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ข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

จานวน 40 ข้ อ

ให้ กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
ใช้ ภาพทีก่ าหนดให้ ตอบคาถามข้ อ 1
–3

(1)

(2)

(3)

1. ภาพใดเป็ นสิ่ งมีชีวติ
ก. (1) ข. (2) ค. (1), (3)
2. ภาพหมายเลข (1) เป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เป็ น เพราะสามารถสร้างอาหารได้
ข. เป็ น เพราะมีการเจริ ญเติบโต
ค. ไม่เป็ น เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
3. ภาพหมายเลข (2) กับภาพหมายเลข (3) เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
ก. เหมือนกัน เพราะมีรูปร่ างหน้าตาคล้ายกัน
ข. ต่างกัน เพราะมีแหล่งกาเนิดต่างกัน
ค. ต่างกัน เพราะภาพหมายเลข (3) เป็ นสิ่ งมีชีวติ
4.
คน
ปาก
จากความสัมพันธ์ นักเรี ยนคิดว่าเป็ นข้อใด
สัตว์
ปาก
พืช
?
ก. ใบ ข. ลาต้น ค. ราก
5. ถ้าพืชขาดโครงสร้างส่ วนใด จะส่ งผลต่อการดารงชีวติ ของพืชมากที่สุด
ก. ราก ข. ใบ ค. ดอก
6. ถ้าสัตว์ขาดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปจะมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของสัตว์หรื อไม่ อย่างไร
ก. ไม่มี เพราะอวัยวะแต่ละส่ วนทาหน้าที่แตกต่างกัน
ข. มี เพราะทาให้สัตว์ใช้ชีวติ ลาบากมากขึ้น
ค. ไม่มี เพราะสัตว์ยงั คงมีชีวติ อยูไ่ ด้
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7.

เดิน วิง่

กระโดด

รับน้ าหนักตัว

จากข้อความในกรอบเกี่ยวข้องกับโครงสร้างส่ วนใดของสัตว์
ก. ผิวหนัง ข. ขาและเท้า ค. จมูก
8. โครงสร้างส่ วนใดที่คนมีแต่จากสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มี
ก. มือและนิ้วมือ ข. ผิวหนัง ค. เท้า
9. ข้อใดจาแนกพืชตามลักษณะภายนอกของพืช
ก.
ข.

ค.

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2

มะลิ
ผักบุง้

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2

พลูด่าง ตาลึง
ทานตะวัน กุหลาบ

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2

มะพร้าว อ้อย
ถัว่ ลิสง ข้าวโพด

มะม่วง
ผักตบชวา

ใช้ ภาพต่ อไปนี้ ตอบคาถามข้ อ 10 – 12

(1)

(2)

(3)

10. จากรู ปภาพ ข้อใดสรุ ปถูกต้อง
ก. ถ้าใช้ลกั ษณะของลาต้นเป็ นเกณฑ์ ภาพ (1) กับภาพ (5) จะอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
ข. ถ้าใช้การใช้ประโยชน์เป็ นเกณฑ์ ภาพ (4) กับภาพ (6) จะอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
ค. ภาพ (3) เป็ นพืชที่มีลาต้นเป็ นเถาเลื้อย
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(4)
(4)

(5)
(5)

(6)

(6)

11. พืชชนิดใดไม่จดั อยูใ่ นกลุ่มลาต้นมีหนาม
ก. ภาพ (1) ข. ภาพ (5) ค. ภาพ (6)
12. พืชชนิดใดสามารถนามาทาอาหารได้
ก. ภาพ (4) ข. ภาพ (2) ค. ภาพ (1)
13. ข้อใดจัดกลุ่มสัตว์ได้ถูกต้อง
ก. ไก่แจ้ นกแก้ว ผีเสื้ อ
ข. งู
กบ
อึ่งอ่าง
ค. ปลากัด ยีราฟ ไส้เดือน
14.

กลุ่ม A
กลุ่ม B

เป็ ด
วัว

ไก่ ห่าน
ปลา กุง้

ด.ช. บอล ต้องใช้เกณฑ์ใดในการจาแนกสัตว์ จึงจะได้ผลตามตาราง
ก. สัตว์ที่ใช้เป็ นอาหารได้
– ใช้เป็ นอาหารไม่ได้
ข. สัตว์บก
– สัตว์น้ า
ค. สัตว์มีปีก
– สัตว์ไม่มีปีก
15. จากข้อ 14. ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
ก. ถ้าใช้จานวนขาเป็ นเกณฑ์ ปลากับกุง้ จัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
ข. เป็ ดเป็ นสัตว์น้ าเช่นเดียวกับกุง้
ค. สัตว์ท้ งั กลุ่ม
A และ B ใช้เป็ นอาหารได้ท้ งั หมด
16. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของดิน
ก. ดินที่มีเนื้อละเอียดมากจะไม่มีน้ าและอากาศอยูร่ ะหว่างเม็ดดิน
ข. การเลือกดินมาทางานปั้ น พิจารณาจากสี ของดิน
ค. ดินเนื้อหยาบจะไม่จบั ตัวกันแน่น ทาให้น้ าและอากาศผ่านได้ง่าย
ใช้ ข้อความตอบคาถามข้ อ 17

– 20

ด.ช. ปอ นาดินมา 3 ชนิด แยกใส่ กระป๋ องละ 1 ชนิด แล้วเทน้ าอย่างละ 1 แก้ว
ให้ไหลผ่านดินแต่ละชนิดและวัดปริ มาณของน้ าที่ไหลออกมาจากดินแต่ละชนิด
17. การทดลองนี้ตอ้ งการศึกษาเรื่ องใด
ก. การอุม้ น้ าของดิน ข. องค์ประกอบของดิน ค. ชนิดของดิน
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18. ผลการทดลองนี้ตอ้ งสังเกตสิ่ งใด
ก. ปริ มาณน้ าที่เทลงไปในดิน
ข. ปริ มาณน้ าที่ไหลผ่านดิน
ค. ปริ มาณของดิน
19. จากการทดลองนี้ สิ่ งใดที่ตอ้ งจัดให้แตกต่างกัน
ก. ปริ มาณน้ าที่เทลงในดิน
ข. ปริ มาณของดินแต่ละชนิด
ค. ชนิดของดินที่นามาทดลอง
20. นักเรี ยนจะสรุ ปผลการทดลองนี้วา่ อย่างไร
ก. ดินเนื้อละเอียดจะอุม้ น้ าได้ดีที่สุด
ข. น้ าเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในดิน
ค. อากาศจะแทรกตัวอยูท่ ี่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
ใช้ ภาพต่ อไปนี้ ตอบคาถามข้ อ 21

– 22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

21. การกระทาในภาพใดบ้างที่เป็ นอันตรายต่ออวัยวะภายนอก
(4)(5) ค. (4), (5)
ก. (2), (3), (5) ข. (1), (2),
(5), (6) (6)
22. เราควรปฏิบตั ิตามภาพใด เพราะอะไร
ก. ภาพที่ (2) เพราะทาให้ได้ยนิ เสี ยงชัดเจน
ข. ภาพที่ (3) เพราะช่วยทาให้จมูกโล่ง
ค. ภาพที่ (4) เพราะทาให้ปากและฟันสะอาด
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23. การอยูใ่ นที่ที่มีควันบุหรี่ เป็ นอันตรายต่ออวัยวะส่ วนใด
ก. ตา ข. จมูก ค. ปาก
24. ปิ ด ____ คุณได้ จะปิ ด ____คุณ ไม่อยากให้คุณเห็นใคร ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ......
ปิ ด _____ไม่ให้ได้กลิ่น ปิ ด ______ ไม่ให้ได้ยนิ เสี ยงใคร
จากเนื้อเพลงที่กาหนดให้ นักเรี ยนควรเติมอวัยวะใดลงไปในช่องว่าง ตามลาดับ
ก. ตา หู จมูก ข. ตา จมูก หู ค. หู มือ เท้า
25.
มีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้วงิ่ เร็ วขึ้น
ข. รับน้ าหนักตัวได้มากขึ้น
ค. ป้ องกันอันตรายที่เกิดกับเท้า
26. ใครดูแลรักษามือและนิ้วมือได้ถูกวิธี
ก. ตุย้ กัดเล็บมือที่ยาวให้ส้ นั อยูเ่ สมอ
ข. ต้อยล้างมือทุกครั้งหลังกลับจากโรงเรี ยน
ค. ต้นใช้ไม้ปลายแหลมแคะขี้เล็บเป็ นประจา
27. ข้อใดระบุลกั ษณะของของเล่นหรื อของใช้ ไม่ ถูกต้ อง
ก. ซองจดหมายมีรูปร่ างเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
ข. ผ้าขนหนูมีพ้นื ผิวหยาบและอ่อนนุ่ม
ค. ลูกบอลมีน้ าหนักเบา
28.
ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของของเล่นในภาพ
ก. ทรงกลม ข. ผิวเรี ยบ ค. มีน้ าหนักมาก
29. “วัสดุชิ้นหนึ่ง มีลกั ษณะแข็งและมีน้ าหนักเบา” วัสดุชิ้นนี้คืออะไร
ก. พลาสติก ข. ไม้ ค. เหล็ก
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30.

กลุ่ม A ว่าว หนังสื อพิมพ์ ผ้าขนหนู เกณฑ์ในการจาแนกของเล่นและของใช้
กลุ่ม B ดินสอ แก้วน้ า
แท่งชอล์ก คือข้อใด

ก. รู ปร่ าง ข. น้ าหนักสิ่ งของ ค. พื้นผิว
31.
ลูกโป่ ง
ลูกเทนนิส
ถ้าจาแนกสิ่ งของที่กาหนดให้โดยใช้น้ าหนักเป็ นเกณฑ์
ลูกหิน
ลูกปิ งปอง
สิ่ งของใดอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
ก. ลูกเทนนิส
ลูกปิ งปอง
ข. ลูกหิน
ลูกเทนนิส
ค. ลูกโป่ ง
ลูกหิน
32.
ผลักรถ
เคลื่อนที่
รับลูกบอล
?

หยุดนิ่ง
เปลี่ยนรู ปร่ าง

จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว ข้อใดถูกต้อง

ก. ตกปลา ข. รู ดซิป ค. ฉีกกระดาษ
33. แรงที่กระทาต่อวัตถุในข้อใด มีผลต่อวัตถุ ต่ างจากข้ออื่น
ก. ทุบโต๊ะ ข. ดัดเส้นลวด ค. ปั้ นดินน้ ามัน
34. ข้อใดสรุ ป ไม่ ถูกต้อง
ก. แรงดึง เป็ นการออกแรงกระทาต่อวัตถุเข้าหาตัวเรา
ข. แรงผลัก เป็ นการออกแรงกระทาต่อวัตถุออกจากตัวเรา
ค. เมื่อออกแรงผลักหรื อดึงวัตถุ จะเกิดการเคลื่อนที่เสมอ
35. การออกแรงกระทาต่อวัตถุในข้อใดทาให้วตั ถุ หยุดนิ่ง
ก. ข. ค.
36. เมื่อ ด.ช. ป๊ อด สังเกตดวงจันทร์ในระยะเวลา 1 เดือน ด.ช. ป๊ อด จะเห็นดวงจันทร์มีลกั ษณะ
อย่างไร
ก. ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
ข. ดวงจันทร์ เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ค. ดวงจันทร์มีแสงสี เหลืองนวล
8

37. ข้อใด ไม่ ใช่ ความสาคัญของดวงอาทิตย์
ก. ให้แสงสว่างแก่โลก ข. ให้ความอบอุ่นแก่โลก ค. ทาให้เกิดข้างขึ้น
ใช้ ข้อความต่ อไปนี้ ตอบคาถามข้ อ 38 – 39
(1) มีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืน
(2) มีทรงกลม
(3) มีแสงสว่างจ้า
(4) ไม่มีสิ่งมีชีวติ อาศัยอยู่
(5) มองเห็นในคืนที่ทอ้ งฟ้ าปลอดโปร่ ง
(6) ทาให้เกิดข้างขึ้น ข้างแรม
38. ข้อใด คือลักษณะของดวงอาทิตย์
ก. (1), (2), (6) ข. (2), (3), (4) ค. (5), (3), (1)
39. ลักษณะที่เหมือนกันของดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ คือข้อใด
ก. (2), (4) ข. (3), (5) ค. (1), (6)
40. ข้อใดเป็ นลักษณะของดาวฤกษ์
ก. โคจรรอบดวงอาทิตย์
ข. เป็ นบริ วารของโลก
ค. มีแสงสว่างในตัวเอง
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– ข้างแรม

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้ นปี ชุ ดที่ 1
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.

ค 2.
ค 7.
ค 12.
ค 17.
ค 22.
ค 27.
ค 32.
ข

ค 3.
ก 8.
ก 13.
ก 18.
ค 23.
ค 28.
ข 33.
37. ก

ค 4.
ค
ก 14.
ค 19.
ก 24.
ก 29.
ค 34.
38. ค

ข 5.
9. ก 10.
ข 15.
ข 20.
ข 25.
ก 30.
ก 35.
39. ก

ข
ค
ค
ข
ข
ค
ก
40. ค

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้ นปี ชุ ดที่ 2
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.

ค 2.
ข 7.
ค 12.
ค 17.
ก 22.
ข 27.
ข 32.
ข

ข 3.
ข 8.
ก 13.
ก 18.
ค 23.
ก 28.
ค 33.
37. ค

ค 4.
ก
ก 14.
ข 19.
ข 24.
ค 29.
ก 34.
38. ข
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ค 5.
9. ข 10.
ค 15.
ค 20.
ข 25.
ก 30.
ค 35.
39. ก

ก
ก
ค
ก
ค
ก
ข
40. ค

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ค สิ่ งมีชีวติ บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เช่น คนและสัตว์ แต่สามารถหายใจ
และมีการเจริ ญเติบโต
2. ตอบ ค กบเหลาดินสอและม้าหมุน เป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ แต่แมวไทยเป็ นสิ่ งมีชีวติ
3. ตอบ ค หมายเลข 1 และ 2 เป็ นสิ่ งมีชีวติ เนื่องจากมีการเจริ ญเติบโตและต้องการน้ าและอาหาร
4. ตอบ ข หมายเลข 1 เป็ นต้นไม้ เพราะนอกจากจะมีการเจริ ญเติบโตและต้องการน้ าและอาหาร
แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
5. ตอบ ข หมายเลข 3 ไม่มีลกั ษณะในตาราง จึงเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ
6. ตอบ ค หมายเลข 1 คือ รากของพืช ซึ่ งทาหน้าที่ในการดูดน้ าและธาตุอาหาร ถ้าพืชไม่มีรากก็
จะไม่สามารถดูดน้ าและธาตุอาหารไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของพืชได้
7. ตอบ ก หมายเลข 4 คือ ดอก ซึ่ งจะมีสีสันสวยงามหรื อมีกลิ่นหอมที่ดึงดูดให้แมลงมาช่วยผสม
เกสร
8. ตอบ ค หมายเลข 5 คือ ผล ทาหน้าที่ห่อหุ ม้ เมล็ดและสามารถใช้เป็ นอาหารได้
9. ตอบ ก พืชและสัตว์จะมีโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกัน โครงสร้างของพืชคือ ราก ลาต้น
ใบ ดอก ผล ส่ วนโครงสร้างของสัตว์คือ ตา หู จมูก ปาก ขาและเท้า
10. ตอบ ค นกเป็ นสัตว์ที่มีปีกและมี 2 ขา จึงแตกต่างจากวัวและสุ นขั ที่มี 4 ขาและไม่มีปีก
11. ตอบ ค สุ นขั ใช้จมูกในการดมกลิ่นของยาเสพติด
12. ตอบ ก ม้าใช้ขาในการเดิน วิง่ หรื อกระโดดข้ามเครื่ องกีดขวาง
13. ตอบ ก โครงสร้างภายนอกของสัตว์ มีลกั ษณะคล้ายกับของคน คือ มีตา หู จมูก ปาก
ขาและเท้า
14. ตอบ ข พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงไม่ใช้การเคลื่อนที่เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกพืช
15. ตอบ ค จากตารางจะเห็นว่า กลุ่มที่ 1 เป็ นพืชที่มีลาต้นตั้งตรง กลุ่มที่ 2 เป็ นพืชที่มีลาต้นเป็ น
เถาเลื้อย
16. ตอบ ค ผักตบชวาและบัว เป็ นพืชที่ข้ ึนอยูใ่ นน้ า ส่ วนมะเขือเทศเป็ นพืชที่ข้ ึนอยูบ่ นบก
17. ตอบ ก ช้าง กระต่าย จิ้งจก เป็ นสัตว์ที่อาศัยอยูบ่ นบก จึงอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
18. ตอบ ค สัตว์ไม่มีขา ได้แก่ ปลา แมงกะพรุ น ส่ วนสัตว์ที่มีขา ได้แก่ ช้าง กระต่าย และจิ้งจก
ดังนั้น ปลากับแมงกะพรุ น จึงอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
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19. ตอบ ข ก. ดินเนื้อหยาบจะไม่จบั ตัวกัน น้ าและอากาศจะผ่านได้ง่าย
ค. ดินไม่จาเป็ นต้องมีสีดาหรื อน้ าตาลเข้ม ในบางแห่งอาจมีสีแดง เนื่องจากมีสิ่งเจือปน
ไม่เหมือนกัน
20. ตอบ ข สมบัติทางกายภาพของดิน คือ สมบัติที่เราสามารถสังเกตได้ ได้แก่ สี ของดิน การอุม้
น้ าของดิน การจับตัวกันของดิน เนื้อดิน
21. ตอบ ค จากการสารวจดิน พบว่า มีการจดบันทึกทั้งสี ของดิน เม็ดดิน การอุม้ น้ าของดิน และ
การจับตัวกันของดิน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เรี ยกว่า สมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่ งเราสามารถ
สังเกตได้
22. ตอบ ค ดินชนิดที่ 1 กับ ดินชนิดที่ 3 มีสีใกล้เคียงกัน แต่มีสมบัติอื่นๆ ที่แตกต่างกัน จึงสรุ ป
ไม่ได้วา่ มีสมบัติที่ใกล้เคียงกัน
23. ตอบ ก ดินเนื้อหยาบจะตรงกับดินชนิดที่ 2 ดินเนื้อปานกลางจะตรงกับดินชนิดที่ 1 ดินเนื้อ
ละเอียดจะตรงกับดินชนิดที่ 3 จึงเรี ยงลาดับได้ตามข้อ ก.
24. ตอบ ข ดินที่นามาใช้ทาเครื่ องปั้ นดินเผาเนื้อดินจะต้องมีการจับตัวกันดี จึงสามารถนามาปั้ นได้
25. ตอบ ข เราใช้ปากในการกินอาหาร ภาพอาหารจึงมีความสัมพันธ์กบั ปาก
26. ตอบ ค เมื่อนักเรี ยนเป็ นหวัด จะมีอาการคัดจมูก ทาให้หายใจไม่สะดวก
27. ตอบ ค การดูโทรทัศน์ใกล้จนเกินไปหรื ออ่านหนังสื อในขณะเดินทางจะทาให้สายตาเสี ยได้
จึงไม่ใช่การดูแลรักษาดวงตาที่ถูกวิธี
28. ตอบ ก เราใช้จมูกดมกลิ่นดอกไม้ ส่ วนแว่นตาใช้กบั ตา และรองเท้าใช้กบั เท้า
29. ตอบ ก หุ่นยนต์ทาจากวัสดุที่มีความแข็ง ส่ วนว่าวและลูกโป่ งนั้นจะไม่มีความแข็ง
30. ตอบ ค ของเล่นหรื อของใช้ที่ทาจากไม้จะมีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็ นสนิม และมีน้ าหนัก
มาก
31. ตอบ ค สี่ เหลี่ยม – วงรี เป็ นการบอกรู ปร่ างของวัตถุ การบอกพื้นผิวของวัตถุ เช่น เรี ยบ – แข็ง
และการบอกสี เช่น แดง
– เหลือง
32. ตอบ ข เพราะของเล่นและของใช้ในภาพมีพ้นื ผิวเรี ยบทั้งหมด จึงไม่สามารถใช้พ้นื ผิวในการ
จาแนกของเล่นและของใช้ได้
33. ตอบ ค ผ้าเช็ดหน้าและไม้บรรทัด มีรูปร่ างเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม จึงอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
34. ตอบ ก การชักเย่อและดึงสุ นขั ให้หยุดวิง่ เป็ นการออกแรงดึงวัตถุ ส่ วนการผลักรถเป็ นการ
ออกแรงผลัก จึงแตกต่างจากข้ออื่น
35. ตอบ ก การออกแรงกระทาต่อวัตถุไม่สามารถทาให้วตั ถุสูญหายได้
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36. ตอบ ข เมื่อออกแรงกระทากับวัตถุไม่จาเป็ นที่จะต้องเกิดการเคลื่อนที่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น
การใช้มือผลักกาแพง เราจะสังเกตได้วา่ เราออกแรงกระทาต่อกาแพง แต่กาแพงก็ไม่
มีการเคลื่อนที่ เป็ นต้น
37. ตอบ ก การออกแรงผลักกาแพงไม่มีผลทาให้กาแพงเคลื่อนที่หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ส่ วนการ
ขยากระดาษ เป็ นการทาให้กระดาษที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่น กลายเป็ นก้อน และการฉี ก
ใบตองเป็ นการทาให้ใบตองจากแผ่นใหญ่ๆ กลายเป็ นแผ่นเล็กลง
38. ตอบ ค ในวันขึ้น 15 ค่า จะเป็ นวันที่พระจันทร์ เต็มดวง และเมื่อผ่านไปเราจะมองเห็น
ดวงจันทร์ จะค่อยๆ มืดลงและมืดสนิทในวันแรม 15 ค่า
39. ตอบ ก ในตอนเช้าถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ข้ ึนทางหน้าบ้าน แสดงว่าหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก แสดงว่าหลังบ้านจะเป็ นทิศตะวันตก
40. ตอบ ค สถานที่ที่เราพบเห็นดวงดาวได้ชดั เจน คือ บริ เวณที่ไม่มีตึกสู งหรื อควันจากสถานที่
ต่างๆ มาบดบัง ดังนั้น บริ เวณท้องไร่ ท้องนา จึงเป็ นสถานที่ที่เราพบเห็นดวงดาวได้
ชัดเจนที่สุด
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ค หมายเลข (1) กับ หมายเลข (3) เป็ นสิ่ งมีชีวติ เพราะทั้ง 2 สิ่ งนี้มีการเจริ ญเติบโต
ต้องการน้ าและอาหาร
2. ตอบ ข ลักษณะสาคัญของสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิด คือ มีการเจริ ญเติบโต ส่ วนการสร้างอาหารเองได้
เป็ นลักษณะสาคัญของพืชเท่านั้น คนและสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
นอกจากนี้พืชยังเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
3. ตอบ ค ต่างกัน เพราะม้าหมุนเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ แต่มา้ เป็ นสิ่ งมีชีวติ
4. ตอบ ค รากพืชทาหน้าที่ในการดูดน้ าและธาตุอาหารไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายจึงทาหน้าที่
คล้ายกับปากของคนและสัตว์
5. ตอบ ก รากของพืชช่วยในการยึดลาต้นของพืชไม่ให้ลม้ ง่าย และดูดน้ าและธาตุอาหารไปเลี้ยง
ส่ วนต่างๆ ของพืช ถ้าพืชไม่มีรากก็จะเหี่ ยวเฉาและตายไปในที่สุด
6. ตอบ ข ถ้าสัตว์ขาดอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปจะทาให้สัตว์ใช้ชีวติ ได้ลาบากมากขึ้น เพราะ
อวัยวะของสัตว์ แม้จะมีหน้าที่คนละอย่าง แต่ก็มีการทางานร่ วมกัน
7. ตอบ ข สัตว์ใช้ขาและเท้าในการเดิน วิง่ กระโดด และรับน้ าหนักตัว
8. ตอบ ก มนุษย์มีมือและนิ้วมือต่างจากสัตว์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีมือและนิ้วมือ จะมีเฉพาะสัตว์
ตระกูลลิงที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับมนุษย์
9. ตอบ ข ก. เป็ นการจาแนกพืชตามที่อยูอ่ าศัย เนื่องจาก มะลิ และ มะม่วง เป็ นพืชที่อยูบ่ นบก
ส่ วนผักบุง้ และผักตบชวา เป็ นพืชที่ข้ ึนในน้ า
ข. เป็ นการจาแนกพืชตามลักษณะลาต้น เนื่องจาก พลูด่าง และ ตาลึง เป็ นพืชที่มีลาต้น
เป็ นเถาเลื้อย ส่ วนทานตะวันและกุหลาบมีลาต้นตั้งตรง
ค. จาแนกพืชผิด เพราะ ถ้าใช้ลกั ษณะของใบเป็ นเกณฑ์จะได้พืชที่มีใบเรี ยวยาว คือ
มะพร้าว อ้อย และข้าวโพด
10. ตอบ ก ก. ภาพ (1) กับภาพ (5) จัดเป็ นพืชที่มีลาต้นเป็ นหนามเหมือนกัน จึงอยูก่ ลุ่ม
เดียวกัน
ข. ภาพ (4) คือ กล้วยเป็ นพืชที่ใช้เป็ นอาหาร ส่ วนภาพ (6) คือ มะลิใช้เป็ นไม้ประดับ
ค. ภาพ (3) จัดเป็ นพืชที่มีลาต้นตั้งตรง
11. ตอบ ค ภาพที่ (6) คือ มะลิเป็ นพืชที่ลาต้นไม่มีหนาม
12. ตอบ ก ภาพที่ (4) คือ กล้วย สามารถเก็บผลมากินเป็ นอาหารได้
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13. ตอบ ก ก. ไก่แจ้ นกแก้ว และผีเสื้ อ เป็ นสัตว์มีปีกจึงอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
ข. งู เป็ นสัตว์ที่ไม่มีขา ส่ วนอึ่งอ่างและกบ เป็ นสัตว์มีขา
ค. ยีราฟ เป็ นสัตว์ที่มีขา ต่างจากปลากัดและไส้เดือน ซึ่ งไม่มีขา
14. ตอบ ค เป็ ด ไก่ ห่าน เป็ นสัตว์ที่มีปีก วัว ปลา กุง้ เป็ นสัตว์ที่ไม่มีปีก
15. ตอบ ค ก. ถ้าใช้จานวนขาเป็ นเกณฑ์ ปลา กับ กุง้ จัดอยูค่ นละกลุ่ม
ข. เป็ ดไม่จดั เป็ นสัตว์น้ า ส่ วนกุง้ จัดเป็ นสัตว์น้ า
16. ตอบ ค ก. ผิด เพราะ น้ าและอากาศเป็ นองค์ประกอบของดินทัว่ ไป
ข. ผิด เพราะ การเลือกดินมาทางานปั้ น พิจารณาจากการจับตัวของดิน
ค. ถูก เพราะ ดินเนื้อหยาบจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก ทาให้น้ าและอากาศ
ผ่านได้ง่าย
17. ตอบ ก จากภาพเป็ นการนาน้ าเทลงไปในดินทั้งสามชนิด และจะมีน้ าไหลออกมาจากก้น
ภาชนะที่ใส่ ดิน ดังนั้น จึงเป็ นการทดลองเรื่ องการอุม้ น้ าของดิน
18. ตอบ ข การทดลองนี้สังเกตผลได้จากปริ มาณน้ าที่ไหลผ่านดินออกมา ถ้าน้ าไหลออกมามาก
แสดงว่าดินอุม้ น้ าได้ไม่ดี ถ้ามีน้ าไหลออกมาน้อยแสดงว่าดินอุม้ น้ าได้ดี
19. ตอบ ค การทดลองนี้ตอ้ งการดูวา่ ดินแต่ละชนิดอุม้ น้ าเป็ นอย่างไร ดังนั้นสิ่ งที่ตอ้ งจัดให้
แตกต่างกันเพื่อติดตามดูผลการทดลอง คือ ชนิดของดินที่นามาทดลอง
20. ตอบ ก การทดลองนี้เป็ นการทดลองเรื่ องการอุม้ น้ าของดิน การสรุ ปผลจึงควรเป็ นการสรุ ป
เกี่ยวกับการอุม้ น้ าของดิน ซึ่ งตรงกับข้อ ก.
21. ตอบ ก (2) การตะโกนใส่ หู เป็ นอันตรายต่อหู เพราะอาจทาให้มีอนั ตรายต่อเยือ่ แก้วหู
(3) การใช้ของแข็งแคะจมูก อาจทาให้จมูกอักเสบได้
(5) การกัดเล็บมือ จะทาให้เชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้
22. ตอบ ค ภาพที่ (4) เป็ นการดูแลรักษาความสะอาดปากและฟัน
23. ตอบ ข การอยูใ่ นที่ที่มีควันบุหรี่ หรื อควันพิษต่างๆ เป็ นอันตรายต่อจมูก ซึ่ งเราใช้ในการ
ดมกลิ่น
24. ตอบ ข ตา ใช้ในการมองเห็นสิ่ งต่างๆ จมูก ใช้ในการสู ดดมกลิ่น หู ใช้ฟังเสี ยงต่างๆ
25. ตอบ ค รองเท้าช่วยป้ องกันไม่ให้เท้าสกปรกและป้ องกันอันตรายที่เกิดจากการเหยียบของมีคม
26. ตอบ ข การล้างมือทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านเป็ นการดูแลรักษาความสะอาดของมือและนิ้วมือ
ที่ถูกวิธี
27. ตอบ ก ซองจดหมายมีรูปร่ างเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม
28. ตอบ ค ลูกบอลเป็ นของเล่นที่มีน้ าหนักเบา
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29. ตอบ ก พลาสติก เป็ นวัสดุที่มีลกั ษณะแข็งและมีน้ าหนักเบา ส่ วนไม้และเหล็กมีน้ าหนัก
มากกว่าพลาสติก
30. ตอบ ก กลุ่ม A ว่าว หนังสื อพิมพ์ ผ้าขนหนู มีรูปร่ างสี่ เหลี่ยม
กลุ่ม
B ดินสอ แก้วน้ า แท่งชอล์ก มีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก
31. ตอบ ข ลูกหิ นมีน้ าหนักมากเช่นเดียวกับลูกเทนนิส จึงอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
32. ตอบ ค การออกแรงฉี กกระดาษเป็ นการทาให้กระดาษเปลี่ยนรู ปร่ าง โดยทาให้กระดาษที่มี
ลักษณะเป็ นแผ่นใหญ่ๆ มีขนาดเล็กลง
33. ตอบ ก การดัดเส้นลวดและปั้ นดินน้ ามันเป็ นการทาให้วตั ถุเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง แต่การทุบโต๊ะ
เป็ นการออกแรงที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
34. ตอบ ค เมื่อเราออกแรงผลักหรื อดึงวัตถุ ไม่จาเป็ นที่วตั ถุจะเกิดการเคลื่อนที่ทุกครั้ง
35. ตอบ ก การผลักรถและการไถนา เป็ นการออกแรงเพื่อให้วตั ถุเกิดการเคลื่อนที่ แต่การดึงสุ นขั
เป็ นการออกแรงต้านการเคลื่อนที่ของสุ นขั เพื่อทาให้สุนขั หยุดเคลื่อนที่
36. ตอบ ข เมื่อเราสังเกตดวงจันทร์ภายในระยะเวลา 1 เดือน จะพบว่า ดวงจันทร์ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง คือ จากดวงจันทร์ เต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่า จะค่อยๆ มืดลง
จนกระทัง่ มืดสนิทในวันแรม 15 ค่า และเมื่อดวงจันทร์มืดสนิทในวันแรม 15 ค่า จะ
ค่อยๆ สว่างขึ้น จนกระทัง่ เต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่า
37. ตอบ ค ดวงอาทิตย์มีความสาคัญ คือให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลก แต่ดวงจันทร์ ทาให้
เกิดข้างขึ้นข้างแรม และเราได้นาการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม มาใช้ในปฏิทินจันทรคติ
38. ตอบ ข ดวงอาทิตย์เป็ นดาวฤกษ์ที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกลม มีแสงสว่างจ้า และไม่มีสิ่งมีชีวติ
อาศัยอยู่ เนื่องจากที่พ้นื ผิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงมาก จึงตรงกับข้อความที่
(2), (3), (4)
39. ตอบ ก ลักษณะที่เหมือนกันของดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ คือ มีทรงกลม และไม่มีสิ่งมีชีวติ
อาศัยอยู่
40. ตอบ ค ดาวฤกษ์เป็ นดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองไม่ได้เป็ นบริ วารของโลก เพราะโลกมี
บริ วารดวงเดียว คือดวงจันทร์ และไม่มีวงโคจรรอบดวงดาวดวงอื่น
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