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แบบทดสอบเกง็เข้า ม.1 

วิชาวิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา 

ตอนท่ี 1 แบบปรนัย 20 ข้อ จงตอบคําถามต่อไปนี้ 

1. พืชต้องการอาหารเช่นเดียวกับสัตว์ ข้อใดท่ีทุก
รายการคืออาหารท่ีจําเป็นของพืช 

 ก. คาร์โบไฮเดรต ไข่ เกลือแร่ 

ข. โปรตีน เหล็ก ไนโตรเจน 

 ค. คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

ง. โพแทสเซียม ไนเตรต ฟอสเฟต 

2. จะทราบได้อย่างไรว่าพืชหรือสาหร่ายในแหล่งน้ํา
สร้างออกซิเจนได้ (สสวท.) 

 ก. สังเกตจากฟองอากาศเล็กๆ ท่ีลอยข้ึนมา
เหนือน้ําในเวลากลางวัน 

 ข. ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากก๊าซ
ออกซิเจนมองไม่เห็น 

 ค. สังเกตการเรืองแสงของพืชน้ําในเวลารับ
แสงในตอนกลางวัน 

 ง. สังเกตปลาตัวเล็กๆ ท่ีเข้าไปใกล้แม่น้ํา
เพ่ือรับก๊าซออกซิเจนในเวลากลางวัน 

3. การหายใจของพืชสีเขียวข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

 ก. เกิดข้ึนตลอดเวลา 

 ข. หยุดเม่ือมีการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 ค. เกิดข้ึนเม่ือได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ง. หยุดเม่ือได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

4. มันฝรั่งและหัวหอมใหญ่เป็นพืชท่ีงอกและเน่าเสีย
ง่ายเม่ือเก็บไว้ไม่นาน หากต้องการยับยั้ง การงอก
และเก็บพืชนี้ไว้ได้นาน วิธีใดได้ผลมากท่ีสุด 

ก. เก็บไว้ในท่ีเย็น   

ข. ทําให้แห้ง 

ค. อาบรังสีอุลตราไวโอเลต  

ง. อาบรังสีแกมมา 

5. ข้อใดคือผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช 

ก. น้ําตาลกลูโคส , น้ํา 

ข. แป้ง , ออกซิเจน 

ค. ออกซิเจน , น้ําตาลกลูโคส  

ง. น้ํา , ออกซิเจน 

6. ข้อใดไม่ใช่ผลท่ีเกิดจากการคายน้ําทางปากใบ 

ก. การลําเลียงน้ําไปตามท่อลําเลียงน้ํา 

ข. การลําเลียงเกลือแร่ไปตามท่อน้ํา 

ค. การลดอุณหภูมิในต้นพืช 

ง. การลําเลียงอาหารไปตามท่ออาหาร 

7. ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. ดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกสมบูรณ์ทุกดอก 

ข. ดอกสมบูรณ์ทุกดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 

ค. ดอกสมบูรณ์เพศทุกดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์ 

ง. ดอกไม่สมบูรณ์ทุกดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์     

เพศ 

8. ผลท่ีเจริญมาจากดอกเดียวหลายรังไข่คือผลไม้
ชนิดใด 

ก. น้อยหน่า สตรอเบอร์รี่ 

ข. แตงโม ทุเรียน 

ค. ขนุน สับปะรด 

ง. มะละกอ องุ่น 
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9. ส่วนใดของพืชท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายละอองเรณู
มากท่ีสุด 

ก. อับเรณู รังไข่ 

ข. กลีบดอก กลีบเลี้ยง 

ค. ละอองเรณู เกสรตัวเมีย 

ง. เซลล์เสปิร์มและเซลล์ไข่ 

10. สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้ขยายพันธุ์โดยไม่ใช้สปอร์ 

 ก. เห็ดฟาง 

ข. ราขนมปัง 

 ค. ราขนมปัง 

 ง. สาหร่ายหางกระรอก 

11. ข้อใดถูกต้อง 

 ก. เนื้อข้าวท่ีเรากินเป็นส่วนของผล 

 ข. จาวมะพร้าวและจาวตาลเป็นต้นอ่อน 

 ค. ผลทุกชนิดเกิดจากดอกท่ีถูกผสมแล้ว 

 ง. กาบสีแดงของหัวปลีเป็นกลีบดอก 

12. น้ําผึ้งท่ีเรากินคืออะไร 

 ก. น้ํานมผึ้ง 

 ข. น้ําลายผึ้ง 

 ค. น้ําหวานจากดอกไม้ 

 ง. ละอองเรณูท่ีผึ้งเก็บสะสมจากดอกไม้ 

13. ในการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชจําเป็นต้องใช้

แสงแดดเพ่ืออะไร 

 ก. เป็นตัวร่วมในปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําเพ่ือให้เป็นสารอินทรีย์ 

 ข. เป็นตัวเร่งให้น้ําเข้าปฏิกิริยากับแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ 

 ค. เป็นตัวกระตุ้นให้พืชดูดแก็ส

คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากข้ึน 

 ง. เป็นตัวร่วมในปฏิริยาระหว่างคลอโรฟิลล์

กับน้ําตาลกลูโคส 

14. พืชชนิดใดควรปลูกคลุมดิน 

      ก. มันสําปะหลัง  ข. อ้อย 

      ค. ถ่ัว   ง. ข้าวโพด 

15. ในการงอกของเมล็ดพืช ส่วนใดของพืชจะงอก

ออกมาก่อน (สสวท.) 

      ก. ใบเลี้ยง   ข. ราก 

      ค. ลําต้น   ง. ก่ิง 

16. เม่ือพืชเจริญเป็นผล เมล็ดเจริญมาจากส่วนใด 

(สสวท.) 

     ก. ไข่   ข. ออวุล 

     ค. รังไข่   ง. ผนังรังไข่ 

17. โครงสร้างใดของพืชท่ีสําคัญในการสืบพันธุ์แบบ

ไม่อาศัยเพศของผักกระเฉด (สสวท.) 

      ก. ใบ   ข. ราก 

      ค. ดอก   ง. ลําต้น 

18. พืช 2 ชนิด A และ B ข้ึนในท่ีแห้งแล้ง พืช A พบ

ข้ึนท่ัวไปแต่มีการเจริญเติบโตของลําต้นช้าและมี

จํานวนใบน้อย ส่วนพืช B มีการเจริญเติบโตของ ลํา
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ต้นเร็วและมีจํานวนใบดก แต่พบน้อยมาก 

สมมติฐานใดต่อไปนี้อธิบายปรากฏการณ์ข้างต้นได้ดี

ท่ีสุด (สสวท.) 

 ก. รูปร่างของใบพืช B มีส่วนช่วย ให้อยู่รอด

ได้ดีกว่าพืช A 

 ข. ขนาดและสีดอกของพืช B ทําให้มีโอกาส

อยู่รอดได้ดีกว่าพืช A 

 ค. ลําต้นท่ีเจริญช้าของพืช A ทําให้มี 

โอกาสอยู่รอดได้มากกว่าพืช B 

 ง. การเจริญของรากท่ีน้อยมากทําให้พืช A 

มีโอกาสอยู่รอดได้มากกว่าพืช B 

19. เม่ือพืชสังเคราะห์ด้วยแสง จะเกิดปฏิกิริยาการ

เปลี่ยนแปลงสารอย่างไร (สสวท.) 

 ก. เปลี่ยนก๊าซออกซิเจนให้เป็นน้ําตาล

กลูโคส 

ตอนท่ี 2 จงตอบคําถามต่อไปนี้ แบบอัตนัย 2 ข้อ 

1. จงเขียนสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 

 
 

  

 

 

 

 ข. เปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสและ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้ําและก๊าซออกซิเจน 

 ค. เปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสเป็นน้ํา 

 ง. เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําให้

เป็นน้ําตาลกลูโคสและก๊าซออกซิเจน 

20. การปฏิสนธิ หมายถึงอะไร จาก (สสวท.) 

 ก. เซลล์สืบพันธุ์ละอองเรณูเกสรตัวเมียเข้า

ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 

 ข. การถ่ายละอองเรณูจากเกสรตัวผู้มายัง

เกสรตัวเมียหลังได้รับการสัมผผัส 

 ค. เซลล์สืบพันธุ์จากละอองเรณูเกสรตัวผู้

เข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในรังไข่ 

 ง. เซลล์สืบพันธุ์จากละอองเรณูเกสรตัวผู้

เข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในออวุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพราะเหตุใดพืชใบเลี้ยงเด่ียวจึงไม่สามารถใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบตอนก่ิงได้ อธิบายโดยละเอียด 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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เฉลย ตอนท่ี 1 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

 

เฉลย ตอนท่ี 2 

1. จงเขียนสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 

สุดทายน้ี พี่ขอเปนกําลังใจใหนองๆ ทุกคน สอบ

เขาไดนะคะ ถาพีพ่อมีเวลา พี่จะสงเก็งขอสอบมา

ใหนองๆทําอีกนะคะ สูสู 

2. เพราะเหตุใดพืชใบเลี้ยงเด่ียวจึงไม่สามารถใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบตอนก่ิงได้ อธิบายโดยละเอียด 

 การตอนก่ิงหมายถึงการตัดท่อลําเลียงอาหารออก แต่ไม่ตัดท่อลําเลียงน้ําจะทําให้พืชยังคงได้รับน้ําและ

สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต่อไป แต่หลังจากท่ีสังเคราะห์ด้วยแสงแล้ว อาหารท่ีได้จะต้องถูกส่งลงมาตามท่อ

ลําเลียงอาหาร แต่ในเม่ือท่อลําเลียงอาหารตรงรอยควั่นถูกตัดออกทําให้อาหารถูกสะสมไว้บริเวณนั้น จึงเกิดเป็นราก

ฝอยข้ึนและสามารถนําไปปลูกต่อไป แต่พืชใบเลี้ยงเด่ียว มีท่อน้ํา (Xylem) และท่ออาหาร (Phloem) กระจัดกระจาย

อยู่ภายในลําต้นอย่างไม่เป็นระเบียบ ทําให้ไม่สามารถตัดท่อลําเลียงอาหารได้หมด เพราะถ้าตัดหมด จะหมายถึงการ

ตัดต้นท้ิงทําให้พืชตายไม่สามารถตอนก่ิงได้ ซ่ึงต่างจากพืชใบเลี้ยงคู่ ท่ีมีท่อลําเลียงน้ําและอาหารเป็นระเบียบ โดยท่อ

ลําเลียงอาหารจะอยู่เฉพาะบริเวณเปลือกไม้จึงสามารถควั่นและขูดท่อลําเลียงอาหารออกได้หมด ทําให้พืชใบเลี้ยงคู่

สามารถใช้วิธีตอนก่ิงในการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 

 

     แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ํา                                       น้ําตาลกลูโคส + น้ํา + แก๊สออกซิเจน 
แสง 

คลอโรฟิลล์ 


