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1. ขอใดเปนหินประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทของหินตามลักษณะการเกิด 
 1) หินแกรนิต หินบะซอลต หินกรวดมน 
 2) หินปูน หินทราย หินดินดาน 
 3) หินออน หินควอรตไซต หินสคอเรีย 
 4) หินพัมมิส หินไนส หินชนวน  
2.  

A
B
C

D
  

 จากรูป สวนประกอบของดวงตาในขอใดไมสัมพันธกับหนาที่ 
 1) A - ทําใหลูกตามีความเรียบและลื่นขณะกะพริบตา 
 2) B - ควบคุมปริมาณแสงที่เขาตา   
 3) C - หักเหแสงและโฟกัสภาพใหไปตกบนเรตินา 
 4) D - เปนจอรับภาพตามที่เห็นแลวสงผานเสนประสาทตาไปสูสมอง  
3. ไลเคนเปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตแบบใด 
 1) การไดประโยชนรวมกัน 2) ภาวะพึ่งพา 
 3) ภาวะอิงอาศัย   4) ภาวะปรสิต  
4. แมลงมีอวัยวะใดใชในการขับถายของเสีย 
 1) ไต   2) เนฟริเดียม 
 3) ทอมัลพิเกียน   4) เฟรมเซลล 
 
พิจารณาตารางตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 5-6  

ตารางแสดงลักษณะของดินที่สังเกตได 
และคา pH ของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช 

 

ดิน ลักษณะของดินที่สังเกตได  ชนิดของพืช คา pH ของดินที่เหมาะสม 
ในการปลูกพชื 

A เปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอรแซลเปน
สีน้ําเงิน 

 ก 5.5-6.0 

B มีการเนาเปอยของซากพืชซากสัตว  ข 9.0-10.5 
C มีระดับความเขมขนของเกลือใน

ดินสูง 
 ค 5.4-5.7 

D เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจาก      
สีน้ําเงินเปนสีแดง 

 ง 6.0-8.0 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. สามารถปลูกพืช ก ไดในดินชนิดใด 
 1) ดิน B เทานั้น     2) ดิน A และ C    
  3) ดิน B และ D     4) ดิน A, C และ D  
6. ตองการปลูกพืช ข ในดินชนิด D จะตองทําอยางไร จึงจะเหมาะสมในการปลูก

พืชชนิดนั้น 
  ก. เติมปูนขาว   ข. เติมกํามะถันผง 
  ค. เติมปุยคอก   ง. เติมดินมารล 
 1) ก. เทานั้น   2) ก. และ ง. 
 3) ข. และ ค.   4) ข. และ ง.  
7. ขอใดกลาวถึงดาวศุกรไมถูกตอง 
 1) ดาวศุกรไมมีดวงจันทรเปนบริวาร 
 2) ดาวศุกรมีบรรยากาศที่ปกคลุมดวยเมฆหนาแนน 
 3) ดาวศุกรประกอบดวยแกสไนโตรเจน ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเปน

แกสคารบอนไดออกไซด 
 4) ดาวศุกรที่มองเห็นตอนพลบค่ําหลังดวงอาทิตยลับขอบฟา เรียกวา ดาว

ประจําเมือง  
8. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับแกสธรรมชาติ NGV 
 1) มีแกสมีเทนเปนองคประกอบหลัก 
 2) มีคุณสมบัติเบากวาอากาศ 
 3) สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในยานยนตได 
 4) เพิ่มปริมาณแกสเรือนกระจกมากกวาน้ํามันเชื้อเพลิง  
9. ขอใดเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานอยที่สุด 
 1) แผนดินไหว ภูเขา  2) สึนามิ ดินถลม 
 3) ภูเขาไฟ หินงอกหินยอย 4) คลื่นในมหาสมุทร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) หินปูน หินทราย หินดินดาน 
   นักธรณีวิทยาไดจําแนกหินออกเปน 3 ประเภทตามลักษณะการ

เกิดเปน 3 ประเภท คือ 
   1. หินอัคนี ไดแก หินแกรนิต หินบะซอลต หินสคอเรีย    

หินพัมมิส 
   2. หินตะกอนหรือหินชั้น ไดแก หินปูน หินทราย หินดินดาน  

หินกรวดมน 
   3. หินแปร ไดแก หินออน หินควอรตไซต หินไนส หินชนวน  
2. เฉลย 1) A - ทําใหลูกตามีความเรียบและลื่นขณะกะพริบตา 
   A คือ กระจกตา, B คือ รูมานตา, C คือ เลนสตา และ D คือ    

เรตินา 
   กระจกตาทําหนาที่รับและใหแสงผานเขาไปสูภายใน นอกจากนี้ยัง

ชวยหักเหแสงรวมกับเลนสตาและชวยในการโฟกัสภาพ 

3. เฉลย 2) ภาวะพึ่งพา 
   ไลเคน เปนการอยูรวมกันของสาหรายและรา เปนการอยูรวมกัน

ของสิ่งมีชีวิตในภาวะพึ่งพา ทั้งสองฝายไดรับประโยชนรวมกัน แตเมื่อแยก   
จากกันจะทําใหสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งไมสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดหรือไดแตก็
ไมดีเทาที่ควร ไมสามารถแยกกันดํารงชีวิตอิสระได สาหรายอยูดานในและมีรา
ขึ้นอยูรอบๆ สาหรายทําหนาที่สังเคราะหดวยแสง สรางอาหาร และแบงเซลล
เพื่อเพิ่มจํานวนใหมากขึ้น ราทําหนาที่ดูดความชื้นและใหแรธาตุที่จําเปนแก
สาหราย และราสามารถยอยเซลลสาหรายบางเซลลเพื่อนําไปใชประโยชน  

4. เฉลย 3) ทอมัลพิเกียน 
   แมลงมีทอมัลพิเกียนดูดเก็บของเสียที่อยูในรูปสารละลายจาก  

ชองเลือดกลางลําตัวและจะขับตอไปยังทางเดินอาหาร  
5. เฉลย 3) ดิน B และ D 
   พืช ก สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มี pH 5.5-6.0 (เปนกรด) 

ดังนั้นจึงสามารถนําไปปลูกในดิน B และดิน D ซึ่งมีสภาพเปนกรด สวนดิน A 
และดิน C มีสภาพเปนเบส  

6. เฉลย 2) ก. และ ง. 
   พืช ข สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มี pH 9.0-10.5 (เปนเบส) 

แตดิน D มีสภาพเปนกรด ซึ่งเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง จึง
ตองมีการปรับสภาพดินโดยการเติมปูนขาวหรือเติมดินมารล เพื่อลดความเปน
กรดของดิน  

7. เฉลย 3) ดาวศุกรประกอบดวยแกสไนโตรเจน ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด 
รองลงมาเปนแกสคารบอนไดออกไซด 

   บรรยากาศของดาวศุกรประกอบดวยแกสคารบอนไดออกไซด 
รอยละ 96 แกสไนโตรเจนนอยกวารอยละ 4 และมีสวนที่เปนแกสอารกอน 
แกสออกซิเจน และไอน้ําอยูเพียงเล็กนอย  

8. เฉลย 4) เพิ่มปริมาณแกสเรือนกระจกมากกวาน้ํามันเชื้อเพลิง 
   แกสธรรมชาติ NGV เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งมี

องคประกอบของแกสมีเทน (Methane) เปนสวนใหญ มีสัดสวนของ
คารบอนไดออกไซดนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่น และมีคุณสมบัติเปนแกสที่    
เผาไหมสมบูรณมากกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่น รวมทั้งมีปริมาณไอเสียที่ปลอยออก
จากเครื่องยนตในปริมาณต่ํา จึงสามารถลดปญหามลพิษทางอากาศไดเปนอยางดี 
เปนเชื้อเพลิงที่ผลิตไดในประเทศ และมีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ มี
คุณสมบัติเบากวาอากาศ เมื่อเกิดรั่วไหลจะพุงขึ้นสูขางบน จึงไมสะสมอยูบน
พื้นดินจนเกิดการลุกไหมเหมือนเชื้อเพลิงชนิดอื่น  

9. เฉลย 4) คลื่นในมหาสมุทร 
   เปลือกโลกที่เราอาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การ

เปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของเปลือกโลก ไดแก แผนดินไหว ภูเขา สึนามิ ดินถลม ภูเขาไฟ   
หินงอกหินยอย และหลุมยุบ สําหรับคลื่นในมหาสมุทรสวนใหญเกิดจากลมที่พัด
ผานผิวน้ําทะเล คลื่นจะมีขนาดใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับความเร็วลม การเกิดคลื่น
ในทะเล ทําใหน้ําเกิดการเคลื่อนที่ทั้งในแนวนอนและแนวดิ่ง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


