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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
1. ขอใดเปนองคประกอบที่พบนอยที่สุดในดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต  

ของพืชทั่วไป 
 1) อินทรียสาร 2) อนินทรียสาร 3) อากาศ 4) น้ํา  
2. ขอใดอธิบายการมองเห็นภาพของวัตถุในน้ําไดถูกตอง 
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3. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมทางกายภาพในขอใดแตกตางจาก

ขออื่น 
 1) ผีเสื้อกลางคืนออกหากินเวลากลางคืน 
 2) การจําศีลของหมีขั้วโลก 
 3) เกงจะผสมพันธุในชวงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 
 4) ขาวโพดและออยจะสรางอาหารไดมากในฤดูรอน  
4. สัตวในขอใดมีระบบการยอยอาหารเหมือนไฮดรา 
 1) อะมีบา 2) พลานาเรีย 3) พารามีเซียม 4) ไสเดือนดิน  
5. เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตยมาอยูในตําแหนง ก ทางดานซีกโลกเหนืออยูใน 

ฤดูใด  
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 1) ฤดูหนาว 2) ฤดูรอน 3) ฤดูใบไมผลิ 4) ฤดูใบไมรวง  
6. ขอใดไมใชสาเหตุของฝนดาวตก 
 1) บริเวณสวนที่เปนน้ําแข็งของดาวหางเกิดการละลาย    
 2) โลกโคจรตัดผานเสนทางที่ดาวหางเคยเคลื่อนที่ผานมา 
 3) เศษฝุนและหินเคลื่อนที่เขาสูชั้นบรรยากาศโลกดวยความเร็วต่ํา  
 4) เศษฝุนและหินเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกทําใหเกิดความรอนและ

ลุกไหมเปนลูกไฟสวาง 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ดาวเคราะหดวงใดในระบบสุริยะที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาจากจุดสังเกต

บนโลก 
 1) ดาวยูเรนัส 2) ดาวศุกร 3) ดาวพุธ 4) ดาวเสาร  
8. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในขอใดแตกตางจากพวก 
 1) แบคทีเรียบนผิวหนังของมนุษย 2) ลูกปลากับปะการัง 
 3) ชายผาสีดาบนตนไมใหญ 4) บัวกับผักตบชวา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) อินทรียสาร 
   ดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไปจะประกอบดวย 

อนินทรียสาร (แรธาตุ) 45% อากาศ 25% น้ํา 25% และอินทรียสาร 5%  
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   เมื่อแสงเคลื่อนที่ตกกระทบตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวาไปยัง

ตัวกลางที่มีความหนาแนนนอยกวา ลําแสงหักเหจะเบนออกจากเสนปกติ ทําให
มุมหักเหมีขนาดใหญกวามุมตกกระทบ ผลของการหักเหทําใหเห็นวัตถุใน
ตําแหนงที่ตางจากความเปนจริง โดยการมองเห็นวัตถุที่อยูในตัวกลางหนาแนน
มากกวา เชน มองจากอากาศไปสูน้ํา (วัตถุอยูในน้ํา) จะเห็นวัตถุใกลกวาระยะ
จริง เปนตน  

3. เฉลย 2) การจําศีลของหมีขั้วโลก 
   การจําศีลของหมีขั้วโลกเกี่ยวของกับอุณหภูมิ 
  1) ผีเสื้อกลางคืนออกหากินเวลากลางคืน 
  3) เกงจะผสมพันธุในชวงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน  เกี่ยวของกับแสงสวาง 
  4) ขาวโพดและออยจะสรางอาหารไดมากในฤดูรอน  
4. เฉลย 2) พลานาเรีย 
   พลานาเรียเปนหนอนตัวแบนซึ่งมีปากเปนทางผานเขาของอาหาร

และทางออกของของเสีย เชนเดียวกับไฮดรา  
5. เฉลย 3) ฤดูใบไมผลิ 
   โลกโคจรรอบดวงอาทิตยโดยแกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศา กับ

แนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรเสมอ การที่แกนโลกเอียงทําใหสวนตางๆ ของ
โลกรับแสงจากดวงอาทิตยตางกัน บางบริเวณไดรับแสงตรง บางบริเวณไดรับ
แสงเฉียง 

   บริเวณที่ไดรับแสงตรงจะมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณที่ไดรับแสงเฉียง
ทําใหบริเวณซีกโลกเหนืออุณหภูมิสูง ในขณะที่บริเวณซีกโลกใตอุณหภูมิต่ํา 

   แตเมื่อโลกโคจรไปไดครึ่งรอบแสงที่ตกบริเวณซีกโลกเหนือจะเปน
แสงเฉียงทําใหบริเวณซีกโลกเหนืออุณหภูมิต่ํา ขณะที่แสงที่ตกบริเวณซีกโลกใต
จะเปนแสงตรงทําใหซีกโลกใตอุณหภูมิสูง 

   เมื่อโลกโคจรตอไปขั้วเหนือคอยๆ เบนออกจากดวงอาทิตย ปริมาณ
ความรอนที่ไดจะคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ พืชพรรณไมในธรรมชาติจะทิ้งใบ บริเวณ
ซีกโลกเหนือจะเขาสูฤดูใบไมรวง ขณะเดียวกันบริเวณซีกโลกใตจะคอยๆ รอนขึ้น 
พืชพรรณไมในธรรมชาติจึงผลิใบเขาสูฤดูใบไมผลิ 

   เมื่อโลกโคจรตอไปอีกขั้วเหนือจะเบนออกจากดวงอาทิตย ซีกโลก-
เหนือจึงเขาสูฤดูหนาว ขณะเดียวกันซีกโลกใตจะเปนฤดูรอน 

   จากนั้นโลกจะโคจรตอไปโดยซีกโลกเหนือจะคอยๆ เบนเขาหา  
ดวงอาทิตย ก็จะเขาสูฤดูใบไมผลิ สวนซีกโลกใตจะเปนฤดูใบไมรวง 

   จากนั้นซีกโลกเหนือจะเบนเขาหาดวงอาทิตยอีก ทางซีกโลกเหนือก็
จะเปนฤดูรอนอีกครั้งหนึ่ง ซีกโลกใตก็จะเปนฤดูหนาว จึงครบรอบการโคจรรอบ
ดวงอาทิตยเปนเวลา 1 ป  

6. เฉลย 3) เศษฝุนและหินเคลื่อนที่เขาสูชั้นบรรยากาศโลกดวยความเร็วต่ํา 
   อุกกาบาต คือ เทหวัตถุแข็งที่ลองลอยในอากาศ อาทิ เศษฝุน กอนหิน

หรือโลหะแข็งซึ่งเปนซากชิ้นสวนของดาวหางที่หลงเหลืออยูในเสนทางโคจร 
รอบดวงอาทิตย อุกกาบาตเปนชื่อทางการของดาวตก หรือในบางทองถิ่น 
เรียกวา ผีพุงไต ปรากฏการณดาวตกหรืออุกกาบาตตกจะเกิดขึ้นในระยะที่โลก
โคจรตัดผานเสนทางที่ดาวหางเคยเคลื่อนที่ผานมากอน และดาวหางดวงนั้นได
สลัดซากเศษฝุนและหินทิ้งไวในเสนทางโคจรเดิม เมื่อโลกเคลื่อนที่เขาไปใน
เสนทางนั้นจึงดึงดูดเอาเศษฝุนและหินเหลานั้นไว ทําใหเศษฝุนและหินเคลื่อนที่
ผานชั้นบรรยากาศโลกลงมาดวยความเร็วสูง และเสียดสีกับบรรยากาศทําใหเกิด
ความรอนและลุกไหมเปนลูกไฟสวางเคลื่อนที่เปนทางยาวไปในทองฟา กรณีที่
เกิดปรากฏการณดาวตกจํานวนมากมายจะเรียกวา ฝนดาวตก หรือฝน
อุกกาบาต ถาเกิดขึ้นหนาแนนมากในแตละชั่วโมง เรียกวา พายุดาวตก  

7. เฉลย 1) ดาวยูเรนัส 
   ดาวเคราะหในระบบสุริยะที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลาจากจุดสังเกต

บนโลกมีเพียง 5 ดวง จากจํานวนดาวเคราะหทั้งหมด ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร  
ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร สวนที่เหลืออีก 2 ดวง คือ ดาวยูเรนัส   
และดาวเนปจูนนั้นมองไมเห็น ตองใชกลองโทรทรรศนสองดูจึงจะมองเห็น  

8. เฉลย 4) บัวกับผักตบชวา 
   ความสัมพันธระหวางบัวกับผักตบชวาเปนแบบภาวะมีการแขงขัน 

เนื่องจากบัวกับผักตบชวามีแหลงที่อยูเดียวกัน จึงมีการแยงชิงสิ่งที่ตองการ
รวมกัน ทําใหทั้งสองฝายเสียประโยชน 

   ความสัมพันธระหวางแบคทีเรียบนผิวหนังของมนุษย ลูกปลากับ
ปะการัง และชายผาสีดาบนตนไมใหญ เปนแบบภาวะอิงอาศัย โดยเปนการอยู
รวมกันของสิ่งมีชีวิตที่ฝายหนึ่งไดรับประโยชน ไดแก แบคทีเรีย ลูกปลา และ
ชายผาสีดา สวนอีกฝายหนึ่งไมไดและไมเสียประโยชน ไดแก มนุษย ปะการัง 
และตนไมใหญ  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


