
 

 

เฉลยแบบทดสอบเรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส 

จงเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดแล้ว ลงในกระดาษค าตอบ

1. ระบบประสาทของแมลงพัฒนาดีกว่าของพลานาเรีย เนื่องจาก

แมลงมีโครงสร้างใด 

ก. สมอง                  ข. ปมประสาท 

ค.  ร่างแหประสาท        ง. เส้นใยประสาท 

2. พลานาเรียมีระบบประสาทเจริญดีกว่าไฮดราเพราะมี

โครงสร้างในข้อใด 

ก. Nerve ganglion      ข. Nerve net 

ค.  spinal cord            ง. ถูกทุกข้อ 

3. สิ่งมีชีวิตข้อใดไม่มีเซลล์ประสาท 

 ก.  ไฮดรา             ข.  พารามีเซียม 

 ค.  พลานาเรีย             ง.  ไส้เดือนฝอย 

4.  ส่วนท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวของซีเลีย คือส่วนใด 

 ก.  cell membrane          ข.  Micronucleus 

 ค.  contractile vacuole    ง.  coordinating fiber 

5.  nerve  net มีคุณสมบัติแตกต่างกับ neurons ท่ัวๆไป

เพราะ 

 ก.  น ากระแสประสาทได้ช้ากว่า  

 ข.  น ากระแสประสาทได้เร็วกว่า  

 ค.  ทิศทางการน ากระแสประสาทไม่แน่นอน  

 ง.  สามารถสร้างฮอร์โมนได้  

 6.  ในกรณีท่ีเซลล์ประสาทมี 9 แขนงเป็น dendrite กี่แขนง 

ก.  1  แขนง                   ข.  3  แขนง 

ค.  5  แขนง                   ง.  8  แขนง 

7.  เซลล์ประสาทท่ีมีdendrite ติดต่อกับอวัยวะรับความรู้สึก คือ

เซลล์ประสาทชนิดใด 

 ก.  sensory  neurons        ข. associative neurons 

 ค.  connective  neurons     ง.  motor  neurons 

8. เซลล์ประสาทสองขั้วพบได้มากท่ีสุดท่ีใด 

 ก.  กล้ามเนื้อ            ข.  เรตินา 

 ค.  ไขสันหลัง            ง.  ต่อมต่าง  ๆ

9. การเคลื่อนท่ีของกระแสประสาทเรียงตามล าดับอย่างไร 

ก.  dendrite          axon         cell body 

ข.  cell body         axon         dendrite 

ค.  dendrite          cell body         axon           

ง.  axon          cell body          dendrite 

10.  เหตุท่ีเราเห็นแอกซอนเป็นสารสีขาวเพราะอะไร 

 ก.  มีสารไขมันหุ้มอยู ่          ข.  มีสารโปรตีนหุ้มอยู ่

 ค.  มีสารคาร์โบไฮเดรตหุ้มอยู่    ง.  มีสารนิวคลีอิกหุ้มอยู ่

11.  บริเวณท่ีเซลล์ประสาท 2 เซลล์ต่อกันคือ 

 ก.  dendrite            ข.  End  brush 

 ค.  ganglia              ง.  Synapse 

12.  axon ของ motor neurons อยู่ติดต่อกับสิ่งใด 

 ก.  กล้ามเนื้อ                  ข.  อวัยวะรับสัมผัสท่ีตา 

 ค.  อวัยวะรับสัมผัสท่ีผิวหนัง    ง.  ต่อมรับรสท่ีลิ้น 

13.  myelin sheath ท่ีพบในเซลล์ประสาทของสัตว์มีกระดูกสัน

หลัง คือ 

 ก.  สารท่ีสร้างจากแอกซอน  

 ข.  สารท่ีสร้างจาก neuroglia 

 ค.  ส่วนของ Schwann’s cell 

 ง.  ส่วนของ dendrite 

14.  ทันทีท่ีเซลล์ประสาทถูกกระตุ้น สิ่งแรกที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง คือ 

ก. K
+ 
รั่วออกมานอกเซลล ์

ข. Na
+ 
เข้าไปในเซลล์ 

ค.  เกิด action potential 

ง.  เกิดการหลั่ง acetylcholine 

15. กระแสประสาทจะเคลื่อนท่ีไปได้เร็วท่ีสุดในกรณีใด 

 ก.  แอกซอนมีขนาดใหญ่และมีไมอีลินหุ้ม 

 ข.  แอกซอนมีขนาดเล็กและมีไมอีลินหุ้ม 

 ค.  แอกซอนมีขนาดใหญ่และไม่มีไมอีลินหุ้ม 

 ง.  แอกซอนมีขนาดเล็กและไม่มีไมอีลินหุ้ม 

16. ลักษณะของเซลล์ประสาทขณะท่ียังไม่มีกระแสประสาทมี

สภาพอย่างไร 

ก.  ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์มี Na
+
น้อยกว่าด้านใน 

ข.  ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์มี Na
+
มากกว่าด้านใน 

ค.  ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์มี K
+
มากกว่าด้านใน 

ง.  ท่ีปลายด้านหนึ่งมีประจุบวกอีกด้านมีประจุลบ 
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17. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดจะเกิดข้ึนเมื่อลอกเยื่อไมอีลิน ของ

เซลล์ประสาทออก 

ก.  การน ากระแสประสาทช้าลง 

ข.  เกิดกระแสประสาทได้ง่ายขึ้น 

ค.  ระยะเวลาจากถูกกระตุ้นจนเกิดกระแส      

     ประสาทน้อยลง 

ง.  Na
+
ผ่านเข้าเซลล์ง่ายขึ้น 

18. ผลท่ีเกิดจาก sodium-potassium pump ได้แก่ 

ตัวเลือกใด 

1) มีความเข้มข้นของ Na
+ 
ต่ าภายในเซลล์ 

2) มีความเข้มข้นของ K+ 
สูงภายในเซลล ์

3) ผิวนอกเซลล์มีประจุบวกส่วนผิวด้านในเซลล์มีประจุลบ 

 ก.  ข้อ 1)และ 3)         ข.  ข้อ 2) และ3) 

 ค.  ข้อ 1)และ 2)         ง.  ข้อ 1) ,2) และ3) 

19. ในการน า Na
+ 
ออกจากเซลล์ และน า K

+ 
เข้าสู่เซลล์เป็น

กระบวนการใด 

 ก.  osmosis               ข.  active transport 

 ค.  passive transport  ง.  diffusion 

20.  เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทมีหน้าท่ีท่ีส าคัญอย่างไร 

 ก.  ควบคุมสะสม K
+ 
ไว้ภายใน และขับ Na

 +
ออกนอก 

        เซลล ์

 ข. ควบคุมสะสม  Na
+ 
 ไว้ภายใน และขับ K

 + 
ออกนอก   

      เซลล ์

  ค.  ควบคุมสะสม Na
+ 
 และ K

+ 
ไว้ภายในเซลล ์

 ง.  ควบคุมสะสม Na
+ 
 และ K

+ 
ไว้ภายนอกเซลล์ 

21. ใยประสาทท่ีมีเยื่อไมอีลินหุ้ม จะเป็นฉนวนไฟฟ้า การ

เปลี่ยนแปลงของประจุบวกและประจุลบ ในระหว่างการเกิด

กระแสประสาทจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณ 

ก.  เยื่อไมอีลิน       ข.  โนดออฟแรนเวียร ์

ค.  เซลล์ชวันน ์     ง.  เดนไดรต์ 

22.  สารในข้อใดมีคุณสมบัติเป็นยาชา 

 ก.  สารเคมีที่ห้ามการแพร่ Na
+
 เข้าสู่เซลล์ 

 ข.  สารเคมีที่ช่วยให้  Na
+
 แพร่เข้าสู่เซลล์ 

 ค.  สารเคมีที่ช่วยให้  K
+
 แพร่ออกจากเซลล ์

 ง.  ข้อ ก และ ค  

 

23.  ถ้ากระตุ้นเซลล์ประสาทถี่ๆซ้ ากันหลายๆครั้ง ในขณะท่ีผิว

ด้านนอกมีประจุลบจะมีผลอย่างไร 

ก.  เกิดกระแสประสาทขนาดเท่าเดิม เคลื่อนท่ีใน 

    อัตราเร็วเท่าเดิม 

ข.  เกิดกระแสประสาทขนาดเพิ่มขึ้น เคลื่อนท่ีช้า 

    กว่าเดิม 

ค.  ไม่เกิดกระแสประสาท เพราะไม่มี Na
+
-K

+ 
pump 

ง.  ไม่เกิดกระแสประสาท เพราะ Na
+
และ K

+
 ยังไม ่

    กลับที่เดิม 

24. ชายคนหนึ่งถูกน าส่งโรงพยาบาล เนื่องจากไม ่ 

   สามารถทรงตัวอยู่ได้นักเรียนคิดว่าสมองส่วนใดเสียไป 

 ก. เซรีเบลลัม       ข. ซีรีบรัม 

 ค. ทาลามัส         ง. เมดัลลา ออบลองกาตา 

25. เมื่อนักเรียนค านวณค่าใช้จ่ายประจ าเดือนนั้น สมอง  

   ส่วนท่ีท าหน้าท่ี คือ.... 

 ก. เซรีเบลลัม       ข. ซีรีบรัม 

 ค. ทาลามัส         ง. เมดัลลา ออบลองกาตา 

26. ลักษณะของ spinal nerve คือข้อใด 

 ก. เป็น  sensory nerve   

 ข. เป็น moter nerve 

 ค. เป็น mixed nerve    

 ง. เป็น associative nerve 

27. norepinephrin เป็นส่วนท่ีปล่อยจากเซลล ์ 

    ประสาทชนิด.. 

 ก. axon ของ sympathetic nerve 

 ข. dendrite ของ sympathetic nerve 

 ค. axon ของ parasympathetic nerve 

 ง. dendrite ของ parasympathetic nerve 

28. ถ้าสมองส่วน medulla oblongata ถูกท าลายผลคือ.. 

 ก. ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้  

 ข. การรับรู้ทางการได้ยิน และพูดเสียไป  

 ค. ความจ าหมดสิ้นไป     

 ง. ตายทันที  
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29. ข้อความใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสมอง 

 ก. การดมกลิ่น- olfactory bulb 

 ข. hypothalamus เป็นสถานีถ่ายทอดความรู้สึก 

      และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ 

 ค. medulla oblongata –การหายใจ การเต้นของ 

      หัวใจ 

 ง. เส้นประสาทสมองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี 12 คู ่

30. หน้าท่ีส าคัญของ Eustachian tube คือ.. 

 ก. ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกและหูส่วนกลาง 

 ข. ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกและหูส่วนใน  

 ค. ปรับไม่ให้ร่างกายเสียการทรงตัว  

 ง. ช่วยให้หูแยกเสียงต่างๆได้ถูกต้อง  

31. เซลล์ชนิด rod มีคุณสมบัติต่างจากชนิด cone คือ.. 

 ก. แยกสีท่ีแตกต่างกันได้  

 ข. รับภาพได้เฉพาะในท่ีๆมีแสงมาก  

 ค. รับภาพในแสงสลัวๆได ้

 ง. มองเห็นภาพได้ชัดเจนกว่า  

32. การท่ีเรารู้สึกว่าอาหารอร่อยนั้น เป็นผลมาจากการ 

    ท างานของ..... 

 ก. taste buds ท่ีลิ้น 

 ข. taste buds ท่ีลิ้นและประสาทรับรู้ที่ริมฝีปาก 

 ค. taste buds เฉพาะส่วนท่ีอยู่ปลายลิ้น 

 ง. taste buds ท่ีลิ้นและอวัยวะรับกลิ่นในโพรงจมูก 

33. ลูกตาของคนมีความไวต่อสเปรคตรัมแสงสี 

 ก. แดง เขียว น้ าเงิน       ข. แดง เหลือง น้ าเงิน 

 ค. เหลือง เขียว น้ าเงิน     ง. แดง เหลือง น้ าตาล 

34. กวางเป็นสัตว์หากินกลางคืน ซ่ึงจะม ีrod cell ท่ี  

   เรตินามากกว่า cone cell ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ.... 

ก. Rod cell รับภาพได้ชัดเจนกว่า 

 ข. rod cell รับภาพภายใต้ความเข้มของแสงต่ ามากได้ดี 

 ค. cone cellรับภาพภายใต้ความเข้มของแสงต่ า 

      มากได้ด ี

 ง. cone cell ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืน 

35. บริเวณโฟเวียจะพบว่า... 

 ก. มีเซลล์รูปแท่งมากกว่าบริเวณอื่น  

 ข. ไม่มีเซลล์รูปแท่งอยู่เลย  

 ค. มีเซลล์รูปกรวยมากกว่าบริเวณอื่น 

ง. ไม่มีเซลล์รูปกรวยอยู่เลย 

36. เมื่อนั่งรถเวียนขึ้นเขาสูง และเกิดอาการเมารถ  

    เวียนศีรษะจนไม่สามารถนั่งได้ตามปกติ น่าจะม ี

    สาเหตุมาจาก... 

 ก. คอเคลียท างานไม่ปกติ  

 ข. เซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล ท างานไม่ปกติ 

 ค. เยื่อแก้วหูท างานไม่ปกติ  

 ง. ศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองท างานไม่ปกติ  

37. กระแสประสาทจากกลุ่มเซลล์รับความรู้สึกท่ีบริเวณ 

   ใดที่ท าให้ทราบว่าเราก าลังก้มศีรษะลง 

 ก. แอมพูลลาของเซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล 

 ข. ส่วนท่ีเป็นหลอดโค้งของเซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล  

 ค. คอเคลียส่วนท่ีอยู่ติดกับเซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล  

 ง. คอเคลียส่วนต้นของก้นหอย  

38. การท่ีตาคนมีสีด า น้ าตาล หรือฟ้า เกิดจาก 

    ส่วนประกอบใดของตา 

 ก. เลนส์ตา         ข. เรตินา    

 ค. พิวพิล           ง. ม่านตา 

39. จากสมการ 

   Rhodopsin         retinene + opsin 

   ข้อใดถูกต้อง 

 ก. เมื่อมีแสงมาก จะมี  Rhodopsin มาก 

 ข. เมื่อมีแสงมาก Rhodopsin จะแตกตัวเป็น  

      retinene และ opsin 

 ค. ในเวลากลางคืน สมการจะไปทางซ้ายเป็นส่วนใหญ่  

 ง. สมการจะเกิดกลับไปมาอยู่ตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับ  

      แสง 

40. การเป็นหวัดท าให้เกิดอาการหูอื้อ เนื่องมาจาก.... 

 ก.  หูส่วนในอักเสบจึงรับความสู้สึกจากหูส่วนกลาง 

      ไม่ได้ 

 ข. เยื่อแก้วหูเกิดการอักเสบ  

 ค. Eustachian tube เกิดการอักเสบและตันปรับ  

      อากาศไม่ได ้

 ง. กระดูกค้อน ท่ัง โกลน อักเสบติดกัน ท าให้  

      สั่นสะเทือนไม่ได้

แสง 
ไม่มีแสง 
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