
ข้อสอบเก็บคะแนน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 

1. การเคลื่อนท่ีแบบamoeboid movement นอกจากพบในอะมีบา

แล้วยังพบได้ในเซลล์พวกใด 

 ก. เซลล์เม็ดเลือดแดง         ข. เซลล์เม็ดเลือดขาว 

 ค. พารามีเซียม                ง. ยูกลีนา  

2. flagella นอกจากจะพบในพวกยูกลีนาแล้วยังพบได้ในเซลล์ชนิดใด 

 ก. เซลล์แบคทีเรีย        ข. เซลล์สืบพันธ์ุพืชช้ันต่่า  

 ค. เซลล์สืบพันธ์ุของสัตว์  ง. ถูกทุกข้อ 

3 .การเปลี่ยนไปมาของsol กับ gel เป็นการท่าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของ

โพรโทซัวชนิดใด 

 ก. อะมีบา                         ข. ยูกลีนา 

      ค. พลาสโมเดียม                  ง. พารามีเซียม 

4. tube feet พบได้ในสัตว์พวกใด 

 ก. ดอกไม้ทะเล       ข. ปากกาทะเล  

 ค. ดาวทะเล              ง. ลิ่นทะเล 

5. การจัดเรียงตัวของmicrotubulesในciliaและflagellaเป็นแบบใด 

 ก. 9+0    ข. 9+2      ค. 9+4       ง. 9+1 

6. สัตว์ที่มีไซฟอน(siphon)ส่าหรับการเคลื่อนท่ี คือ 

 ก. แมงกะพรุน   ข. ดาวทะเล      ค. หอยเชลล์   ง.  หมึก 

7. ในขณะที่ไส้เดือนดินเคลื่อนท่ีบริเวณส่วนของล่าตัวที่ยืดยาวน้ันมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 ก. กล้ามเน้ือตามยาวหดตัว กล้ามเน้ือวงคลายตัว  

 ข. กล้ามเน้ือตามยาวหดตัว กล้ามเน้ือวงหดตัว  

 ค. กล้ามเน้ือตามยาวคลายตัว กล้ามเน้ือวงหดตัว 

 ง. กล้ามเน้ือตามยาวคลายตัว กล้ามเน้ือวงคลายตัว  

8. พิจารณาภาพแสดงโครงสร้างของจิ้งหรีด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

   เมื่อจิ้งหรีดเหยียดขาออก 

 

 

 

 

 1. กล้ามเน้ือ Aคือ flexor กล้ามเน้ือ B คือ extensor 

 2. กล้ามเน้ือ Aคือ extensorกล้ามเน้ือ B คือ flexor 

 3. กล้ามเน้ือ Aจะหดตัว ขณะที่กล้ามเน้ือ B จะคลายตัว 

 4. กล้ามเน้ือ Aจะคลายตัวขณะที่กล้ามเน้ือ Bจะหดตัว 

ก. 2 และ 3              ข. 1 และ 3 

ค. 1 และ 4               ง. 2 และ 4 

9.พิจารณาข้อต่อ (joint) ต่อไปนี ้

ข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้อต่อชนิดน้ี 

 

 

 

  ก. ข้อต่อชนิด hinge joint ที่สามารถหมุนได้ 360 องศา 

  ข. ข้อต่อชนิด hinge joint ที่สามารถหมุนได้ 180 องศา 

  ค. ข้อต่อชนิด ball and socket joint ที่สามารถหมุนได้ 360 องศา 

  ง. ข้อต่อชนิด ball and socket joint ที่สามารถหมุนได้ 180 องศา 

10. กล้ามเน้ือ flexorและextensorจัดเป็นกล้ามเน้ือชนิดใด 

ก. skeleton muscle           ข. Smooth muscle 

ค. involuntary muscle        ง. Cardiac muscle 

11. การท่างานสลับกันของกล้ามเน้ือflexorและextensor เรียกว่า

อะไร 

ก. co-relationship           ข. Antagonisum 

ค. co-ordination              ง. Antibiosis 

12. การที่ปลาเคลื่อนที่ได้น้ันเพราะปลามีลักษณะอย่างไร 

ก. รูปร่างเพรียวแบน          ข. มีกล้ามเน้ือที่แข็งแรง 

ค. มีกระดูกที่อัดตัวกันแน่น    ง. มีกล้ามเน้ือที่ยึดติดกับกระดูกครีบ 

13. ลักษณะข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของนก 

ก. มีถุงลมติดกับปอดช่วยในการหายใจ 

ข. มีกล้ามเน้ือใหญ่แข็งแรง 

ค. มีกระดูกใหญ่อัดตัวกันแน่น แข็งแรง และหนัก 

ง. มีกระดูกกลวงเบาอยู่ชิดกันท่าให้รูปร่างเล็กและเพรียวลม 

14. โปรตีนท่ีเป็นส่วนประกอบที่ส่าคัญในการหดตัวของกล้ามเน้ือคือ 

ก. actinและ myoglobin        ข. myosin และ myoglobin 

ค. myosinและ globulin         ง. actin และ myosin 

15. ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ลิกาเมนต์เป็นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูก      

        เท็นดอนเปน็เอน็ยดึระหวา่งกลา้มเน้ือกบักลา้มเน้ือ 

 ข. ลิกาเมนต์เป็นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูก      

        เท็นดอนเปน็เอน็ยดึระหวา่งกลา้มเน้ือกบักระดกู 

 ค. ลิกาเมนต์และเท็นดอนเป็นเอ็นยึดระหว่างกล้ามเน้ือกับ  

        กระดกูเหมอืนกัน 

 ง. ลิกาเมนต์เป็นเอ็นที่ยึดระหว่างกล้ามเน้ือกับกระดูก      

      เท็นดอนเปน็เอน็ยดึระหวา่งกระดกูกับกระดกู 

16. หมอนรองกระดูกท่าหน้าที่ใด 

 ก. รองรับกระดูกและท่าให้กระดูกสันหลังตั้งตรง  

 ข. รองรับกระดูกและท่าให้กระดูกสันหลังเช่ือมต่อกัน    

        เปน็แท่ง 

 ค. รองรับกระดูกและป้องกันการเสียดสีขณะ 

       กระดกูสันหลงัเคลือ่นไหว 

 ง. รองรับกระดูกและน่้าหนักตัวไม่ให้มากเกินไป 

 

  

 



17. ถุงลมของนกมีหน้าที ่

 ก. เก็บก๊าซออกซิเจนให้ปอดใช้ 

 ข. ช่วยให้ตัวเบาบินได้สะดวก  

 ค. แลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ  

 ง. เป็นถุงพักอาหารช่ัวคราว  

18. กล้ามเน้ือลายโดยปกติจะมีการท่างานตรงข้ามกันเป็นคู่ๆเพราะ 

 ก. ท่าให้มีแรงมากกว่ากล้ามเน้ือมัดเดียว  

 ข. กล้ามเน้ือท่างานได้เฉพาะเมื่อมีการหดตัว 

 ค. กล้ามเน้ือมัดเดียวไม่สามารถหดข้อต่อได้  

 ง. กล้ามเน้ือมัดเดียวไม่สามารถยืดข้อต่อได้  

19. ข้อต่อระหว่างกระดูกสะบักกับกระดูกต้นแขนต่อกันแบบใด 

 ก. บานพับ              ข. ไม่เคลื่อนที่  

 ค. เลื่อนไปมา(สไลด์)    ง. ลูกบอลและเบ้า 

20. กระดูกอะไรไม่ใช่กระดูกแกน 

 ก. กะโหลกศีรษะ      ข. กระดูกซี่โครง  

 ค. กระดูกเชิงกราน    ง. กระดูกหาง 

21. การที่คนตาบอดสามารถใส่เสื้อและนุ่งผ้าได้เองเหมือนคนตาดี 

เพราะม ี

 ก. รีเฟลกซ์อาร์ค     ข. รีเฟลกซ์แอคช่ัน  

 ค. มีญาณพิเศษชดเชยการมองเห็น  

 ง. มีกล้ามเน้ือลายและกระดูก 

22. น่้าในไขข้อมีหน้าที่(1)ท่างานร่วมกับ(2) 

 ก. (1)ลดการเสียดสี(2)กระดูกอ่อน 

 ข. (1)ลดการเสียดสี(2)กระดูกแข็ง  

 ค. (1)ลดการเสียดสี(2)กล้ามเน้ือลาย  

 ง. (1)ให้อาหารแก่กระดูก(2)กล้ามเน้ือลาย  

23. การเคลื่อนไหวแบบรูปตัวSพบได้ในสัตว์กลุ่มใด 

 ก. สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด  

 ข. สัตว์เลื้อยคลานพวกงู และพวกขาสั้น 

 ค. สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้่า  

 ง. สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด  

24. setae(เดือย)ของไส้เดือนดินมีประโยชน์อย่างไร 

 ก. ใช้ในการจับอาหารข. ใช้ในการปิดดินท่าให้ล่าตัวติดดิน  

 ค. ใช้ในการจิกดินท่าให้เกิดการเคลื่อนท่ี 

 ง. ใช้ในการรับความรู้สึกภายนอก  

25. กล้ามเน้ืออกของไก่มีสีจางในขณะที่ของนกเป็ดน่้าจะมีสีเข้ม 

ข้อใดสอดคล้องกับข้อสังเกตดังกล่าว 

 ก. ไก่ไม่มีความใกล้ชิดตามสายวิวัฒนาการกับนกเป็ดน่้า  

 ข. ไก่ไม่ใช้กล้ามเน้ืออก ในขณะที่นกเป็ดน่้าใช้  

 ค. กล้ามเน้ืออกของสัตว์ 2 กลุ่มนี้มีโปรตีนต่างกัน  

 ง. ไก่บินไม่ไกล แต่นกเป็ดน่้าบินได้ไกล 

26. ขณะที่ยกจานข้าวขึ้นจากโต๊ะอาหารกล้ามเน้ือไบเซพและไตรเซพ

ท่างานอย่างไร 

 ก. ไบเซพหดตัว ไตรเซพคลายตัว 

 ข. ไบเซพคลายตัว ไตรเซพหดตัว  

 ค. หดตัวทั้งคู่          ง. คลายตัวทั้งคู่  

27. เกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของแมลงขนาดเล็กข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. เมื่อกล้ามเน้ือยกปีกหดตัวกล้ามเน้ือกดปีกคลายตัว  ปีกกดลง 

ข. เมื่อกล้ามเน้ือยกปีกหดตัว กล้ามเน้ือกดปีกคลายตัว  ปีกยกขึ้น 

ค. เมื่อกล้ามเน้ือยกปีกคลายตัวกล้ามเน้ือกดปีกหดตัว  ปีกยกขึ้น 

ง. เมื่อกล้ามเน้ือยกปีกคลายตัว กล้ามเน้ือกดปีกคลายตัว  ปีกกดลง 

28. แผนภาพข้างล่างแสดงถึงกล้ามเน้ือ  4  มัด  ของขาคน   

กล้ามเน้ือคู่ใดหดตัวในเวลาเดียวกันเพื่อยกและเหยียดขา 

 

 

 

 

 

 

   

 

29. กล้ามเน้ือของสัตว์ช้ันสูงและคนอาจจะแบ่งได้เป็น   

3 ชนิด  คือกล้ามเน้ือลายชนิด  skeletal  muscle   

กล้ามเน้ือหัวใจและกล้ามเน้ือเรียบ ซึ่งโดยปกติแล้วมีการ 

ท่างานที่ควบคุมโดยระบบประสาทดังน้ี 

ก.  การท่างานของ skeletal muscle  ไม่อยู่ภายใต้การ 

ควบคุมของอ่านาจจิตใจ 

ข.  การท่างานของกล้ามเน้ือหัวใจ  ไม่อยู่ภายใต้การ 

ควบคุมของอ่านาจจิตใจ 

ค.  การท่างานของกล้ามเน้ือเรียบ อยู่ภายใต้อ่านาจการ 

ควบคุมของจิตใจ 

ง.  การท่างานของกล้ามเน้ือทั้ง  3  ชนิด อยู่ภายใต้การ 

ควบคุมของอ่านาจจิตใจ 

30. ในระหว่างการวิ่งของสุนัข  สุนัขเคลื่อนที่ไปได้โดยอาศัย 

การท่างานของระบบอวัยวะอะไรบ้าง 

ก.  ระบบกล้ามเน้ือเรียบ   

ข.  ระบบกล้ามเน้ือลาย  

ค.  ระบบกล้ามเน้ือที่ยึดกับกระดูก  

ง.  ระบบกล้ามเน้ือที่อยู่นอกการควบคุมของจิตใจ 

 

*************************************************** 

        ขอให้โชคด ีครูฉววีรรณงามวงศ์วาน ผูอ้อกข้อสอบ 

 

 

 

ก.  A และ B 

ข.  Aและ  D 

ค.  C  และD 

ง.  C  และB 

 


