกวขาดอากาศหายใจ 
 3) นกแกวถูกสัตวอื่นกัดตาย 
 4) นกแกวไดรับสารพิษจากผลไมที่กิน  
2. ขอใดเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร 
 1) มด   2) ตนกาบหอยแครง 
 3) สิงโต   4) เห็ด  รา  
3. จากตัวเลือกที่กําหนดใหนักเรียนคิดวาใครเลือกรับประทานอาหารแลวได

สารอาหารครบถวนที่สุด คือ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แรธาตุ 
และน้ํา 

 1) ตนกลาเลือกรับประทานสลัดผัก + น้ําสมคั้น 
 2) ลูกน้ําเลือกรับประทานขาวเหนียว + หมูปง + น้ําเปลา 
 3) ชมพูเลือกรับประทานกวยเตี๋ยวหมู + ลอดชองแตงไทย 
 4) น้ําทิพยเลือกรับประทานมันฝรั่งทอด + น้ําอัดลม  
4. กระบวนการผุพังของหินในขอใด มีความแตกตางจากขออื่น 
 1) แรงดันของรากตนไมที่ชอนไชในกอนหิน 
 2) การหยดของน้ําฝนบนภูเขาหินปูน 
 3) การขยายตัวของกอนน้ําแข็งในขั้วโลก 
 4) การผุพังจากความดัน  
5. ในภาคการเกษตรเราใชแรชนิดหนึ่งชวยปรับความเค็มในดินใหสมดุลมากขึ้นได 

นอกจากนี้ยังนํามาทําปูนพลาสเตอร และปูนซีเมนต นักเรียนคิดวาแรดังกลาว
เปนแรชนิดใด  

 1) แคลไซต 2) ยิปซัม 3) ทัลก 4) อพาไทต  
6. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย 
 1) เด็กหญิงออยมีความยาวของผมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 1 เซนติเมตร 
 2) เด็กหญิงแกวมีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 3 เซนติเมตร 
 3) เด็กชายปอนดมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลว 5 กิโลกรัม 
 4) เด็กชายแบงคมีความยาวของขาเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 10 เซนติเมตร  
7. ขอใดเปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในการอยูรวมกันแบบไดประโยชนทั้งสอง

ฝายทั้งหมด  
 1) นกเอี้ยงกับควาย, ไลเคน 
 2) ไลเคน, พยาธิกับคน 
 3) เฟนกับตนไมใหญ, ตอกับลูกไทร 
 4) เหาฉลามกับฉลาม, กาฝากกับตนไมใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดในขอใดแตกตางจากขออื่น 
 1) การโนมใบเขาหาแสง  
 2) หมีขาวขั้วโลกมีขนหนาสีขาว 
 3) ตั๊กแตนกิ่งไมมีรูปรางเหมือนกิ่งไม 
 4) อูฐมีโหนกเก็บสะสมน้ํา  
9. เซรามิกและเครื่องปนดินเผาตางๆ ทํามาจากหินชนิดใด 
 1) หินทราย 2) หินดินดาน 3) หินชนวน 4) หินแกรนิต 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) นกแกวถูกสัตวอื่นกัดตาย 
   จากสถานการณที่กําหนด พบวานกแกวที่เลี้ยงไวทั้ง 2 ตัว ตายอยู

ในกรงโดยไมมีบาดแผล ดังนั้นสมมติฐานที่วา “นกแกวถูกสัตวอื่นกัดตาย” จึง
ไมสอดคลองกับสถานการณดังกลาว  

2. เฉลย 2) ตนกาบหอยแครง 
   ตนกาบหอยแครงเปนพืชซึ่งถือวาเปนผูผลิตในโซอาหาร และ

ลักษณะพิเศษของตนกาบหอยแครง คือ สามารถดักจับแมลงที่บินมาใกลเปน
อาหารได จึงถือวาเปนผูบริโภคเชนกัน 

 

  
3. เฉลย 3) ชมพูเลือกรับประทานกวยเตี๋ยวหมู + ลอดชองแตงไทย  
 

สารอาหาร รายการอาหาร 
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แรธาต ุ น้ํา 

สลัดผัก       

น้ําสมคั้น       

ขาวเหนียว       

หมูปง       

กวยเตี๋ยวหม ู       

ลอดชองแตงไทย       

มันฝรั่งทอด       

   เมื่อพิจารณาจากตาราง ชมพูไดสารอาหารครบถวนทั้ง 6 ประเภท 
ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แรธาตุ และน้ํา จากการ
รับประทานกวยเตี๋ยวหมูและลอดชองแตงไทย   

4. เฉลย 2) การหยดของน้ําฝนบนภูเขาหินปูน 
   การหยดของน้ําฝนบนภูเขาหินปูน เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

เนื่องจากฝนที่ตกลงมามีแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งละลายในน้ําฝน
แลวไดกรดคารบอนิก (H2CO3) เมื่อหยดลงบนหินปูนจะทําปฏิกิริยาเคมีและ
เกิดการกัดกรอนของหินปูน  

  1), 3) และ 4) เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
5. เฉลย 1) แคลไซต 
   แรแคลไซต หรือแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ใชในการทํา   

ปูนขาว ในภาคการเกษตร ปูนพลาสเตอร ปูนซีเมนต เนื่องจากมีแคลเซียมเปน
องคประกอบ  

6. เฉลย 1) เด็กหญิงออยมีความยาวของผมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลว 1 เซนติเมตร 
   การเจริญเติบโตของมนุษย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดตั้งแต

วัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญโดยสังเกตไดจาก มวล ความสูง ความยาวแขน ขา 
และลําตัวที่เพิ่มขึ้น สวนความยาวของเสนผม ไมถือวาเปนการเจริญเติบโตของ
มนุษย  

7. เฉลย 1) นกเอี้ยงกับควาย, ไลเคน  
   เปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยที่

ไดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย กลาวคือ นกเอี้ยงเกาะบนหลังควายเพื่อคอย
กินเห็บหรือแมลงอื่นๆ ที่คอยรบกวนควาย ทําใหควายสบายตัวขึ้น และคอยสง
เสียงเตือนภัยใหกับควาย โดยทั้งสองฝายสามารถแยกกันอยูก็สามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติ ไมจําเปนตองอยูดวยกันเสมอไป เรียกวา ภาวะไดรับ
ประโยชนรวมกัน (Protocooperation) และไลเคนเปนสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่  
อาศัยอยูรวมกัน คือ รากับสาหราย สาหรายจะทําหนาที่สรางอาหารโดยการ
สังเคราะหดวยแสง สวนราจะใหความชุมชื้นแกสาหราย เปนการอยูรวมกัน
ตลอดชีวิตแยกจากกันไมได ถาแยกจากกันแลวฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย
จะไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติและอาจตายได เรียกวา ภาวะพึ่งพา 
(Mutualism) 

  2) ไลเคน เปนความสัมพันธแบบภาวะพึ่งพา สวนพยาธิกับคน เปน
ความสัมพันธแบบภาวะปรสิต (Parasitism) 

  3) เฟนกับตนไม ใหญ  เปนความสัมพันธแบบภาวะอิ งอา ศัย 
(Commensalism) สวนตอกับลูกไทร เปนความสัมพันธแบบภาวะพึ่งพา 

  4) เหาฉลามกับฉลาม เปนความสัมพันธแบบภาวะอิงอาศัย สวน
กาฝากกับตนไมใหญ เปนความสัมพันธแบบภาวะปรสิต  

8. เฉลย 1) การโนมใบเขาหาแสง 
   เปนการตอบสนองตอสิ่งเราใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืช 

แตการที่อูฐมีโหนกเก็บสะสมน้ํา หรือหมีขาวขั้วโลกมีขนหนาสีขาว หรือตั๊กแตน-
กิ่งไมมีรูปรางเหมือนกิ่งไมเพื่อพรางตัวจากผูลา ลวนเปนการปรับโครงสรางที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูที่ไดรับการถายทอดมาจากพันธุกรรม  

9. เฉลย 2) หินดินดาน 
   หินดินดาน เปนหินตะกอน ใชทํา เครื่องปนดินเผา เซรามิก 

นอกจากนี้ยังใชเปนสวนประกอบในการทําปูนซีเมนต 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


