
 

 
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุร ี

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2วิชา ชีววิทยา 2     รหัส ว31242        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 40 ข้อ                           คะแนน 20 คะแนน                เวลา 60 นาที 

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้ว     ลงในกระดาษค าตอบ

1. ข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้อง 

  ก. ไฮดรา – ร่างแหประสาท 

  ข. พารามีเซียม– ใยประสาท 

  ค. พลานาเรีย–วงแหวนประสาท 

  ง. แมลง – ปมประสาทด้านท้อง 

2. เมื่อเปรียบเทียบเซลล์ประสาท A และ B แล้วข้อใด

ถูกต้อง 

 

 

 

a) กระแสประสาทเคล่ือนที่ในเซลล์ A ได้เร็วกว่าเซลล์ B 

b) หลังเกิดกระแสประสาทแล้ว เซลล์ A กลับสู่สภาพปกติ

ได้เร็วกว่าเซลล์ B 

c) ขนาด action potential ใน A 40mVแต่ใน B  

จะน้อยกว่า 

  ก. a        ข. a b      ค.  a c      ง.  a b c 

3. ปัจจัยข้อใดไม่มีผลต่อความเร็วของกระแสประสาท 

  ก. ระยะทางระหว่าง node of ranvier 

  ข. จ านวน synapse 

  ค. เส้นผ่านศูนย์กลางของใยประสาท 

  ง. ความแรงของตัวกระตุ้น 

4. กระแสประสาทเคล่ือนที่จากบริเวณ A ไป B ได้อย่างไร 

 

 

  

  ก. Na
+
 เคล่ือนที่จาก A ไป B 

  ข. K
+
 เคล่ือนที่จาก A ไป B  

  ค. action potential ที่ A เหนี่ยวน าให้ Na
+
 บริเวณ   

      B แพร่เข้าเซลล์ 

  ง. action potential ที่ A เหนี่ยวน าให้ K
+
 บริเวณ   

      B แพร่ออกจากเซลล์ 

5. การทดลองของออตโต ลอวิ น าหัวใจกบมา 2 ก้อน 

ใส่ในบีกเกอร์ 2 ใบหัวใจ A มีเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10  

ติดอยู่ หัวใจ B ไม่มี เมื่อกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 

หัวใจ A จะเต้นช้าลง และเมื่อดูดสารละลายจากบีกเกอร์ 1 

มาใส่บีกเกอร์ 2 พบว่าหัวใจ B ก็เต้นช้าลงเช่นเดียวกัน ข้อ

ใดสรุปได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

  ก. การกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 ท าให้เกิดการ  

     ปล่อยสารบางชนิดออกมายับยั้งกล้ามเนื้อหัวใจกบ 

  ข. เส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 ของกบช่วยควบคุมการเต้น 

     ของหัวใจ 

  ค. สารสื่อประสาทที่พบในบีกเกอร์ 1 ท าให้หัวใจกบเต้น 

     ช้าลงได้ 

  ง. หัวใจกบจะหดตัว เมื่อเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 ได้รับ  

     การกระตุ้น 

 

 

 

 

 



6. ข้อใด คือการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะ              

   รีโพลาไรเซชั่น ขณะเกิดกระแสประสาท 

ข้อ ประตูโซเดียม(Na
+
gate) ประตูโพแทสเซียม(K

-
gate) 

ก เปิด เปิด 

ข เปิด ปิด 

ค ปิด เปิด 

ง ปิด ปิด 

 

7. การที่เราสามารถหายใจเข้าออกได้ในขณะนอนหลับ  

   เกิดจากการควบคุมของสมองส่วนใด 

  a) สมองส่วนเมดัลลา    b) สมองส่วนพอนส์ 

  c) สมองส่วนซีรีบรัม 

  ก. c                  ข.  a และ b  

  ค. a และ c          ง.   a b และ c 

8. เพราะเหตุใดเมื่อเราจ้องจอสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเกม  

   นานๆสายตาจะพร่ามัวจนต้องหลับตา 

  ก. เพราะกล้ามเนื้อยึดเลนส์หดตัวจนเรารู้สึกเกร็ง     

    และเมื่อยล้า 

  ข. เพราะความดันของของเหลวในลูกตาไม่คงที่ 

    เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

  ค. เพราะเลนส์ตาค้างอยู่ในรูปเดิมนานเกินไป 

  ง. เพราะปริมาณสารเคมีในเซลล์รับแสงมีการ 

    เปล่ียนแปลง 

9. ก่อนตรวจนัยน์ตาจะมีการหยอดยาหยอดตาให้คนไข้

เพ่ือให้รูม่านตาขยายตัว จักษุแพทย์จึงสามารถมองเห็น

ส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย นักเรียนคิดว่ายาหยอดตามีผลอย่างไร

ต่อระบบประสาท 

ก. ยาหยอดตาจะไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 

ข. ยาหยอดตาจะไปกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก 

ค. ยาหยอดตาจะไปกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 

ง. ยาหยอดตาจะไปกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 3,4,6 

10. พิจารณาศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ขณะเกิดกระแสประสาท

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

  หมายเลขใดต่อไปนี้เมื่อกระตุ้นไม่ว่าจะแรงเท่าใดก็ตาม 

เซลล์ประสาทจะไม่เกิดการตอบสนอง 

  ก. หมายเลข 2 

  ข. หมายเลข 3 

  ค. หมายเลข 2 และ 3 

  ง. หมายเลข 3 และ 4 

11. เมื่อถูกตะปูต าแล้วรู้สึกเจ็บนั้น เป็นผลจากการสั่งงาน

ของ.. 

  ก. ศูนย์ประสาทภายในไขสันหลัง 

  ข. ศูนย์ประสาทภายในซีรีบรัม 

  ค. ศูนย์ประสาทภายในไฮโพทาลามัส 

  ง. ศูนย์ประสาทภายในเซรีเบลลัม 

12. ชายคนหนึ่งถูกน าส่งโรงพยาบาล เนื่องจากไม่สามารถ 

   ทรงตัวอยู่ได้ นักเรียนคิดว่าสมองส่วนใดเสียไป 

  ก. เซรีเบลลัม        

  ข. ซีรีบรัม 

  ค. ทาลามัส         

  ง. เมดัลลา ออบลองกาตา 

13. ขณะที่นักเรียนก าลังท าข้อสอบฉบับนี้ สมอง     

   ส่วนที่ท าหน้าที่ คือ.... 

  ก. เซรีเบลลัม        

  ข. ซีรีบรัม 

  ค. ทาลามัส          

  ง. เมดัลลา ออบลองกาตา 

 



14. ส่วนเนื้อสีเทา ในไขสันหลัง คือ... 

  ก. Cell body ของเซลล์ประสาท 

  ข. เซลล์ประสาทส่วนที่มีเย่ือไมอีลินหุ้ม 

  ค. ใยประสาทที่ไม่มีเย่ือไมอีลินหุ้ม 

  ง. เซลล์ประสาทและใยประสาทที่ไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม 

15. ลักษณะของ spinal nerve คือข้อใด 

  ก. เป็นsensory nerve   

  ข. เป็นmoter nerve 

  ค. เป็น mixed nerve    

  ง. เป็นassociative nerve 

16. ถ้าสมองส่วน medulla oblongata ถูกท าลาย ผลคือ 

  ก. ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ 

  ข. การรับรู้ทางการได้ยิน และพูดเสียไป 

  ค. ความจ าหมดสิ้นไป    

  ง. ตายทันที 

17. สมองส่วนที่ควบคุมความต้องการพื้นฐานเกี่ยวกับน้ า  

    อาหาร ความต้องการทางเพศ คือ สมองส่วนใด 

  ก. ซีรีบรัม           

  ข. ไฮโพทาลามัส 

  ค. ทาลามัส          

  ง. เซรีเบลลัม 

18. วงจรรีเฟลกซ์ สิ่งที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

    1. การกระตุ้น receptor   

    2. การกระตุ้น effector 

    3. กระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทสั่งการ 

    4. กระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึก 

  ข้อใดเป็นการเรียงล าดับที่ถูกต้อง 

  ก. 1,3,2,4            ข. 4,1,3,2 

  ค. 1,4,3,2            ง. 4,3,2,1 

19. ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมอง 

 ก. การดมกล่ิน- olfactory bulb 

 ข. hypothalamus เป็นสถานีถ่ายทอดความรู้สึกและ 

      การเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อ 

 ค. medulla oblongata –การหายใจ การเต้นของ   

      หัวใจ 

 ง. เส้นประสาทสมองในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมมี 12 คู่ 

20. ในตาของคนประกอบด้วยประสาทรับแสงที่เรียกว่า    

   rod และ cone ในการเกิดตาบอดสี อาจเกิดขึ้นได้    

   เพราะ... 

 ก. ไม่มี rod อยู่เลย 

 ข. จ านวน cone มีมากกว่าจ านวน rod 

 ค. เกิดความพิการในการท างานของ rod 

 ง. เกิดความพิการในการท างานของ cone 

21. การที่เรารู้สึกว่าอาหารอร่อยนั้น เป็นผลมาจากการ

ท างานของ..... 

 ก. taste buds ที่ลิ้น 

 ข. taste buds ที่ลิ้นและประสาทรับรู้ที่ริมฝีปาก 

 ค. taste buds ที่ลิ้นและอวัยวะรับกล่ินในโพรงจมูก 

 ง. taste buds เฉพาะส่วนที่อยู่ปลายล้ิน 

22. หน้าที่ส าคัญของ Eustachian tube คือ.. 

 ก. ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกและหูส่วนใน  

 ข. ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกและหู   

      ส่วนกลาง 

 ค. ปรับไม่ให้ร่างกายเสียการทรงตัว  

 ง. ช่วยให้หูแยกเสียงต่างๆได้ถูกต้อง  

23. การเป็นหวัดท าให้เกิดอาการหูอื้อ เนื่องมาจาก.... 

  ก. เย่ือแก้วหูเกิดการอักเสบ 

  ข. หูส่วนในอักเสบจึงรับความสู้สึกจากหูส่วนกลางไม่ได้ 

  ค. กระดูกค้อน ทั่ง โกลน อักเสบติดกัน ท าให้ 

      สั่นสะเทือนไม่ได้ 

  ง. Eustachian tube เกิดการอักเสบและตันปรับ   

     อากาศไม่ได้ 



24. กวางเป็นสัตว์หากินกลางคืน ซึ่งจะมี rod cell  

   ที่เรตินามากกว่า cone cell ที่เป็นเช่นนี้เพราะ.... 

 ก. Rod cell รับภาพได้ชัดเจนกว่า 

 ข. rod cell รับภาพภายใต้ความเข้มของแสงต่ ามากได้ดี 

 ค. cone cellรับภาพภายใต้ความเข้มของแสงต่ ามากได้ดี 

 ง. cone cell ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืน 

25. บริเวณโฟเวียจะพบว่า... 

  ก. มีเซลล์รูปแท่งมากกว่าบริเวณอ่ืน 

  ข. ไม่มีเซลล์รูปแท่งอยู่เลย 

  ค. มีเซลล์รูปกรวยมากกว่าบริเวณอ่ืน 

  ง. ไม่มีเซลล์รูปกรวยอยู่เลย 

26. หากมีอาการตาบอดสีแดง ผู้นั้นจะมองเห็นสีใดผิดปกติ  

  ไปด้วย 

  ก. เหลืองและเขียว        

  ข. น้ าเงินและเหลือง 

  ค. น้ าเงินและเขียว        

  ง. เหลืองและม่วง 

27. การที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ทั้งระยะใกล้และไกล  

  นั้นเนื่องจากการท างานของ..... 

  ก. iris                        ข. pupil   

  ค. Cilliary muscle          ง. Retina 

28. การที่ตาคนมีสีด า น้ าตาล หรือฟ้า เกิดจาก   

  ส่วนประกอบใดของตา 

  ก. เลนส์ตา            ข. เรตินา    

  ค. พิวพิล               ง. ม่านตา 

29. กระแสประสาทจากกลุ่มเซลล์รับความรู้สึกที่บริเวณใด  

  ที่ท าให้ทราบว่าเราก าลังก้มศีรษะลง 

 ก. แอมพูลลาของเซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล 

 ข. ส่วนที่เป็นหลอดโค้งของเซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล  

 ค. คอเคลียส่วนที่อยู่ติดกับเซมิเซอร์คิวลาร์ แคแนล  

 ง. คอเคลียส่วนต้นของก้นหอย  

30. กระดูกค้อน ทั่ง โกลน ในหูส่วนกลางมีหน้าที่อย่างไร 

 ก. เชื่อมต่อระหว่างแก้วหูและคอเคลีย  

 ข. ขยายสัญญาณคลื่นเสียง 

 ค. ลดความดังของเสียงที่มาเข้าหู  

 ง. เพ่ิมความถี่ของคล่ืนเสียง  

31. ประเภทของพฤติกรรมออกเป็นกี่ แบบอะไรบ้าง 

 ก. 2 แบบ คือ 1. พฤติกรรมที่มีการฝึกฝน และ  

                    2.พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 ข. 3 แบบ คือ 1. พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด ,         

                    2. พฤติกรรมที่มีฝึกฝน และ 

                    3.พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 ค. 2 แบบ คือ 1. พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด และ 

                    2.พฤติกรรมการเรียนรู้ 

 ง.  3 แบบ คือ 1. รีเฟล็กซ์ , 2. รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง    

                    และ 3. การฝังใจ 

32. การดูดน้ านมของเด็กอ่อน สิ่งเร้าคือ อะไร 

  ก. แม ่                   ข. ความหิว 

  ค. น้ านม                 ง. ไม่มีสิ่งเร้า 

33. ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

  ก.  สิ่งเร้าและเหตุจูงใจ 

  ข.  สิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมภายนอก 

  ค.  ระบบประสาทและฮอร์โมน 

  ง.  อวัยวะรับสัมผัสและอารมณ์ 

34. พฤติกรรมที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายของสัตว์ใน

บริเวณต่างๆคือ 

  ก.  Instinct                        

  ข.  Orientation 

  ค.  Imprinting                     

  ง.  Trail and error 

 



35. การฝึกสัตว์ให้แสดงกายกรรม ผู้สอนควรให้ความ

สนใจเรื่องการเรียนรู้แบบใด 

  ก.  ความฝังใจ 

  ข.  การมีเงื่อนไข 

  ค.  รีเฟลกซ์ต่อเนื่อง 

 ง.  การลองผิดลองถูก 

36. บางคนนิยมใส่เสื้อคับๆรัดทุกส่วนของร่างกาย ดูแล้ว

อึดอัดแทน แต่คนใส่กลับไม่รู้สึกอึดอัด เพราะเป็น

พฤติกรรมแบบใด 

  ก.  รีเฟลกซ์                    

  ข.  การปรับตัวของอวัยวะ 

  ค.  แฮบบิชูเอชัน             

  ง.  ความฝังใจ 

37. พฤติกรรมคู่ใดต่อไปนี้ที่มีรากฐานของการเกิด และ   

 การแสดงออกทางสังคมเพ่ือจุดประสงค์ที่ใกล้เคียงกันมาก 

  ก.  นกยูงล าแพนและนกเขาขันคู 

  ข.  ทารกร้องไห้และตุ๊กแกร้อง 

  ค.  นกขุนทองพูดและคนพูด 

  ง.  สุนัขหอนและสุนัขเห่า 

 

 

 

38. การที่สุนัขตัวหนึ่งเลียปากสุนัขอีกตัวหนึ่ง แสดงถึงสิ่ง

ใด 

  ก.  อยากกินอาหาร 

  ข.  การอ่อนน้อมต่อสุนัขสุนัขตัวที่ถูกเลียปาก 

  ค.  ข่มขู่สุนัขตัวที่ถูกเลียปากให้อ่อนน้อมลง 

  ง.  เพ่ือการสัมผัสและผสมพันธุ์ 

39. ถ้าเปิดเทปบันทึกเสียงร้องของนกเพศผู้ชนิดหนึ่งใน  

  บริเวณเขตคุ้มครองซึ่งมีนกเพศผู้ชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ 

  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ น่าจะเกิดกับนกเพศผู้บริเวณนี้ 

  ก. ร้องตอบ              

  ข. ไม่แสดงพฤติกรรม 

  ค. บินหนี 

  ง.โจมตีแหล่งเสียง 

40. การสื่อสารแบบใดที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของ  

  สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในป่าทึบ 

  1. เสียง   2. สายตา   3. กล่ิน   4. ล้ิมรส   5. สัมผัส 

  ก. 1,3           

  ข. 1,2 

  ค. 4,5           

  ง. 2,5 

 

 

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

ขอให้โชคดีในการสอบ 

              ครูฉววีรรณ งามวงศ์วาน  ออกข้อสอบ 

 


