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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. ฝนกรดเกิดจากการกระทําในขอใดมากที่สุด 
 1) การเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต 
 2) การใชถานหินผลิตกระแสไฟฟา 
 3) การใชสารซีเอฟซีในเครื่องทําความเย็น 
 4) การกําจัดขยะโดยการเผา  
2. จากภาพ จํานวนของโซอาหารที่ไปสิ้นสุดที่ผูบริโภคลําดับสุดทายมีมากที่สุด    

กี่โซอาหาร 
 

ตั๊กแตน

พืช

กิ้งกา

กระตาย

หนู งู

เหยีย่ว

  
 1) 5 โซอาหาร   2) 6 โซอาหาร 
 3) 7 โซอาหาร   4) 8 โซอาหาร  
3. ขอใดเปนการจัดจําแนกสัตวโดยใชกระดูกสันหลังเปนเกณฑไดถูกตอง 
 1) กุง  หนู  กบ   2) แมงกะพรุน  มาน้ํา  นก 
 3) ปะการัง  งู  สิงโต  4) ปลา  ไก  คน  
4. ปรากฏการณในขอใดไมเกี่ยวของกับดวงจันทร 
 1) สุริยุปราคา   2) น้ําขึ้น-น้ําลง 
 3) ขางขึ้น-ขางแรม   4) ฤดูกาล  
5. ดาวฤกษสีใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด 
 1) สีแดง 2) สีเหลือง 3) สีขาว 4) สีน้ําเงิน  
6. เซลลในรูปใดเปนเซลลกลามเนื้อหัวใจของมนุษย 
 

 1)  2)  

 

 3)  4)   

 
7. ดาวเคราะหแกสในระบบสุริยะมีสมบัติตรงตามขอใด 
 1) เปนดาวเคราะหที่มีวงแหวนลอมรอบ    
 2) เปนดาวเคราะหที่มีคาบการหมุนรอบตัวเองชา 
 3) เปนดาวเคราะหที่อยูใกลดาวฤกษมากกวาโลก 
 4) เปนดาวเคราะหที่มีดาวบริวารอยูนอยหรือไมมีดาวบริวารเลย 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดไมใชสารปรุงแตงกลิ่นและรส 
 1) น้ําปูนใส 2) น้ําปลา 3) น้ําตาลเทียม 4) น้ํามะขาม 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) การใชถานหินผลิตกระแสไฟฟา 
   ฝนกรดเปนปรากฏการณธรรมชาติอันเกิดเนื่องมาจากมลภาวะทาง

อากาศ ซึ่งสวนใหญเกิดมาจากกระบวนการการผลิตไฟฟาและอุตสาหกรรมทั่วไป
ของมนุษย โดยฝนกรดกอใหเกิดปญหาตางๆ ตอสภาพแวดลอมมากมาย ฝนกรด
เปนผลมาจากแกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และไนโตรเจนมอนอกไซด (NO) 
โดยแกสทั้งสองชนิดนี้มักจะเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน 
แกสธรรมชาติ และน้ํามัน ในการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชถานหินมีการปลอย
แกสซัลเฟอรไดออกไซดมากที่สุด  

2. เฉลย 1) 5 โซอาหาร 
   จากโซอาหารที่กําหนดให มีจํานวนของโซอาหารไปสิ้นสุดที่ผูบริโภค

ลําดับสุดทายมากที่สุด จํานวน 5 โซอาหาร ดังนี้ 
   พืช → กระตาย → เหยี่ยว 
   พืช → หนู → เหยี่ยว 
   พืช → ตั๊กแตน → กิ้งกา → เหยี่ยว 
   พืช → กระตาย → งู → เหยี่ยว 
   พืช → หนู → งู → เหยี่ยว  
3. เฉลย 4) ปลา  ไก  คน  
   สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) เปนสัตวหลายเซลล 

ตั้งแตขนาดเล็กโครงสรางไมซับซอน เชน ไฮดรา ฟองน้ํา จนถึงพวกที่รางกายมี
เนื้อเยื่อสลับซับซอนมากขึ้น เชน พยาธิตางๆ หมัด เหา เห็บ กุง ปู หอย หมึก 
แมงกะพรุน รวมทั้งแมลงตางๆ เปนตน  

   สัตวที่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) เปนสัตวชั้นสูงที่มีแกน
ภายในเปนกระดูกสันหลังสําหรับค้ําจุนรางกาย มีอยูดวยกันหลายชนิด เชน 
ปลา กบ งู นก เปด ไก ฯลฯ บางชนิดเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เชน มนุษย 
มา หนู แมว ฯลฯ  

4. เฉลย 4) ฤดูกาล 
   ฤดูกาล เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยโดยที่แกนของโลกเอียง 

23.5 องศา ในฤดูรอนโลกเอียงขั้วเหนือเขาหาดวงอาทิตย ทําใหซีกโลกเหนือ
กลายเปนฤดูรอน และซีกโลกใตกลายเปนฤดูหนาว หกเดือนตอมาโลกโคจรไป
อยูอีกดานหนึ่งของวงโคจร โลกเอียงขั้วใตเขาหาดวงอาทิตย ทําใหซีกโลกใต
กลายเปนฤดูรอน และซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูหนาว 

  1) สุริยุปราคา เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นขณะที่ดวงจันทรหมุนรอบ
โลก แลวโคจรมาบังดวงอาทิตย จึงทําใหโลกไมไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตย 

  2) น้ําขึ้น-น้ําลง เปนปรากฏการณที่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และลดลง
เปนชวงๆ ในแตละวัน เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวงอาทิตยที่
กระทําตอโลก 

  3) ขางขึ้น-ขางแรม เปนปรากฏการณที่เกิดจากดวงจันทรโคจรรอบ
โลก แลวทําใหผูสังเกตที่อยูบนโลก มองเห็นแสงที่เกิดจากการสะทอนจาก  
ดวงอาทิตยแตกตางกันไป  

5. เฉลย 4) สีน้ําเงิน 
   นักดาราศาสตรปจจุบันไดจําแนกสีของดาวฤกษตามอุณหภูมิเปน 7 

ประเภทใหญๆ 
 

ประเภท สี อุณหภูมิ (°F) 
O น้ําเงิน-มวง 50,000-90,000 
B น้ําเงิน-ขาว 18,000-50,000 
A ขาว 13,500-18,000 
F ขาว-เหลือง 10,800-13,500 
G เหลือง 9,000-10,800 
K สม 6,300-9,000 
M แดง 4,500-6,300 

  

6. เฉลย 1)  

 

  2)  เซลลประสาท 

 

  3)  เซลลกลามเนื้อเรียบ  

 
  4)  เซลลเม็ดเลือดขาว 
 
7. เฉลย 1) เปนดาวเคราะหที่มีวงแหวนลอมรอบ 
   ดาวเคราะหแกส ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และ

ดาวเนปจูน เปนดาวเคราะหวงนอกอยูไกลจากดวงอาทิตยมากกวาโลก มี
องคประกอบสวนใหญเปนแกส มีสวนประกอบของแกสไฮโดรเจน และฮีเลียม
เปนหลัก แกสอื่นๆ มีเบาบาง ความหนาแนนต่ํา (0.7-1.7 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร) หมุนรอบตัวเองเร็ว มีชั้นบรรยากาศที่หนาทึบ มีวงแหวนและ    
ดาวบริวารเปนจํานวนมาก   

8. เฉลย 1) น้ําปูนใส 
   น้ําปูนใสใชแชผลไมกอนนําไปดอง หรือใชแชผักกอนนําไปประกอบ

อาหาร โดยแชผักและผลไมสักพัก เพื่อดึงน้ําในผักและผลไมออกมา ทําใหผัก
และผลไมรูปรางดี ไมเละ 

  2) น้ําปลา เปนสารปรุงแตงที่ใหรสเค็ม 
  3) น้ําตาลเทียม เปนสารปรุงแตงที่ใหรสหวาน 
  4) น้ํามะขาม เปนสารปรุงแตงที่ใหรสเปรี้ยว 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


