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ทบทวนทบทวน
วิชาวิชา

วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
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ชุดที่ 1ชุดที่ 1
สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

พืช
สัตว์
การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
อาหาร
ระบบอวัยวะของมนุษย์
ระบบนิเวศ
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~ มีีหลายชนิิด ได้แก่่ ราก่แก่้ว ราก่แขนิง และราก่ฝอย 
~ หนิ้าที่ี�ของราก่ คืือ ยึึดลำำต้้นให้ต้้้�งบนดิน ดูดซึึมนำ��แลำะ 
   แร่่ธ�ตุ้ไปยึ้งส่่วนต่้�งๆ ของพืืช
~ ร่�กส่ะส่มอ�ห้�ร่ ได้แก่ ม้นแกว ม้นเทศ ม้นส่ำปะห้ลำ้ง 
   แคืร่อต้ กร่ะช�ยึ ห้้วไช้เท้� 

~ ท่อลำำเลำียึงนำ�� (Xylem)  ทำห้น้�ที�ลำำเลำียึงนำ��แลำะ 
   แร่่ธ�ตุ้จ�กดินไปยึ้งส่่วนต้่�งๆ ของพืืช 
~ ท่อลำำเลำียึงอ�ห้�ร่ (Phloem)  ทำห้น้�ที�ลำำเลำียึงอ�ห้�ร่
   ที�ได้จ�กก�ร่ส่ง้เคืร่�ะห้์ด้วยึแส่งที�ใบไปยึง้ส่่วนต้่�งๆ ของพืืช

~ เร่ียึกว่� กร่ะบวนก�ร่ส่้งเคืร่�ะห้์ด้วยึแส่ง 
~ ปัจจ้ยึส่ำคื้ญ ได้แก่ นำ�� แก๊ส่คื�ร่์บอนไดออกไซึด์ แส่ง  
   แลำะคืลำอโร่ฟิิลำล์ำ (ส่�ร่ส่ีเขียึวในพืืช มีห้น้�ที�ดูดกลืำนแส่ง) 

พืชพืช

รากราก

ท่อลำ เลียงท่อลำ เลียง
ของพืชของพืช

การสร้างการสร้าง
อาหาร อาหาร 
ของพืชของพืช

 นำ��
   นำ��ต้�ลำ 
     + 
แก๊ส่ออกซึิเจน

แก๊ส่คื�ร่์บอน
ไดออกไซึด์

   แส่ง 

คืลำอโร่ฟิิลำล์ำ
 นำ��

8
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พืชพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชพืช
ใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่

~ ท่อลำำเลีำยึงนำ��แลำะอ�ห้�ร่กร่ะจ้ดกร่ะจ�ยึ
~ เส่้นใบยึ�วแลำะขน�นก้น
~ มีร่ะบบร่�กฝอยึ
~ ได้แก่ กลำ้วยึ ต้ะไคืร่้ ข้�ว อ้อยึ ห้ญ้� ไผ่่

VS
~ ท่อลำำเลำียึงนำ��แลำะอ�ห้�ร่ร่วมเป็นกลำุม่ๆ ในลำำต้้น
~ เส่้นใบส่�นก้นเป็นร่่�งแห้
~ มีร่ะบบร่�กแก้ว
~ ได้แก่ ถั่้�ว พืร่ิก มะม่วง บ้ว

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§ÍÒËÒÃ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§¹éÓ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§ÍÒËÒÃ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§¹éÓ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§ÍÒËÒÃ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§¹éÓ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§ÍÒËÒÃ

à¹×éÍàÂ×èÍÅÓàÅÕÂ§¹éÓ

ลำก้ษณะก�ร่กร่ะจ�ยึต้ว้ของกลำุม่เนื�อเยืึ�อลำำเลำยีึงในพืืชใบเลำี�ยึงเดี�ยึว

ลำก้ษณะก�ร่กร่ะจ�ยึต้ว้ของกลำุม่เนื�อเยืึ�อลำำเลำยีึงในพืืชใบเลำี�ยึงคู่ื

9
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~ มี 4 ส่่วน ได้แก่ กลีำบเลำี�ยึง กลำีบดอก เกส่ร่ต้ว้ผู่ ้
   แลำะเกส่ร่ต้้วเมียึ

~ ดอกส่มบูร่ณ์เพืศ ห้ม�ยึถึั่ง ดอกที�มีเกส่ร่ต้้วผู่้แลำะเกส่ร่ 
   ต้้วเมียึในดอกเดียึวก้น เช่น ข้�ว บ้ว ชบ� มะเขือ กุห้ลำ�บ  
   ก่ล้วยไมี้

~ ดอกไม่ส่มบูร่ณ์เพืศ ห้ม�ยึถึั่ง ดอกที�มีเกส่ร่ต้ว้ผู่้ห้ร่ือ 
   เกส่ร่ต้้วเมียึเพืียึงอยึ่�งใดอย่ึ�งห้นึ�งในห้นึ�งดอก เช่น ต้ำลำึง    
   ฟัิกทอง มะลำะกอ บวบ ข้�วโพืด 

~ อ้บลำะอองเร่ณูต้กลำงบนยึอดเกส่ร่ต้ว้เมียึ โดยึอ�ศ้ยึลำม  
   นำ�� แมลำง ห้ร่ือมนุษยึ์ 

~ ส่เปิร่์มผ่ส่มก้บไข่ในร่้งไข่แลำะกลำ�ยึไปเป็นไซึโกต้ 
   ห้ลำง้ก�ร่ปฏิสิ่นธิ ร่ง้ไข่จะเจร่ิญไปเป็นผ่ลำ

ดอกดอก
สมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศ

การถ่ายการถ่าย
ละอองเรณ ูละอองเรณ ู

 ดอก ดอก
ไม่สมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศ

 การปฏิสนธิ การปฏิสนธิ

VS

VS

ส่วนประกอบส่วนประกอบ
ของดอกของดอก

10
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การคายน้ำ การคายน้ำ 
ของพืชของพืช

~ เกิดบร่ิเวณป�กใบ โดยึมีเซึลำล์ำคืุมทำห้น้�ที�เปิด-ปิดป�กใบ 
~ ก�ร่คื�ยึนำ��ของพืืชมีผ่ลำต่้อก�ร่ดูดนำ��ของพืืช 
~ ปัจจ้ยึที�มีผ่ลำต้่อก�ร่คื�ยึนำ��ของพืืช ได้แก่ คืว�มเข้มแส่ง  
   อุณห้ภููมิ คืว�มชื�น ลำม 

~ ก�ร่ต้อบส่นองต้่อแส่ง เช่น ต้้นไม้เอนใบเข้�ห้�แส่ง 
ดอกท�นต้ะว้นห้้นห้น้�เข้�ห้�ดวงอ�ทิต้ย์ึ

~ ก�ร่ต้อบส่นองต้่ออุณห้ภููมิ เช่น ก�ร่ส่ลำด้ใบทิ�งของพืืช
   เมื�อเปลำี�ยึนฤดูก�ลำ
~ ก�ร่ต้อบส่นองต้่อก�ร่ส่้มผ่้ส่ เช่น ไมยึร่�บหุ้บใบ
   เมื�อถัู่กส่ม้ผ่้ส่

~ แบบอ�ศ้ยึเพืศ ได้แก่ ก�ร่เพื�ะเมลำ็ด
~ แบบไม่อ�ศ้ยึเพืศ ได้แก่ ก�ร่ปักชำ ก�ร่ต้อนกิ�ง ก�ร่ต้ิดต้� 

ก�ร่ท�บกิ�ง
~ เทคืโนโลำยีึชีวภู�พื ได้แก่ ก�ร่ต้ด้ต่้อยึีน ก�ร่เพื�ะเลำี�ยึง

เนื�อเยึื�อ 

การการ
ตอบสนองตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่อสิ่งเร้า
ของพืชของพืช

การขยายการขยาย
พันธุ์พืชพันธุ์พืช

11
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ชุดที่	2ชุดที่	2
โลกของเราโลกของเรา

ทรัพยากรธรณี

ปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม
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ทรัพยากรธรณีทรัพยากรธรณี
~ ส่่วนปร่ะกอบของดิน ได้แก่ อนินทร่ียึส่�ร่  
   (หิ้นแลำะแร่่ส่ลำ�ยึต้ว้ เร่ียึกว่� ว้ต้ถุั่ต้้นกำเนิดดิน)  
   อินทร่ียึส่�ร่ (ซึ�กพืืชซึ�กส่้ต้ว์ที�ท้บถั่มกน้บนดิน  
   เร่ียึกว่� ฮิิวม้ส่) นำ��แลำะอ�ก�ศ
~ ช้�นของดิน (จ�กบนไปล่ำ�ง) 

ช้�น O คืือ ช้�นอินทร่ียึว้ต้ถุั่ มีฮิิวม้ส่สู่ง มีสี่คืลำำ��  
เห้ม�ะแก่ก�ร่ปลำูกพืืช
ช้�น A คืือ ช้�นดินแร่่ มีส่ีจ�งกว่�ช้�น O เนื�องจ�ก 
มีแร่่ส่ะส่มอยึู่ มีก�ร่ดูดซึ้บนำ��จ�กดินช้�น O
ช้�น B คืือ ช้�นส่ะส่มแร่่ มีส่ีแดงห้ร่ือนำ��ต้�ลำแดง
ช้�น C คืือ ช้�นห้ินผุ่ห้ร่ือช้�นห้ินดินด�นที�ผุ่พื ้งเป็น
ว้ต้ถัุ่ต้้นกำเนิดดิน

~ จำแนกต้�มลำก้ษณะก�ร่เกิดได้ 3 ปร่ะเภูท คืือ     
   หิ้นอ้คืนี ห้ินต้ะกอน (ห้ินช้�น) แลำะห้ินแปร่

หินหิน

ห้ินอ้คืนี ห้ินต้ะกอน (ห้ินช้�น) ห้ินแปร่

ลำ้กษณะ 
ก�ร่เกิด

เกิดจ�กก�ร่เยึ็นต้้ว
แลำะแข็งต้้วของหิ้น

ห้ลำอมเห้ลำวที� 
ร่้อนจด้ เช่น ห้ินห้นืด  
(แมกม�) แลำะลำ�ว�

เกิดจ�กก�ร่ทบ้ถั่ม
ของต้ะกอนที�ผุ่พื ้ง 
แลำะถูั่กอ้ดแน่น

เกิดจ�กก�ร่แปร่
ส่ภู�พืของห้ินอ้คืนี 
ห้ินต้ะกอน แลำะ
ห้ินแปร่ เนื�องจ�ก 
ได้ร่้บคืว�มร่้อนแลำะ

คืว�มด้น

ดินดิน

22
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ปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อมปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม

ภาวะเรือนภาวะเรือน
กระจกกระจก

แก๊สเรือนแก๊สเรือน
กระจกกระจก

คืือ ภู�วะที�แก๊ส่เร่ือนกร่ะจกในช้�นบร่ร่ยึ�ก�ศของโลำก 
ดูดกลำืนร่้งส่ีอินฟิร่�เร่ดที�แผ่่ออกจ�กพืื�นโลำกเอ�ไว้  
จ�กน้�นจะคื�ยึพืลำ้งง�นคืว�มร้่อนให้้กร่ะจ�ยึอยู่ึภู�ยึใน
ช้�นบร่ร่ยึ�ก�ศแลำะพืื�นผ่ิวโลำก ทำให้้ผ่ิวโลำกมีอุณห้ภููมิ 
สู่งขึ�น

ได้แก่ แก๊ส่คื�ร์่บอนไดออกไซึด์ (CO2) แก๊ส่มีเทน 
(CH4) แก๊ส่คืลำอโร่ฟิลูำออโร่คื�ร่์บอน (CFC) แลำะแก๊ส่
ไนต้ร่้ส่ออกไซึด์ (N2O)

หิ้นอ้คืนี ห้ินต้ะกอน (ห้ินช้�น) ห้ินแปร่

ต้้วอยึ่�งหิ้น ห้ินแกร่นิต้
ห้ินพื้มมิส่

ห้ินออบซึิเดียึน
ห้ินบะซึอลำต้์

หินิที่ราย
หินิก่รวด
หินิดินิดานิ

ห้ินปูน

ห้ินไนส่์
หินิชนิวนิ
หินิอ่อนิ

ห้ินคืวอร่์ต้ไซึต์้

23
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ชุดที่	3ชุดที่	3
แรงและพลังงานแรงและพลังงาน
ความดันอากาศ

ความดันของของเหลวและแรงลอยตัว

แรงลอยตัว

แรงเสียดทาน

พลังงานเสียง

พลังงานแสง

พลังงานไฟฟ้า

คาน

รอก
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งานงาน

สูตรสูตร
งานิ
(จูลำ)

แรง
(นิวต้น้)

ระยะที่าง 
ต้�มแนวแร่ง 

(เมต้ร่)

ความดันอากาศความดันอากาศ
~ แร่งที�อ�ก�ศกร่ะทำต้้�งฉ�กต้่อห้นึ�งห้น่วยึพืื�นที� 
~ ปร่ะโยึชน์ของคืว�มด้นอ�ก�ศ ใช้ผ่ลำิต้ขวดบร่ร่จุนำ��ห้อม 
   ห้ลำอดฉีดยึ� ห้ลำอดห้ยึดส่�ร่ ก�ร่ทำก�ลำก้นำ��  
   ก�ร่อ้ดอ�ก�ศเข้�ลูำกโป่งแลำะยึ�งร่ถั่ยึนต้์

ความดันความดัน
อากาศอากาศ
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แรงลอยตัวแรงลอยตัว

~ แร่งที�ของเห้ลำวพืยึุงว้ต้ถุั่เอ�ไว้ 
~ ว้ต้ถัุ่ลำอยึ เกิดจ�กแร่งลำอยึต้ว้ที�ของเห้ลำวกร่ะทำ 
   ต้่อว้ต้ถุั่ > นำ��ห้น้กของว้ต้ถัุ่
~ ว้ต้ถัุ่จม เกิดจ�กแร่งลำอยึต้ว้ที�ของเห้ลำวกร่ะทำ 
   ต้่อว้ต้ถุั่ < นำ��ห้น้กของว้ต้ถุั่

~ ของเห้ลำวมีแร่งกร่ะทำต่้อว้ต้ถุั่ทุกทิศท�ง
~ แร่งที�ของเห้ลำวกร่ะทำต่้อว้ต้ถุั่ต้้�งฉ�กต่้อห้นึ�ง 
   ห้น่วยึพืื�นที� เร่ียึกว่� คืว�มด้นของของเห้ลำว 
~ คืว�มด้นของของเห้ลำวขึ�นอยึู่ก้บ 
   คืว�มลำึกของของเห้ลำว

แรงลอยตัวแรงลอยตัว

ความดันของความดันของ
ของเหลวและของเหลวและ
แรงลอยตัวแรงลอยตัว

ความดันของของเหลวและแรงลอยตัวความดันของของเหลวและแรงลอยตัว

26
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แรงเสียดทานแรงเสียดทาน

พลังงานเสียงพลังงานเสียง

~ แร่งต้้�นก�ร่เคืลำื�อนที�ของว้ต้ถุั่ มีทิศต้ร่งข้�มก้บ 
   ก�ร่เคืลำื�อนที� แลำะเกิดที�ผ่ิวส่ม้ผ่้ส่ร่ะห้ว่�งว้ต้ถุั่ท้�งส่องแรงเสียดทานแรงเสียดทาน

เสียงเสียง

หูหู
~ เป็นอว้ยึวะที�ใช้ร่้บเสี่ยึง
~ มีส่่วนปร่ะกอบ 3 ส่่วน ได้แก่ หู้ช้�นนอก 
   หู้ช้�นกลำ�ง หู้ช้�นใน

~ เกิดจ�กก�ร่ส่้�นของแห้ลำ่งกำเนิดเส่ียึง  
   เคืลำื�อนที�โดยึอ�ศ้ยึต้้วกลำ�ง 
 องคื์ปร่ะกอบที�ช่วยึให้้ได้ยึินเส่ียึง  มีด้งนี�
1. แห้ล่ำงกำเนิดเสี่ยึง 
2. ต้้วกลำ�งเสี่ยึง
3. อว้ยึวะร่้บเสี่ยึง
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พลังงานแสงพลังงานแสง

~ มีี 2 ชนิิด ได้แก่ แห้ลำ่งกำเนิดแส่งต้�มธร่ร่มช�ต้ิ 
   แลำะแห้ลำ่งกำเนิดแส่งที�มนุษย์ึส่ร่้�งขึ�น

แหล่งกำ เนิดแหล่งกำ เนิด
แสงแสง

การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่
ของแสงจากของแสงจาก
แหล่งกำ เนิดแหล่งกำ เนิด

~ แส่งเคืลำื�อนที�เปน็เส้่นต้ร่งจ�กแห้ลำง่กำเนิด 
   ไปในทุกทิศท�ง

~ แห้ลำ่งกำเนิดเส่ียึงส่้�นด้วยึคืว�มถั่ี�ต้ำ�� 
   ทำให้้เกิดเส่ียึงต้ำ�� (เส่ียึงทุ้ม) 

~ แห้ลำ่งกำเนิดเสี่ยึงส่้�นด้วยึคืว�มถั่ี�สู่ง 
   ทำให้้เกิดเส่ียึงสู่ง (เส่ียึงแห้ลำม)

 การเกิด  การเกิด 
เสียงต่ำ เสียงต่ำ 

การเกิด การเกิด 
เสียงสูง เสียงสูง 

VS

28
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ชุดที่ 4ชุดที่ 4
สารรอบตัวสารรอบตัว

การเปลี่ยนสถานะของสาร

สมบัติของวัสดุ

การจ�าแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์

การแยกสาร

กรด VS เบส

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ VS 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
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การเปลี่ยนสถานะของสารการเปลี่ยนสถานะของสาร

¡ŒÍ¹¹éÓá¢ç§ (¢Í§á¢ç§)

ËÅÍÁàËÅÇ

à¾ÔèÁÍØ³ËÀÙÁÔ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹Ð¢Í§ÊÒÃ

à¾ÔèÁÍØ³ËÀÙÁÔ

Å´ÍØ³ËÀÙÁÔ Å´ÍØ³ËÀÙÁÔ

á¢ç§µÑÇ

ÃÐàËÂ

¤Çºá¹‹¹

¹éÓ (¢Í§àËÅÇ) äÍ¹éÓ (á¡�Ê)

A R T W O R K

คืือ ก�ร่เปลำี�ยึนส่ถั่�นะจ�กของแข็งเป็นของเห้ลำว 
เมื�อได้ร่้บอุณห้ภููมิจนถึั่งจุดห้ลำอมเห้ลำว

คืือ ก�ร่เปลำี�ยึนส่ถั่�นะจ�กของเห้ลำวเป็นแก๊ส่  
เมื�ออุณห้ภููมิสู่งถั่ึงจุดเดือด 

คืือ ก�ร่เปลำี�ยึนส่ถั่�นะจ�กแก๊ส่เป็นของเห้ลำว 

การการ
หลอมเหลวหลอมเหลว

การระเหยการระเหย

การควบแน่นการควบแน่น
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คืือ ก�ร่เปลำี�ยึนส่ถั่�นะจ�กของเห้ลำวไปเป็นของแข็ง 
เมื�อได้ร่้บอุณห้ภููมิจนถั่ึงจุดเยืึอกแข็งการแข็งตัวการแข็งตัว

~ เกิดก�ร่ส่ลำ�ยึแร่งยึึดเห้นี�ยึวร่ะห้ว่�งโมเลำกุลำ 
   ของส่�ร่ ได้แก่ ก�ร่ห้ลำอมเห้ลำว ก�ร่ร่ะเห้ิด  
   ก�ร่ร่ะเห้ยึ 

~ เกิดก�ร่ส่ร่้�งแร่งยึึดเห้นี�ยึวร่ะห้ว่�งโมเลำกุลำ 
   ของส่�ร่ ได้แก่ ก�ร่คืวบแน่น ก�ร่แข็งต้ว้ 

คืือ พืลำง้ง�นคืว�มร่้อนที�ใช้เปลำี�ยึนส่ถั่�นะจ�ก 
ของแข็งเป็นของเห้ลำว โดยึที�ไม่มีก�ร่เปลำี�ยึนแปลำง 
อุณห้ภููมิ

คืือ พืลำง้ง�นคืว�มร่้อนที�ใช้เปลำี�ยึนส่ถั่�นะจ�ก
ของเห้ลำวเป็นแก๊ส่ โดยึที�ไม่มีก�ร่เปลำี�ยึนแปลำงอุณห้ภููมิ

การการ
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง
พลังงานแบบพลังงานแบบ
ดูดความร้อน ดูดความร้อน 

ความร้อนความร้อน
แฝงของการแฝงของการ
หลอมเหลวหลอมเหลว  

ความร้อนแฝงความร้อนแฝง
ของการกลายของการกลาย

เป็นไอเป็นไอ

การการ
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง
พลังงานแบบพลังงานแบบ
คายความร้อนคายความร้อน

VS

VS
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สมบัติของวัสดุสมบัติของวัสดุ

คืือ คืว�มส่�ม�ร่ถั่ในก�ร่ทนท�นต่้อก�ร่ขูดขีด
ห้ร่ือเกิดร่อยึ 

คืือ คืว�มส่�ม�ร่ถั่ในก�ร่ทนท�นต่้อก�ร่แต้กห้้ก ห้ร่ือ 
ดึงให้้ข�ดออกจ�กก้นได้ยึ�ก 

คืือ คืว�มส่�ม�ร่ถั่กลำบ้คืืนสู่่รู่ปร่่�งห้ร่ือส่ภู�พืเดิม 
เมื�อห้ยึุดออกแร่งกร่ะทำ

คืือ คืว�มส่�ม�ร่ถั่ในก�ร่ถ่ั่�ยึโอนคืว�มร่้อนผ่่�น 
ว้ส่ดุที�เป็นของแข็ง 

คืือ ก�ร่ยึอมให้ ้
กร่ะแส่ไฟิฟิ้�ผ่่�นได้ เช่น โลำห้ะ 

ความแข็งความแข็ง

ความเหนียวความเหนียว

ความยืดหยุ่นความยืดหยุ่น

การนำ  การนำ  
ความร้อนความร้อน

การนำ ไฟฟ้าการนำ ไฟฟ้า
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ชุดที่ 5ชุดที่ 5
ปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อวกาศ	ดาราศาสตร์อวกาศ	ดาราศาสตร์
และเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อวกาศ
ดาราศาสตร์
เทคโนโลยีอวกาศ

page01_�������������� ��������.indd   43page01_�������������� ��������.indd   43 9/3/2565 BE   15:099/3/2565 BE   15:09



ปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติ

~ กลำ�งวน้กลำ�งคืืน เกิดจ�กโลำกห้มุนร่อบต้ว้เอง 
   จ�กทิศต้ะวน้ต้กไปยึ้งทิศต้ะว้นออก
~ ใช้เวลำ� 24 ช้�วโมง (1 ว้น)
~ ด้�นที�ได้ร่้บแส่งจ�กดวงอ�ทิต้ยึ์ 
   เป็นเวลำ�กลำ�งวน้
~ ด้�นที�ไม่ได้ร่้บแส่งจ�กดวงอ�ทิต้ยึ์ 
   เป็นเวลำ�กลำ�งคืืน

~ ฤดูก�ลำ เกิดจ�กโลำกโคืจร่ร่อบดวงอ�ทิต้ยึ์แลำะ 
   ห้มุนร่อบต้ว้เอง 
~ แกนโลำกเอียึง 23.5 องศ� ทำให้้บร่ิเวณต้่�งๆ    
   ร่้บแส่งจ�กดวงอ�ทิต้ยึ์ไม่เท่�กน้ 
~ ปร่ะเทศไทยึมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร่้อน ฤดูฝน  
   แลำะฤดูห้น�ว
~ ทวีปยุึโร่ปแลำะอเมร่ิก�มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผ่ลำิ  
   ฤดูใบไม้ร่่วง ฤดูร่้อน แลำะฤดูห้น�ว

กลางวันกลางวัน
กลางคืนกลางคืน

ฤดูกาลฤดูกาล
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~ นำ��ขึ�น-นำ��ลำง เกิดจ�กแร่งดึงดูดของดวงจ้นทร่ ์
   กร่ะทำต่้อโลำก เกิดวน้ลำะ 2 คืร่้�ง
~ ว้นนำ��เกิด คืือ ว้นที�ร่ะด้บนำ��ขึ�น-นำ��ลำงสู่งแลำะต้ำ��
   ม�กกว่�ปกติ้ ดวงจน้ทร่์แลำะดวงอ�ทิต้ยึ์อยึูใ่น
   แนวเดียึวกน้ก้บโลำก
~ ว้นนำ��ต้�ยึ คืือ วน้ที�ร่ะด้บนำ��ขึ�นน้อยึแลำะลำงน้อยึ  
   ดวงจ้นทร่์แลำะดวงอ�ทิต้ยึ์อยึูใ่นแนวต้้�งฉ�กกน้กบ้โลำก

~ ข้�งขึ�น-ข้�งแร่ม เกิดจ�กดวงจน้ทร่์โคืจร่ร่อบโลำก 
   ในต้ำแห้น่งที�ต้่�งๆ ก้น ทำให้้ได้ร่้บแส่งจ�ก 
   ดวงอ�ทิต้ย์ึไม่เท่�กน้
~ ข้�งขึ�น คืือ คืืนเดือนมืดถึั่งคืืนว้นเพื็ญ  
   มีต้้�งแต้่ขึ�น 1–15 คืำ��
~ ข้างแรมี คืือ คืืนว้นเพื็ญถึั่งคืืนเดือนมืด 
   มีต้้�งแต้่แร่ม 1–15 คืำ��

มี 2 แบบ ได้แก่
~ สุ่ร่ิยึุปร่�คื� คื่อื ดวงอ�ทิต้ยึ์ ดวงจ้นทร่์ แลำะโลำก  
   เร่ียึงลำำด้บกน้อยึู่ในแนวเส่้นต้ร่ง ทำให้้ดวงจ้นทร่์
   บดบ้งแส่งจ�กดวงอ�ทิต้ยึ์ 
~ จ้นทรุ่ปร่�คื� คืือ ดวงอ�ทิต้ย์ึ โลำก แลำะดวงจน้ทร่์  
   เร่ียึงลำำด้บกน้อยึู่ในแนวเส่้นต้ร่ง ทำให้้โลำกบดบ้งแส่ง 
   จ�กดวงอ�ทิต้ยึ์

น้ำ ขึ้น-น้ำ ลงน้ำ ขึ้น-น้ำ ลง

ข้างขึ้น- ข้างขึ้น- 
ข้างแรมข้างแรม

อุปราคา อุปราคา 
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อวกาศอวกาศ

~ ห้ม�ยึถึั่ง ร่ะบบที�มีดวงอ�ทิต้ยึ์เป็นศูนยึ์กลำ�ง 
   โดยึมีด�วเคืร่�ะห้์ ด�วเคืร่�ะห้์น้อยึ แลำะด�วห้�ง
   โคืจร่ร่อบดวงอ�ทิต้ยึ์ 

คืือ ด�วที�มีแส่งส่ว่�งในต้ว้เอง ได้แก่  
ดวงอ�ทิต้ย์ึ กลำุม่ด�วลำูกไก่ กลำุ่มด�วจร่ะเข้  
กลำุ่มด�วน�ยึพืร่�น 

คืือ ด�วที�ไม่มีแส่งส่ว่�งในต้ว้เอง  
มีท้�งห้มด 8 ดวงในร่ะบบสุ่ร่ิยึะ แบ่งเป็น
ด�วเคืร่�ะห้์วงใน ได้แก่ ด�วพืุธ ด�วศุกร่์ 
ด�วเคืร่�ะห้์วงนอก ได้แก่ ด�วอ้งคื�ร่  
ด�วพืฤห้้ส่บดี ด�วเส่�ร์่ ด�วยึูเร่น้ส่  
แลำะด�วเนปจูน
ด�วเคืร่�ะห้์ช้�นใน (ด�วเคืร่�ะห้์ห้ิน) ได้แก่ ด�วพืุธ 
ด�วศุกร่์ โลำก แลำะด�วอ้งคื�ร่
ด�วเคืร่�ะห้์ช้�นนอก (ด�วเคืร่�ะห้์แก๊ส่) ได้แก่่  
ด�วพืฤห้้ส่บดี ด�วเส่�ร์่ ด�วยึูเร่น้ส่ แลำะ 
ด�วเนปจูน

ระบบระบบ
สุริยะสุริยะ

ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์

ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์

46
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ข้อสอบวิทยาศาสตร์สับขาหลอกข้อสอบวิทยาศาสตร์สับขาหลอก
 ชุดที่ 1 ชุดที่ 1

จงเลืือกคำำตอบข้้อที่่�ถููกต้องที่่�สุุดเพี่ยงข้้อเด่ยว
1  นัักเรีียนัคนัหนั่�งทดลองนัำต้้นักรีะสัังแช่่ในับีีกเกอรี์ที�บีรีรีจุุนัำ��สีัแดง 30 นั�ที ดังรีูป 
 
    หลังจุ�กนัั�นันัำลำต้้นักรีะสัังม�แบี่งออกเป็นั 2 ท่อนั
    ดังนีั� ท่อนัที� 1 ผ่่�ต้�มย�ว แล้วสั่องด้วยแว่นัขย�ย 
    ท่อนัที� 2 ผ่่�ต้�มขว�ง แล้วนัำไปสั่องด้วย   
    กล้องจุุลทรีรีศนั์ 

ข้อใดสัรีุปผ่ลก�รีทดลองได้ถููกต้้อง?
ก. เนั้�อเย้�อที�ต้ิดสัีแดง มีลักษณะเป็นัเสั้นัเล็กๆ ต่้อเนั้�องจุ�กสั่วนัรี�ก ลำต้้นัและใบี 
ข. เนั้�อเย้�อที�ต้ิดสัีแดงต้�มลำต้้นัต้ัดต้�มขว�ง เรีียกว่� เน้ั�อเย้�อลำเลียงอ�ห�รี 
ค. เนั้�อเย้�อที�ไม่ต้ิดสัีแดงต้�มลำต้้นัต้ัดต้�มขว�ง เรีียกว่� เนั้�อเย้�อลำเลียงนัำ��
ง.  เนั้�อเย้�อที�ต้ิดสัีแดง มีลักษณะกรีะจุ�ยทั�วลำต้น้ั ไม่เป็นัรีะเบีียบี

2  พิิจุ�รีณ�ข้อคว�มต้่อไปนีั�
  A.  ละอองเรีณูสัรี้�งหลอดงอกไปต้�มก้�นัเกสัรีต้ัวเมีย
  B.  อับีละอองเรีณูแก่และแต้กออก
  C.  สัเปิรี์มผ่สัมกับีไข่
  D.  ละอองเรีณูต้กลงบีนัยอดเกสัรีต้ัวเมีย
  E.  รีังไข่เจุรีิญเป็นัผ่ล

ข้อใดเรีียงลำดับีเหตุ้ก�รีณ์ก�รีสั้บีพิันัธุ์ุ์แบีบีอ�ศัยเพิศของพิ้ช่มีดอกได้ถููกต้้อง?         
ก. A  B  C  D  E
ข.  B  D  A  C  E
ค.  D  A  B  C  E
ง.  C  B  A  D  E

 3  เม้�อนัำถูุงพิล�สัติ้กคลุมใบีไม้ไว้แล้วต้ั�งทิ�งไว้กล�งแดด 30 นั�ที ดังรีูป50
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ปรี�กฏว่�มีไอนัำ��เก�ะอยู่ภ�ยในัถูุงพิล�สัต้ิก ข้อใดกล่�วไม่ถููกต้้อง?
ก. กรีะบีวนัก�รีนีั�เรีียกว่� กรีะบีวนัก�รีค�ยนัำ�� 
ข.  กรีะบีวนัก�รีนีั�เกิดข่�นัที�ป�กใบีโดยใช่้เซลล์คุม
ค.  อุณหภูมิและคว�มเข้มแสังไม่มีผ่ลต้่อกรีะบีวนัก�รีนีั�
ง.  กรีะบีวนัก�รีนีั�มีสั่วนัช่่วยให้เกิดก�รีลำเลียงนัำ��ของพิ้ช่

 4  แบี่งกลุ่มของกรีดอะมิโนัได้เป็นั 2 กลุ่ม ดังนีั�

กลุ่มที� 1 ลิวซีนั  เมไทโอนีันั  ฟีีนิัลอะล�นีันั  ทรีีโอนีันั  ทรีิปโต้เฟีนั 

กลุ่มที� 2 อะล�นีันั  กลูต้�มีนั  ซีสัเต้อีนั  โพิรีลีนั  ไทโรีซีนั

ข้อใดไม่ถููกต้้อง? 
ก.  กลุ่มที� 1 เป็นักรีดอะมิโนัจุำเป็นั รี่�งก�ยไม่สั�ม�รีถูสัร้ี�งเองได้ ต้้องได้จุ�กอ�ห�รี 

 ที�รีับีปรีะท�นัเข้�ไป
ข.  กลุ่มที� 2 เป็นักรีดอะมิโนัไม่จุำเป็นั รี่�งก�ยสั�ม�รีถูสัร้ี�งเองได้ 
ค.  อ�ห�รีจุ�กพิ้ช่จุะมีกรีดอะมิโนักลุ่มที� 1 ม�กกว่�อ�ห�รีจุ�กสัตั้ว์
ง.  กรีดอะมิโนัทั�ง 2 กลุ่ม ปรีะกอบีด้วยธุ์�ตุ้ค�รี์บีอนั ไฮโดรีเจุนั ออกซิเจุนั  

 และไนัโต้รีเจุนั

51

page02_�������������� ��������.indd   51page02_�������������� ��������.indd   51 9/3/2565 BE   15:119/3/2565 BE   15:11



59

เฉลยกลเม็ดสับขาหลอก ชุดที่ 1เฉลยกลเม็ดสับขาหลอก ชุดที่ 1

2

ควรีเข้�ใจุหนั้�ที�ของเนั้�อเย้�อลำเลียงนัำ��และอ�ห�รีของพิ้ช่  
รีวมถู่งลักษณะก�รีเรีียงต้ัวของเนั้�อเย้�อลำเลียงนัำ��และ 

อ�ห�รีในัพิ้ช่ใบีเลี�ยงเดี�ยวและพิ้ช่ใบีเลี�ยงคู่

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

 ต้อบีข้อ ข.ต้อบีข้อ ข.
เพิรี�ะ ก�รีสั้บีพิันัธุ์ุ์แบีบีอ�ศัยเพิศของพิ้ช่มีดอกเรีิ�มต้้นัจุ�ก 

อับีละอองเรีณูแก่และแต้กออก (B)  ละอองเรีณูต้กลงบีนัยอดเกสัรีต้ัวเมีย เรีียกว่�  
ก�รีถู่�ยละอองเรีณ ู(D)  ละอองเรีณูสัร้ี�งหลอดงอกไปต้�มก้�นัเกสัรีตั้วเมีย (A)  สัเปิรี์ม
ผ่สัมกับีไข่ เรีียกว่� ก�รีปฏิสันัธุ์ ิ(C)  รีังไข่เจุรีิญไปเป็นัผ่ล (E) 

ถู้�ต้อบีข้ออ้�นัแสัดงว่� โดนัหลอก! เพิรี�ะเรีียงลำดับีผ่ิดทุกข้อ

    ควรีจุำขั�นัต้อนัก�รีสั้บีพิันัธุ์ุ์
แบีบีอ�ศัยเพิศของพิ้ช่มีดอกให้แม่นัยำ

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

1 ต้อบีข้อ ก. ต้อบีข้อ ก. 
เพิรี�ะ ขนัรี�กของต้้นักรีะสัังจุะดูดนัำ��สัีแดงไปต้�มสั่วนัต่้�งๆ ผ่่�นัท�งเนั้�อเย้�อลำเลียงนัำ�� 

(Xylem) จุ่งทำให้เนั้�อเย้�อดังกล่�วมีสัีแดง
ถู้�ต้อบีข้อ ข. และ ค. โดนัหลอก! เพิรี�ะเนั้�อเย้�อที�ต้ิดสัีแดง เรีียกว่� เนั้�อเย้�อลำเลียงนัำ�� 

(Xylem) สั่วนัเน้ั�อเย้�อที�ไม่ต้ิดสัีแดง เรีียกว่� เนั้�อเย้�อลำเลียงอ�ห�รี (Phloem)
ถู้�ต้อบีข้อ ง. โดนัหลอก! เพิรี�ะต้้นักรีะสัังเป็นัพิ้ช่ใบีเลี�ยงคู่ เนั้�อเย้�อลำเลียงนัำ��เรีียงต้ัว

เป็นัวงแหวนัและเป็นัรีะเบีียบี ไม่กรีะจุ�ยทั�วลำต้น้ั
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60

ควรีเข้�ใจุกรีะบีวนัก�รีค�ย
นัำ��ของพิ้ช่ สั่วนัใดของพิ้ช่ที�
ใช่้ในัก�รีค�ยนัำ��และผ่ลที�ได้

จุ�กก�รีค�ยนัำ��

ควรีจุำกรีดอะมิโนัช่นิัดต่้�งๆ  
ธุ์�ตุ้องค์ปรีะกอบี รีวมถู่งอ�ห�รี 

ที�ให้กรีดอะมิโนัแต้่ละช่นิัดให้แม่นัยำ

 ต้อบีข้อ ค. ต้อบีข้อ ค. 
เพิรี�ะ ในัอ�ห�รีจุำพิวกพิ้ช่มีกรีดอะมิโนักลุ่มที� 1 (กรีดอะมิโนัจุำเป็นั ค้อ กรีดอะมิโนั 

ที�รี่�งก�ยไม่สั�ม�รีถูสัังเครี�ะห์ได้เอง) นั้อยกว่�อ�ห�รีที�ม�จุ�กสััต้ว์
ถู้�ต้อบีข้ออ้�นัแสัดงว่� โดนัหลอก! เพิรี�ะเป็นัคำต้อบีที�ถููกต้้อง แต้่โจุทย์ให้ห�ข้อที� 

ไม่ถููกต้้อง

3

4

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

 ต้อบีข้อ ค. ต้อบีข้อ ค. 
เพิรี�ะ จุ�กก�รีทดลองนีั�เป็นัก�รีศ่กษ�กรีะบีวนัก�รีค�ยนัำ��ของพิ้ช่ ซ่�งปัจุจุัยที�มีผ่ลต้่อ

ก�รีค�ยนัำ�� ได้แก่ อุณหภูมิและคว�มเข้มแสัง กล่�วคอ้ ถู้�อุณหภูมิและคว�มเข้มแสังสัูง  
จุะทำให้พิ้ช่ค�ยนัำ��ได้ม�กข่�นั 

ถู้�ต้อบีข้ออ้�นัแสัดงว่� โดนัหลอก! เพิรี�ะเป็นัคำต้อบีที�ถููกต้้อง แต้่โจุทย์ให้ห�ข้อที� 
ไม่ถููกต้้อง
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ข้อสอบวิทยาศาสตร์สับขาหลอกข้อสอบวิทยาศาสตร์สับขาหลอก
 ชุดที่ 2 ชุดที่ 2

จงเลือกค�ำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1  ส่่วนประกอบใดของเซลล์พืืชที่่�ไม่่พืบในเซลล์ส่ัตว์? 

ก. ผนังเซลล์ ไลโซโซม่
ข. คลอโรพืลาส่ต์ ไม่โที่คอนเดร่ย
ค. ผนังเซลล์ คลอโรพืลาส่ต์
ง. คลอโรพืลาส่ต์ ไม่โที่คอนเดร่ย

2  ข้อใดเป็นความ่ผิดปกติที่่�เกิดจากการถ่่ายที่อดลักษณะที่างพืันธุุกรรม่ที่่�ควบคุม่โดย 
    ย่นด้อยบนออโตโซม่?

ก. เด็กหญิิงชม่พ่่ืเป็นโรคธุาลัส่ซเ่ม่่ย
ข. เด็กหญิิงส่้ม่เป็นโรคดาวน์ซินโดรม่
ค. เด็กหญิิงกล้วยเป็นโรคท้ี่าวแส่นปม่
ง. เด็กหญิิงน้อยหน่าเป็นโรคตาบอดส่่

3  กำำหนดให้
  A =  กล่บดอก
  B = เกส่รตัวผ่้
  C = กล่บเล่�ยง
  D = ฐานรองดอก
  E = เกส่รตัวเม่่ย

ข้อใดเรย่งส่่วนประกอบของดอกครบส่่วนจากภายนอกไปภายในได้ถ่ก่ต้อง?
กำ. D     C      A     B
ข. C     E     B     A
ค. B     D     E     A
ง. C     A     B     E

73
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4  ข้อใดเป็นการตอบส่นองของพืืชต่อแส่ง?
ก. การม่้วนใบของต้นหม้่อข้าวหม้่อแกงลิง
ข. ดอกที่านตะวันบานหันหน้าเข้าหาดวงอาที่ิตย์
ค. ต้นกระบองเพืชรเปล่�ยนใบเป็นหนาม่
ง. ต้นส่ักส่ลัดใบเม่ื�อเข้าส่่่ฤด่หนาว

5  ข้อใดกล่าวถ่่กต้องเก่�ยวกับการปฏิิส่นธุิภายนอกของสั่ตว์?
ก. เป็นการผส่ม่ของเซลล์อสุ่จิกับเซลล์ไข่ภายในร่างกายเพืศเม่่ย  
 และออกล่กเป็นตัวเที่่านั�น
ข. ไม่่ม่่การผส่ม่ของเซลล์อสุ่จิกับเซลล์ไข่ และออกลก่เป็นไข่เที่่านั�น
ค. เป็นการผส่ม่ของเซลล์อสุ่จิกับเซลล์ไข่ภายนอกร่างกายเพืศเม่่ย  
 โดยใช้นำ�าเป็นตัวกลาง
ง. เป็นการผส่ม่ของเซลล์อสุ่จิกับเซลล์ไข่ภายนอกร่างกาย  
 โดยไม่่ใช้นำ�าเป็นตัวกลาง

6  ความ่แตกต่างระหว่างส่ัตว์เลือดเย็นกับสั่ตว์เลือดอุน่คือข้อใด?
ก. อุณหภ่ม่ิของร่างกาย
ข. ลักษณะลำตัวและผิวหนัง
ค. ขนาดของปาก
ง. แหล่งที่่�อย่่อาศัย

7  ขณะหายใจออก อวัยวะที่่�เก่�ยวข้องกับกระบวนการหายใจม่่การเคลื�อนไหวอย่างไร? 
ก. กระบังลม่เคลื�อนตัวตำ�าลง  ปริม่าตรช่องอกเพืิ�ม่ข้�น
ข. กระบังลม่เคลื�อนตัวส่่งข้�น  ปริม่าตรช่องอกเพืิ�ม่ข้�น
ค. กระด่กซ่�โครงเคลื�อนตัวส่่งข้�น กระบังลม่เคลื�อนตัวตำ�าลง
ง. กระด่กซ่�โครงเคลื�อนตัวตำ�าลง กระบังลม่เคลื�อนตัวส่ง่ข้�น

74
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79

เฉลยกลเม็ดสับขาหลอก ชุดที่ 2เฉลยกลเม็ดสับขาหลอก ชุดที่ 2

1 ตอบข้อ ค. ตอบข้อ ค. 
เพืราะ พืืชใช้ผนังเซลล์คำ�าจุนโครงส่ร้างให้แข็งแรง และใช้คลอโรพืลาส่ต์ในกระบวนการ

ส่ังเคราะห์ด้วยแส่ง ดังนั�น ส่่วนประกอบที่ั�งส่องจ้งพืบในเซลล์พืืชเท่ี่านั�น
ถ้่าตอบข้อ ก. แส่ดงว่า โดนหลอก! เพืราะไลโซโซม่ม่่เฉพืาะในเซลล์ส่ัตว์เที่่านั�น
ถ้่าตอบข้อ ข. และข้อ ง. โดนหลอก!  เพืราะไม่โที่คอนเดรย่พืบได้ที่ั�งในเซลล์พืืชและเซลล์ส่ตัว์

2 ตอบข้อ ก.ตอบข้อ ก.
เพืราะ เป็นโรคที่่�เกิดจากการได้รับการถ่่ายที่อดลักษณะ 

ที่างพืันธุุกรรม่จากย่นด้อยบนโครโม่โซม่ร่างกายหรือออโตโซม่ 
ถ้่าตอบข้ออื�นแส่ดงว่า โดนหลอก!
ข้อ ข. เกิดจากโครโม่โซม่ร่างกายเกินม่า 1 แที่่ง  
ข้อ ค. เกิดจากความ่ผิดปกติของย่นเด่นบนโครโม่โซม่ร่างกาย 
ข้อ ง. เกิดจากความ่ผิดปกติของย่นด้อยบนโครโม่โซม่เพืศ

ควรจำประเภที่ของโครโม่โซม่ ประเภที่
ของย่น อก่ที่ั�งต้องจำแนกลักษณะ

ความ่ผิดปกติที่่�เกิดจากการถ่่ายที่อด
ลักษณะที่างพืันธุุกรรม่จากโครโม่โซม่

และย่นได้

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

ควรจำส่่วนประกอบที่่�แตกต่างกัน 
ระหว่างเซลล์พืืชและเซลล์ส่ัตว์

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

โครโมโซมของคนมี 2 ประเภท ได้แก่ โครโมโซมร่ำงกำยหรือ
ออโตโซม และโครโมโซมเพศ
เมื่อเรียงขนำดโครงสร้ำง
จำกเล็กไปใหญ่
ยีน < DNA < โครโมโซม

ข้อควรจ�ำข้อควรจ�ำ
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3 ตอบข้อ ง. ตอบข้อ ง. 
ดอกครบส่่วน คอื ดอกไม้่ที่่�ม่ส่่่วนประกอบครบ 4 ส่่วน ได้แก่ 

กลบ่เล่�ยง กลบ่ดอก เกส่รตวัผ่ ้ และเกส่รตวัเม่ย่ (เรย่งจาก
ภายนอกไปภายใน) 

ถ้่าตอบข้อ ก. และข้อ ค. โดนหลอก! เพืราะฐานรองดอก (D) 
ไม่่ใช่ส่่วนประกอบของดอกครบส่่วน ส่่วนข้อ ข. เร่ยงลำดับ 
ไม่่ถ่่กต้อง โดนหลอก!

4 ตอบข้อ ข. ตอบข้อ ข. 
เพืราะ การหันหน้าเข้าหาแส่งอาที่ติย์เพืื�อนำไปใช้ในการสั่งเคราะห์ด้วยแส่ง เป็นการตอบส่นอง

ต่อแส่งของพืืช 
ถ้่าตอบข้อ ก. หรอืข้อ ง. โดนหลอก! เพืราะการม้่วนใบของต้นหม้่อข้าวหม้่อแกงลิง เป็นการ 

ตอบส่นองต่อการส่มั่ผัส่  และต้นส่กัส่ลดัใบเม่ื�อเข้าส่่ฤ่ดห่นาว เป็นการตอบส่นองต่ออณุหภ่ม่ิ
ถ้่าตอบข้อ ค. โดนหลอก! เพืราะต้นกระบองเพืชรเปล่�ยนใบเป็นหนาม่เพืื�อลดการคายนำ�า

5 ตอบข้อ ค.ตอบข้อ ค.
เพืราะ การปฏิิส่นธุภิายนอกของสั่ตว์ เป็นการผส่ม่ระหว่างเซลล์ส่บืพืนัธ์ุุเพืศผ่ ้(อสุ่จ)ิ และเซลล์

ส่บืพืนัธ์ุุเพืศเม่ย่ (ไข)่ ภายนอกร่างกายของส่ตัว์เพืศเม่ย่ โดยต้องใช้นำ�าเป็นตวักลางช่วยให้อส่จุเิคลื�อนที่่�
ไปหาไข่ พืบในส่ตัว์ประเภที่ปลาและส่ตัว์คร้�งบกคร้�งนำ�า

ถ้่าตอบข้อ ก. โดนหลอก! เพืราะเป็นการปฏิิส่นธุภิายในร่างกาย ซ้�งม่ท่ี่ั�งออกลก่เป็นไขแ่ละออกลก่
เป็นตวั

ควรจำตัวอย่างการตอบส่นอง 
ต่อส่ิ�งเร้าของพืืชให้ได้

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

ดอกครบส่วน 
มีส่วนประกอบ  
4 ส่วนเท่ำนั้น

ข้อควรจ�ำข้อควรจ�ำ
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ข้อสอบวิทยาศาสตร์สับขาหลอกข้อสอบวิทยาศาสตร์สับขาหลอก
 ชุดที่ 3 ชุดที่ 3

จงเลือกค�ำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1  สิ่่�งมีีชี ีวิ่ตในข้้อใดที่ี�สิ่ามีารถเชี่�อมีโยงสิ่่�งมีีชี ีวิ่ตต่างๆ ให้ห้้มีุนเวิียนเป็็นวิัฏจัักรในระบบน่เวิศ  
    โดยเป็ลี่ี�ยนอ่นที่รียสิ่ารให้้เป็็นอน่นที่รียสิ่ารได้?        

ก.	 แบคทีีเรีีย	 	 ยีสต์์
ข้. สิ่าห้ร่ายห้างกระรอก เห็้ด
ค.	 รีา	 	 	 ต์้นข้้าว
ง. ไสิ่้เด่อนด่น  แร้ง

2  การป็รับตัวิข้องพ่ืชีที่ี�ดำรงชีีวิ่ตในที่ะเลี่ที่ราย โดยการลี่ดจัำนวินใบให้้น้อยลี่งห้รอ่ไมี่มีีใบ  
				มีีปรีะโยชน์ต่์อพืืชอย่างไรี?

ก.	 เป็นการีลดการีคายนำ�า	
ข้.	 ทีำให้้มีีแรีงต์้านลมีได้มีากข้้�น	
ค.	 อุณห้ภููมิีข้องพืืชไมี่สูงเกินไป
ง.	 พืืชรีับแสงในปรีิมีาณทีี�เห้มีาะสมีต์่อการีสังเครีาะห้์ด้วยแสง

3		ส่วนใดข้องเซลล์พืืชทีี�เกี�ยวข้้อง 
				กับกรีะบวนการีสังเครีาะห้์ด้วยแสง?	

ก. A
ข้. B
ค.	 C	
ง. D

A

B
D

C
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4		ข้้อใดไมี่ถููกต์้องเกี�ยวกับการีดำรีงชีวิต์ข้องพืืช?
ก.	 การีสังเครีาะห์้ด้วยแสงเกิดเฉพืาะเซลล์ทีี�มีีคลอโรีพืลาสต์์
ข้.	 การีห้ายใจข้องพืืชเกิดในเวลากลางคืนเที่านั�น
ค.	 การีสังเครีาะห์้ด้วยแสงเกิดในเวลากลางวันเที่านั�น
ง.	 การีห้ายใจเกิดกับทุีกเซลล์ข้องพืืช

5		เมีื�อนำนำ�าย่อยจากต่์อมีนำ�าลายข้องนักเรีียนคนห้น้�งมีา	10	ลูกบาศก์เซนต์ิเมีต์รี 
					ใส่ลงไปในห้ลอดทีดลองทีี�มีีข้้าวต์้มีสุก	30	ลูกบาศก์เซนต์ิเมีต์รี	จะเกิดสารีใด?

ก. กรดไข้มีัน
ข้. กรดอะมี่โน
ค.	 นำ�าต์าลกลูโคส
ง.	 นำ�าต์าลซูโครีส

6		ข้้อใดเป็นสัต์ว์ทีี�ไมี่มีีกรีะดูกสันห้ลังทีั�งห้มีด?
ก. นก  ไก่  เสิ่อ่
ข้.	 ปลานิล	 	 กรีะต์่าย		 จิ�งจก
ค.	 ปะการีัง		 ห้อย	 	 แมีงกะพืรีุน	
ง. ไส้ิ่เด่อน  จั่งโจั้  ตุ่นป็ากเป็็ด

7		ข้้อใดแสดงความีสัมีพืันธ์์ข้องสิ�งมีีช ีวิต์แบบพื้�งพืาอาศัยกัน?	
ก. เห้็บแลี่ะห้มัีดบนตัวิสิุ่นัข้
ข้. รากับสิ่าห้ร่าย
ค.	 นกเอี�ยงบนห้ลังควาย
ง.	 ไรีแดงกับปลาห้างนกยูง

91
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เฉลยกลเม็ดสับขาหลอก ชุดที่ 3เฉลยกลเม็ดสับขาหลอก ชุดที่ 3

1  ตอบข้้อ ก. ตอบข้้อ ก. 
เพืราะ สิ่่�งมีชีีวีิต่ที่ี�สิ่ามีารถเป็ลี่ี�ยนอ่นที่รยีสิ่าร (ซาก

พืืชซากสัต์ว์)	ให้้เป็นอนินทีรีียสารี	(คารี์บอนไดออกไซด์	
นำ�า	และแร่ีธ์าตุ์)	คือ	แบคทีเีรียี	เห็้ด	รีา	ยีสต์์	ซ้�งเรียีกว่า 
ผูู้้ย่อยสลาย ที่ำให้้เก่ดการห้มีุนเวิียนเป็็นวิัฏจัักรใน 
ระบบน่เวิศ

ถู้าต์อบข้้อ	ข้.	และข้้อ	ค.	แสดงว่า	โดนห้ลี่อก! เพืราะ 
สิ่าห้ร่ายห้างกระรอก แลี่ะต้นข้้าวิ เป็็นผูู้้ผู้ลิต์	

ถ้าตอบข้้อ ง. โดนห้ลี่อก! เพืราะไส้ิ่เด่อนด่น 
แลี่ะแร้ง เป็็นผูู้้บรีิโภูคซากอินทีรีีย์

2  ตอบข้้อ ก. ตอบข้้อ ก. 
เพืรีาะ	 พืืชทีะเลทีรีาย	 เช่น	 กรีะบองเพืชรี	 มีีการีเปลี�ยนใบเป็นห้นามีห้รีือลดปรีิมีาณใบ	

เพืื�อลดการีสูญเสียนำ�า

ต้องเข้้าใจักลีุ่่มีสิ่่�งมีีชี ีวิ่ตในระบบน่เวิศ 
บทีบาทีและความีสำคัญในรีะบบนิเวศ

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

ต้องเข้้าใจัการป็รับตัวิ 
ข้องพื่ชีที่ะเลี่ที่รายต่อสิ่่�งแวิดล้ี่อมี

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบ่งได้เป็น 3 พวก
1. ผู้ผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถสร้ำงอำหำรเองได้โดยกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง
2. ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สำมำรถสรำ้งอำหำรเองได้ แต่ ได้รับอำหำรจำกกำรกินสิง่มชีวีติอ่ืน 3. ผู้ย่อยสลำย คือ สิ่งมีชีวิตที่สร้ำงเอนไซม์ออกมำย่อยสลำย ซำกของสิ่งมีชีวิตอื่น 

ข้อควรจ�ำข้อควรจ�ำ

ถ้าตอบข้้ออ่�นแสิ่ดงวิ่า โดนห้ลี่อก! เพืราะ
ทีกุข้้อไม่ีเกี�ยวข้อ้งกับการีปรีบัต์วัข้องพืืชทีี�อยู่ใน
ทีะเลทีรีาย	ซ้�งมีอีณุห้ภููมีสิงูมีากในเวลากลางวนั	
และอุณห้ภููมีิเย็นจัดในเวลากลางคืน
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3  ตอบข้้อ ง.ตอบข้้อ ง.

ควรีจำโครีงสรี้างและห้น้าทีี� 
ข้องเซลล์พืืชให้้ได้

“ถ้าไม่อยากโดนหลอก”

A

B
D

C

เพืรีาะ	จากภูาพืโครีงสร้ีางข้องเซลล์พืืช	D	คือ	คลอโรีพืลาสต์์	เป็นออร์ีแกเนลล์ทีี�มีคีลอโรีฟิิลล์
และรีงควัต์ถุูอื�น	ทีี�สามีารีถูนำพืลงังานแสงมีาใชใ้นการีสรีา้งอาห้ารี	โดยใชแ้กส๊คารีบ์อนไดออกไซด์ 
และนำ�า

ถ้าตอบข้้ออ่�นแสิ่ดงวิ่า โดนห้ลี่อก!	เพืรีาะไมี่ได้มีีห้น้าทีี�เกี�ยวกับการีสังเครีาะห้์ด้วยแสง
ข้้อ	ก.	A	คือ	นิวเคลียส	ทีำห้น้าทีี�ถู่ายทีอดพืันธ์ุกรีรีมี
ข้้อ	ข้.	B	คือ	แวคิวโอล	ทีำห้น้าทีี�เก็บสารีต์่างๆ	
ข้้อ	ค.	C	คือ	ผู้นังเซลล์	ทีำห้น้าทีี�ป้องกันเซลล์และเสรีิมีสรี้างความีแข้็งแรีง
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