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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/5)  
 
 
1. ขอใดมีความสัมพันธเหมือนกับกลวยไมกับตนไมใหญ 
 1) แมลงกับดอกไม   2) กาฝากกับตนหูกวาง 
 3) เสือกับกวาง   4) ฉลามกับเหาฉลาม  
2. ขอใดปฏิบัติไมถูกตองในขณะที่พนยาฆาแมลง 
 1) ใชผาขาวบางปดคลุมอาหารกอนพนยา 
 2) ปดฝาภาชนะบรรจุน้ําดื่ม 
 3) ปดหนาตางปดประตูกอนพนยา 
 4) สวมเสื้อผาปกปดรางกายใหมิดชิด  
3. คํากลาวขอใดเปนสมมติฐาน 
 1) เปาเทียนแลวดับทุกครั้ง  
 2) โลหะนี้เบามากนาจะลอยน้ําได 
 3) ไขไกลอยน้ําได   
 4) ปริมาณของเกลือมีผลตอการลอยของไขหรือไม  
4. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ดอกสมบูรณเพศเปนดอกสมบูรณเสมอ 
 2) ดอกไมสมบูรณเพศอาจเปนดอกสมบูรณได 
 3) ดอกสมบูรณเปนดอกสมบูรณเพศเสมอ 
 4) ดอกไมสมบูรณจะเปนดอกสมบูรณเพศเสมอ  
5. ขอใดเปนสวนรากที่สามารถนํามาขยายพันธุได 
 1) ขิง   2) มันเทศ 
 3) มันฝรั่ง   4) หัวเผือก  
6. อนุภาคมีการจัดเรียงตัวกันอยางหนาแนนและมีรูปรางแนนอนเปนสมบัติของ 

ขอใด 
 1) ของแข็ง   2) ของเหลว 
 3) แกส   4) ของเหลวและแกส  
7. วัตถุที่มีประจุไฟฟาเหมือนกันจะมีปฏิกิริยาอยางไร 
 1) ดึงดูดกัน   2) ผลักกัน 
 3) ไมมีปฏิกิริยา   4) ดูดและผลักสลับกัน  
8. สิ่งมีชีวิตในขอใดเปนผูบริโภคพืชทั้งหมด 
 1) รา  กวาง  นก   2) วัว  สุนัข  ปลวก 
 3) ปลา  ไสเดือน  ควาย 4) วัว  กระตาย  มา  
9. ขอใดที่แสดงใหเห็นวาผูสังเกตใชประสาทสัมผัสมากที่สุด 
 1) เด็กชายเอเสียงแหลม ตัดผมสั้น ผิวคล้ํา ใสกางเกงสีกากี เสื้อสีขาว 
 2) เด็กหญิงบีใสกางเกงขาสั้นสีดํา เสื้อแขนยาวสีครีม รูปรางผอมสูง ผมยาว 

ใสรองเทาผาใบสีขาว 
 3) เด็กชายซีผิวดํา เสียงดังมาก ใสเสื้อซ้ํา มีกลิ่นฉุน ตัวรอนตลอดเวลา 
 4) เด็กชายดีผิวขาว ใสเสื้อยืด นุงกางเกงยีนส ใสรองเทายาง 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. ขอใดกลาวถึงบริเวณที่อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลไดถูกตอง 
 1) อากาศมีความชื้นสูง อุณหภูมิสูง 2) อากาศมีความชื้นสูง อุณหภูมิต่ํา 
 3) อากาศมีความชื้นต่ํา อุณหภูมิสูง 4) อากาศมีความชื้นต่ํา อุณหภูมิต่ํา  
11. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) การปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีเมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย 
 2) หลังการปฏิสนธิออวุลในรังไขจะเจริญไปเปนเปลือกหุมเมล็ด 
 3) พืชสรางอาหารไดเองโดยไมตองอาศัยคลอโรฟลล 
 4) แกสที่พืชใชในการสังเคราะหดวยแสงคือแกสที่มนุษยหายใจออกมา  
12. การนําโลหะเกาๆ ที่ใชแลวนําไปหลอมเพื่อนํากลับมาใชใหมมีผลดีอยางไร 
 1) ใชทรัพยากรแรธาตุนอยลงชวยอนุรักษทรัพยากร 
 2) ประหยัดเชื้อเพลิงในการหลอมโลหะ 
 3) ลดคาใชจายในการหลอมโลหะ 
 4) ไดโลหะที่ดี คงทนกวาเดิม  
13. ขอใดไมใชจุดประสงคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 1) ชวยในการอนุรักษพันธุพืชที่ใกลสูญพันธุ 
 2) ใหไดพืชที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอม 
 3) ขยายพันธุพืชเศรษฐกิจใหไดจํานวนมาก 
 4) ชวยในการผสมพันธุพืชตางชนิดกันไดรวดเร็วขึ้น 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ฉลามกับเหาฉลาม 
   กลวยไมกับตนไมใหญ และฉลามกับเหาฉลาม เปนภาวะอิงอาศัย

เหมือนกัน โดยฝายหนึ่งไดรับประโยชน สวนอีกฝายหนึ่งไมไดและก็ไมเสียประโยชน 
  1) แมลงกับดอกไม เปนภาวะการไดประโยชนรวมกัน ทั้งสองฝายตาง

ไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน เมื่อแยกกันอยูก็สามารถอยูไดอยางปกติ 
  2) กาฝากกับตนหูกวาง เปนภาวะปรสิต ฝายหนึ่งไดรับประโยชนจาก

การเปนผูอาศัย (ปรสิต) สวนสิ่งมีชีวิตอีกชนิดเสียประโยชนและถูกแยงอาหาร 
  3) เสือกับกวาง เปนภาวะเหยื่อกับผูลา สิ่งมีชีวิต (ผูลา) ไดประโยชน 

สวนอีกฝายหนึ่ง (เหยื่อ) เสียประโยชน  
2. เฉลย 1) ใชผาขาวบางปดคลุมอาหารกอนพนยา  
   ผาขาวบางไมอาจปองกันยาฆาแมลงไมใหลงไปผสมกับอาหารได 

เปนอันตรายตอผูที่รับประทานอาหารนั้น  
3. เฉลย 2) โลหะนี้เบามากนาจะลอยน้ําได 
   สมมติฐานเปนการคาดคะเนคําตอบลวงหนาที่อาจเปนไปไดโดย

อาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณ 
  1) และ 3) เปนผลการทดลอง 
  4) เปนปญหาจากการทดลอง 

4. เฉลย 3) ดอกสมบูรณเปนดอกสมบูรณเพศเสมอ  
   ดอกสมบูรณมีครบ 4 วง คือ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู 

และเกสรเพศเมีย ดอกสมบูรณเพศจะตองมีทั้งเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียอยู
ในดอกเดียวกัน  

5. เฉลย 2) มันเทศ 
   เหงาขิง หัวมันฝรั่ง และหัวเผือก เปนสวนของลําตนใตดินที่สามารถ

นํามาขยายพันธุได สวนมันเทศเปนรากสะสมอาหาร ที่สามารถนํามาขยายพันธุ
ไดเชนกัน  

6. เฉลย 1) ของแข็ง 
   ของแข็งจะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคหรืออะตอมอยางหนาแนน 

ทําใหมีรูปรางที่แนนอน เปลี่ยนรูปรางไดยาก เชน โลหะชนิดตางๆ ไม พลาสติกแข็ง 
เปนตน  

7. เฉลย 2) ผลักกัน 
   หลักของไฟฟาสถิต คือ วัตถุที่มีประจุไฟฟาชนิดเดียวกันจะเกิด

แรงผลักกัน วัตถุที่มีประจุไฟฟาตางชนิดกันจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน  
8. เฉลย 4) วัว  กระตาย  มา 
   ผูบริโภคพืช (Herbivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเปนอาหาร ไดแก 

สัตวชนิดตางๆ ที่กินพืชเปนอาหารหลัก เชน ชาง มา วัว ควาย กระตาย ฯลฯ 
   ผูบริโภคเนื้อสัตว (Carnivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตวเปน

อาหารหลักสําคัญ โดยอาจกินผูบริโภคพืชหรือผูบริโภคสัตวดวยก็ได เชน สิงโต 
เสือ นกฮูก ฯลฯ  

   ผูบริโภคทั้งพืชและสัตว (Omnivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและ
สัตวเปนอาหาร เชน นก แมว คน ฯลฯ  

   ผูบริโภคซากพืชซากสัตว (Scavenger) หรือผูบริโภคเศษอินทรีย 
(Detritivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินซากสัตวหรือซากเนาเปอยผุพังเปนอาหาร  
สัตวกินของที่เริ่มเนาเปอยแลว เชน แรง ไสเดือน สวนราเปนสิ่งมีชีวิตที่กิน
อาหารจากการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่น  

9. เฉลย 3) เด็กชายซีผิวดํา เสียงดังมาก ใสเสื้อซ้ํา มีกลิ่นฉุน ตัวรอนตลอดเวลา 
   ใชประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก และกาย 
  1) ใชประสาทสัมผัสทางตาและหู 
  2)  และ 4) ใชประสาทสัมผัสทางตาอยางเดียว  
10. เฉลย 3) อากาศมีความชื้นต่ํา อุณหภูมิสูง 
   บริเวณที่อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล อากาศมีความชื้นต่ํา อุณหภูมิสูง 

สวนบริเวณที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลอากาศมีความชื้นสูง อุณหภูมิต่ํา  
11. เฉลย 4) แกสที่พืชใชในการสังเคราะหดวยแสงคือแกสที่มนุษยหายใจออกมา 
   พืชใชแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนแกสชนิดเดียวกันกับแกสที่

มนุษยหายใจออกมาเพื่อนํามาใชในการสังเคราะหดวยแสง  
12. เฉลย 1) ใชทรัพยากรแรธาตุนอยลงชวยอนุรักษทรัพยากร 
   เปนการอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ  
13. เฉลย 4) ชวยในการผสมพันธุพืชตางชนิดกันไดรวดเร็วขึ้น 
   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปนการนําชิ้นสวนของพืชมาเลี้ยง      

บนอาหารสังเคราะหภายใตสภาพปลอดเชื้อ ทําใหชิ้นสวนของพืชเจริญเติบโต
และพัฒนาเกิดเปนพืชตนใหม โดยพืชที่ไดใหมจะมีลักษณะเหมือนพืชตนเดิม
ทุกประการ ไมชวยในการผสมพันธุพืชตางชนิดกัน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


