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1. หินในขอใดนํามาใชทําครกไดทั้งหมด 
 1) หินแกรนิต  หินไนส  2) หินบะซอลต  หินปูน 
 3) หินออบซิเดียน  หินทราย 4) หินพัมมิซ  หินกรวดมน  
2. สิ่งมีชีวิตในขอใดสามารถใชไนโตรเจนอิสระที่อยูในอากาศได 
 1) แบคทีเรียไรโซเบียม  2) รา 
 3) ไสเดือนดิน   4) ตนไม  
3. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในขอใดที่ไมมีฝายใดเสียประโยชนเลย 
 1) ภาวะปรสิต   2) ภาวะการลาเหยื่อ 
 3) ภาวะการแขงขัน   4) ภาวะอิงอาศัย  
4. สัตวในขอใดมีเพศผูและเพศเมียแยกกันอยูตางตัวกัน 
 1) ไสเดือนดิน 2) ไฮดรา 3) พลานาเรีย 4) ปลิงทะเล  
5. พิจารณาขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ 
 ก. แบงพืชออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ใชน้ําคลองรด ชุดที่ 2 ใชน้ําประปารด 
 ข. น้ําจากแหลงน้ําที่ตางกัน มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม 
 ค. ถาน้ํามีผลตอการเจริญเติบโตของพืชแลว พืชที่ใชน้ําคลองรดมีการเจริญ-

เติบโตดีกวาพืชที่ใชน้ําประปารด 
 ง. ตัวแปรตน คือ น้ําจากแหลงน้ําตางๆ ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของ

พืช และตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของพืช ขนาดของกระถาง ดินที่ใชปลูกพืช 
และแสงสวาง 

 จ. จากผลการทดลองพบวาพืชที่ใชน้ําคลองรดมีความสูงเฉลี่ย 11.52 เซนติเมตร 
สวนพืชที่ใชน้ําประปารดมีความสูงเฉลี่ย 9.45 เซนติเมตร 

 ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดถูกตอง 
 1) ข., ค., ง., ก. และ จ. 2) ข., ก., ง., จ. และ ค. 
 3) ค., ข., ง., ก. และ จ. 4) ค., ข., ก., ง. และ จ.    
6. ขอใดเปนดาวเคราะหวงนอกทุกดวงที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลาจากบนโลก 
 1) ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี 2) ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส 
 3) ดาวเสาร ดาวเนปจูน 4) ดาวศุกร ดาวอังคาร  
7. แกสมีเทนที่มีผลทําใหเกิดภาวะโลกรอน เกิดจากกิจกรรมใดของมนุษยมากที่สุด 
 1) การทําเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว   
 2) การเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน น้ํามัน และแกสธรรมชาติ 
 3) การระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ     
 4) การใชอุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และ

สเปรย เปนตน  
8. โครงการใดมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนสามารถเรียนรู และสรางประสบการณตรง

จากแนวทางโครงการพระราชดําริมาปรับใชในชีวิตประจําวัน เพื่อยกระดับฐานะ
ความเปนอยู สงเสริมอาชีพประชาชน กระตุนจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร-
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมไทย 

 1) โครงการชั่งหัวมัน  2) โครงการปดทองหลังพระ 
 3) โครงการบานเล็กในปาใหญ 4) โครงการแกมลิง 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. การแปรสภาพของหินขอใดไมถูกตอง 
 1) หินควอรตไซตแปรสภาพมาจากหินกรวด 
 2) หินไนสแปรสภาพมาจากหินแกรนิต 
 3) หินออนแปรสภาพมาจากหินปูน 
 4) หินชนวนแปรสภาพมาจากหินดินดาน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) หินแกรนิต  หินไนส 
   หินแกรนิต ใชในการกอสราง ประดับอาคาร ปูพื้น แกะสลัก     

ทําอนุสาวรีย ทําครก  
   หินไนส ใชทํากําแพง ทําโม ทําครก  
2. เฉลย 1) แบคทีเรียไรโซเบียม 
   ไรโซเบียมเปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูรวมกับรากพืชตระกูลถั่ว โดย

แบคทีเรียกลุมนี้อาศัยอยูในปมบริเวณรากของพืชตระกูลถั่ว จะดูดซึมสารอาหาร
และทําใหเกิดปมขึ้นที่รากพืชตระกูลถั่ว ทําใหสามารถตรึงไนโตรเจนอิสระจาก
อากาศได นับเปนแหลงปุยตลอดชีวิตของตนพืช ทําใหผลผลิตของพืชสูงขึ้น  

3. เฉลย 4) ภาวะอิงอาศัย 
   ภาวะอิงอาศัย (Commensalism, 0/+) เปนความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตที่ฝายหนึ่งไดรับประโยชน สวนอีกฝายหนึ่งไมไดและก็ไมเสียประโยชน 
การอยูรวมกันแบบนี้อาจเปนการอยูรวมกันอยางถาวรตลอดชีวิต 

  1) ภาวะปรสิต (Parasitism, +/-) เปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
ที่ฝายหนึ่งเปนตัวเบียนหรือปรสิต (Parasite) เปนฝายไดประโยชน กับผูใหที่
อยูหรือเจาบาน (Host) เปนฝายเสียประโยชน 

  2) ภาวะการลาเหยื่อ (Predation, +/-) เปนความสัมพันธระหวาง   
ผูลา (Predator) เปนฝายไดประโยชนกับเหยื่อ (Prey) ที่เปนฝายเสียประโยชน 

  3) ภาวะการแขงขัน (Competition, -/-) เปนความสัมพันธที่
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ที่อยูรวมกันแลวตางฝายเสียประโยชน เนื่องจากทั้งสองฝายมี
ความตองการปจจัยในการดํารงชีวิตอยางเดียวกัน แตปจจัยมีไมเพียงพอ 
ความสัมพันธแบบนี้มีทั้งที่ตองตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยที่ตองการ  

4. เฉลย 4) ปลิงทะเล 
   ปลิงทะเลมีการสืบพันธุของสัตวที่มีเพศผูและเพศเมียแยกกันอยู

ตางตัวกัน (Dioecious) สวนไสเดือนดิน ไฮดรา พลานาเรีย เปนสัตวที่มี 2 เพศ
ในตัวเดียวกัน (Monoecious) โดยทั่วไปไมสามารถผสมกันภายในตัว ตอง
ผสมขามตัว เนื่องจากไขและอสุจิจะเจริญไมพรอมกัน  

5. เฉลย 1) ข., ค., ง., ก. และ จ. 
   ก. เปนการออกแบบการทดลอง   
   ข. เปนปญหาที่ไดจากการสังเกต 
   ค. เปนการตั้งสมมติฐาน   
   ง. เปนการกําหนดตัวแปร 
   จ. เปนผลการทดลอง 

   วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) เปนวิธีการที่
นักวิทยาศาสตรใชแสวงหาความรู และใชแกปญหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ระบุปญหา 2. ตั้งสมมติฐาน 
   3. กําหนดตัวแปร 4. ทําการทดลอง 
   5. สังเกตขณะทดลอง 6. รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
   7. ตรวจสอบขอมูล 8. สรุปผลการทดลอง 
   ดังนั้นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรียงตามลําดับ 

ไดแก ข., ค., ง., ก. และ จ.  
6. เฉลย 1) ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี 
   ดาวเคราะหวงนอกที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลาจากจุดสังเกตบนโลก 

ไดแก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร  
7. เฉลย 1) การทําเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว 
   ภาวะโลกรอนเปนผลจากการมีแกสคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นใน

บรรยากาศ ซึ่งเปนสาเหตุใหรังสีความรอนที่ผานชั้นบรรยากาศเขามาถูกกักไวใน
โลกโดยไมสามารถสะทอนกลับออกไปได หรือที่เรียกวา “ภาวะเรือนกระจก” 
การเกิดขึ้นของแกสคารบอนไดออกไซด สวนใหญมีสาเหตุจากกระบวนการ  
เผาไหมของการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ น้ํามันปโตรเลียม ถานหิน เปนตน ทั้ง
จากกิจกรรมการขนสงและการผลิตกระแสไฟฟา นอกจากนี้การทําฟารม     
ปศุสัตว การปลูกขาว และการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล ก็เปนสาเหตุในการ
ปลอยแกสมีเทน แมว าแกสมีเทนในชั้นบรรยากาศจะมี เพียงเล็กนอย         
แต โม เลกุลของแกสมี เทนสามารถดูดกลืนรั งสีความรอนไดมากกว า         
แกสคารบอนไดออกไซดถึง 25 เทา  

8. เฉลย 2) โครงการปดทองหลังพระ 
   โครงการปดทองหลังพระ มุงเนนการนอมนําแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเผยแพรสูชุมชน โดยทําหนาที่
เปนตัวกลางในการบริหารจัดการใหเปดการบูรณาการองคความรูตามแนว
พระราชดําริ ใน 6 มิติหลัก ไดแก มิติเรื่องน้ํา ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ปา 
และสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาระบบความรวมมือกับองคกรรัฐ สถาบันวิชาการ 
ประชาชนสามารถเรียนรูและสรางประสบการณตรงจากแนวทางโครงการ
พระราชดําริมาปรับใชในชีวิตประจําวัน เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยู สงเสริม
อาชีพประชาชน กระตุนจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และศิลปวัฒนธรรมไทย 

  1) โครงการชั่งหัวมัน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหเปนศูนยรวมพืช
เศรษฐกิจของอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยคัดเลือกพันธุพืชทองถิ่นที ่    
ดีที่สุดเขามาปลูกโดยใหภาครัฐกับประชาชนดูแลรวมกัน นําความรูเฉพาะดาน 
ที่ตนมีมารวมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนา    

  3) โครงการบานเล็กในปาใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูสภาพปาและ
อนุรักษแหลงน้ําลําธาร โดยใหมนุษยกับปาอยูรวมกันไดอยางผสมผสานกลมกลืน 
มนุษยชวยฟนฟูสภาพปาและแหลงตนน้ํา ปาใหความรมรื่นและเปนแหลงอาหาร
ของมนุษย    

  4) โครงการแกมลิง เปนแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพื้นที่กักเก็บน้ํา เพื่อแกปญหาน้ําทวม  

9. เฉลย 1) หินควอรตไซตแปรสภาพมาจากหินกรวด 
   หินควอรตไซตแปรสภาพมาจากหินทราย  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


