ข้ อทดสอบการสอบแข่ งขันความรู้ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์
ของสมาคมครู วทิ ยาศาสตร์ ประถมศึกษา ปี การศึกษา 2555
สอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนพญาไท

คําชี้แจง
คําชี้แจงในการทดสอบ
1. ข้อทดสอบชุดนี้มีท้ งั หมด
50 ข้อ
คะแนนเต็ม
50 คะแนน
ให้เวลาทําข้อสอบ
2 ชัว่ โมง
2. ก่อนตอบคําถาม ให้เขียนชื่อ – สกุล พร้อมเลขที่นง่ั สอบในกระดาษคําตอบให้ชดั เจน
3. ในการทําข้อสอบ ให้เลือกเขียนคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยเขียนเครื่ องหมาย X ในช่อง
ตัวเลือกที่ถูกที่สุด ในกระดาษคําตอบ ดังตัวอย่าง
ข้อ 1 .
ก
ข
ค
Xง
4. ห้ามนําข้อทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบ

1. ในทะเลทรายมักมีสภาพแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศตํ่า พืชที่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้มกั จะไม่มีใบหรื อมีใบ
จํานวนน้อย การปรับตัวของพืชในลักษณะนี้ มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
ก. เป็ นการลดปริ มาณปากใบ ทําให้ลดการคายนํ้า
ข. ทําให้มีแรงต้านลมน้อย ลําต้นไม่โยกตามแรงลม
ค. พืชได้รับแสงในปริ มาณที่เหมาะสมกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ง. พื้นที่ผิวรับแสงน้อยลง ทําให้อุณหภูมิของพืชไม่สูงจนเกินไป
2. ข้อมูลแสดงส่ วนประกอบของดอกไม้ 4 ชนิด เป็ นดังนี้
ชนิดของ
ดอกไม้
A
B
C
D

กลีบเลีย้ ง
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี

ส่ วนประกอบของดอกไม้
กลีบดอก
เกสรเพศผู้
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี

จากข้ อมูล ดอกไม้ ชนิดใดเจริ ญไปเป็ นเมล็ดได้
ก. ชนิด A
ข. ชนิด B

ค. ชนิด C

เกสรเพศเมีย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ง. ชนิด D

3. ข้อใดเป็ นข้อดีของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช
ก. กลายพันธุ์ง่าย
ข. ต้นพืชแข็งแรง
ค. ทนทานต่อโรค
ง. ให้ผลตรงตามพันธุ์
4. การศึกษาพืช 3 ชนิด พบว่า
พืช A ท่อลําเลียงนํ้าในลําต้นเรี ยงตัวกระจัดกระจายมีใบเลี้ยง 1 ใบ
พืช B รากเป็ นรากแขนง เมล็ดที่งอกมีใบเลี้ยงโผล่พน้ ดิน
พืช C ดอกมี 5 กลีบ เส้นใบเป็ นร่ างแห
พืช A พืช B และพืช C ควรเป็ นพืชใดตามลําดับ
ก. ข้าวโพด กระถิน ชบา
ข. มะขาม ข้าว อัญชัน
ค. ถัว่ เขียว ข้าวโพด บานบุรี
ง. มะม่วง มะยม กล้วยไม้
5. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
1. เต่าและกบมีการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยมีการปฏิสนธิ ภายใน และออกลูกเป็ นไข่
2. จิ้งจกมีการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยมีการปฏิสนธิ ภายนอก และออกลูกเป็ นไข่
3. ไส้เดือนดินเป็ นสัตว์ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน แต่มีการผสมพันธุ์ขา้ มตัว เนื่องจากไข่และอสุ จิเจริ ญ
ไม่พร้อมกัน
ข้ อใดกล่ าวถูกต้ อง
ก. 1
ข. 3
ค. 1 และ 3
ง. 2 และ 3

6. กราฟแสดงความสัมพันธุ์ระหว่างส่ วนสูงกับอายุ การเจริ ญเติบโตของเด็กวัย 4 - 8 ปี คือข้อใด
ส่ วนสูง
ส่ วนสูง
ส่ วนสูง
ส่ วนสูง

ก.

อายุ

อายุ

ข.

ค.

อายุ

ง.

อายุ

7. อาหารชนิดใดเมื่อรับประทานแล้ว จะเกิดการย่อยครั้งแรกที่กระเพาะอาหารและลําไส้เล็กเท่านั้น
ก. พะแนงหมู – บัวลอยไข่หวาน
ข. ต้มยํากุง้ – เต้าส่ วนข้าวโพด
ค. ไก่ยา่ ง – ฝอยทอง
ง. ราดหน้าหมูสบั – เผือกนํ้ากะทิ
8. ภาพแสดงการหมุนเวียนของเลือดในร่ างกายของมนุษย์ เป็ นดังนี้

A B
C D

E

F

จากภาพส่ วนใดทําหน้ าที่แลกเปลีย่ นแก๊ สออกซิเจนกับแก๊ สคาร์ บอนใดออกไซด์
ก. ส่ วน A
ข. ส่ วน D
ค. ส่ วน E
ง. ส่ วน F
9. ขณะออกกําลังกายอัตราการหายใจจะเร็ วขึ้นเนื่ องจากสาเหตุใด
ก. ร่ างกายมีอาการเหนื่อย
ข. ปอดต้องทํางานมากขึ้น
ค. อัตราเต้นของชีพจรเร็ วขึ้น
ง. กระบวนการเผาผลาญอาหารสูงขึ้น
10. ข้อมูลแสดงปริ มาณพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารใน 1 วันของเด็กชายอายุ 10 - 12 ปี จํานวน 4 คน เป็ นดังนี้
เด็กคนที่
1
2
3
4

ปริมาณพลังงานที่ได้ รับจากอาหาร (กิโลแคลอรี)
อาหารเช้ า
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
540
596
557
574
530
582
596
577
679
534
534
614

จากข้อมูล ถ้าเด็กชายอายุ 10 – 12 ปี ต้องการพลังงาน 1,850 กิโลแคลอรี เด็กชายคนใดที่ได้รับพลังงาน
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายใน 1 วัน
ก. คนที่ 1
ข. คนที่ 2
ค. คนที่ 3
ง. คนที่ 4

11.
บุคคลในครอบครัว
ลักษณะของติ่งหู

ลูก
ไม่มีติ่งหู

พ่ อ
ไม่มีต่ิงหู

แม่
มีต่ิงหู

ปู่
มีต่ิงหู

ย่ า
ตา
ยาย
ไม่มีต่ิงหู มีต่ิงหู มีต่ิงหู

จากข้อมูล ลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะของติ่งหูมาจากใคร
ก. แม่และตา
ข. ย่าและยาย
ค. ปู่ และตา
12. “ปฏิสนธิ ภายนอก ออกลูกเป็ นไข่” เป็ นการขยายพันธุ์ของสัตว์ชนิดใด
ก. เขียด, เต่า
ข. กบ, ตุ๊กแก
ค. ปาด, อึ่งอ่าง
13. ข้อใดเป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทุกชนิด
ก. ข้าว มะม่วง พลูด่าง
ค. ปาล์ม, มะยม, หางนกยูง

ง. ย่าและพ่อ
ง. จระเข้, ซาลาแมนเดอร์

ข. อ้อย หมาก มะพร้าว
ง. บัว, กล้วย, กระถิน

14. จากข้อมูลต่อไปนี้
1) ดอกไม้กบั ผีเสื้ อ
2) เหาฉลามกับปลาฉลาม
3) กล้วยไม้กบั ต้นไม้ใหญ่
4) แบคทีเรี ยในลําไส้ใหญ่ของคน
สิ่ งมีชีวติ ใดมีความสั มพันธุ์กันเช่ นเดียวกับ “ นกทํารังบนต้ นไม้ ”
ก. 1 และ 3
ข. 1 และ 4
ค. 2 และ 3
15. จากภาพแสดงใบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นไม้ในเวลากลางวัน

B
A

C

D
E

จงพิจารณาว่า D และ E ควรเป็ นสิ่ งใด
D
ก. แก๊สออกซิ เจน
ข. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ค. แก๊สออกซิ เจน
ง. กลูโคส

E
กลูโคส
นํ้า
ไอนํ้า
ออกซิ เจน

ง. 2 และ 4

16. แผนภาพแสดงโซ่อาหารในระบบนิเวศแห่ งหนึ่งเป็ นดังนี้
สิ่ งมีชีวิต A

สิ่ งมีชีวิต B

สิ่ งมีชีวิต C

จากแผนภาพ สิ่ งมีชีวติ E ควรเป็ นข้ อใด
ก. สุ นขั จิ้งจอก, วัว ข. เห็ด, รา

สิ่ งมีชีวิต D

ค. แบคทีเรี ย, เหยี่ยว

สิ่ งมีชีวิต E

ง. เสื อ, เหยี่ยว

17. ในโซ่อาหาร หมายเลข 2 และ 4 ควรเป็ นสัตว์ชนิดใด

1
พืช

2
......

ก. ม้า, เหยี่ยว
ค. วัว, เสื อ

3
งู

4
.....

ข. กระรอก, เหยี่ยว
ง. หนอน, เสื อ

18. วิธีการใด เป็ นการจัดการนํ้าจากการซักผ้าด้วยผงซักฟอก แล้วส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ก. เทราดบนพื้นหญ้า
ข. เทลงในท่อระบายนํ้าที่มีบ่อพัก
ค. ใช้ตะแกรงละเอียดร่ อนแล้วเทลงในแม่น้ าํ
ง. ผสมนํ้าให้เจือจาง แล้วเทลงแม่น้ าํ
19. การปฏิบตั ิตนในลักษณะใด จึงจะมีความปลอดภัยมากที่สุดเมื่อฉี ดพ่นสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ก. พ่นสารเคมีเมื่อมีลมพัด
ข. ฉี ดพ่นสารเคมีประจําสมํ่าเสมอ
ค. แต่งกายให้มิดชิดขณะฉี ดพ่นสารเคมี
ง. พ่นสารเคมีในวันที่มีแสงแดดจัด
20. พิจารณาถังขยะต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม

ขยะในข้อใดที่ควรคัดแยกใส่ ในถังขยะตามภาพทั้งหมด
ก. ขวดแก้ว, เศษไม้
ข. ถุงขนม, เศษกระดาษ
ค. กระป๋ องนํ้าอัดลม, ไม้เสี ยบลูกชิ้น ง. ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว
21. เด็กชายพีระทําการทดลองนําถุงทรายที่มีน้ าํ หนักเท่ากัน แขวนไว้กบั เชือกฟาง และเส้นไหมพรม ดังภาพ
แล้วเพิ่มนํ้าหนักถุงทรายไปเรื่ อย ๆ จนเชือกฟาง หรื อเส้นไหมพรมขาด แล้วบันทึกนํ้าหนักถุงทราย

เชือกฟาง
ถุงทราย

เส้นไหมพรม
ถุงทราย

จากข้อมูล เด็กชายพีระต้องการศึกษาสมบัติใดของวัสดุ
ก. ความแข็ง
ข. ความเหนียว
ค. ความยืดหยุน่

ง. ความหนาแน่น

22. ถ้านําเกลือและแป้ งมันมาละลายนํ้าแล้วใส่ สีแดง (สี ผสมอาหาร) ลงไป เมื่อนําไปกรองด้วยกระดาษกรอง
ของเหลวที่ผา่ นกระดาษกรองจะมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ใส, รสจืด
ข. ใส, รสเค็ม
ค. สี แดงใส, รสเค็ม
ง. สี แดงขุ่น, รสเค็ม
23. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1) ความดังของเสี ยงขึ้นอยูก่ บั ชนิดของตัวกลางที่เสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น
2) ระดับความเข้มของเสี ยงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ทราบว่าเสี ยงดังหรื อเสี ยงเบา
3) ความดังของเสี ยงขึ้นอยูก่ บั ระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสี ยง
ข้ อใดถูกต้ อง
ก. 1 , 2
ข. 1 , 3
ค. 2 , 3

ง. 1 , 2 และ 3

24. พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริ มาตรของวัตถุ 4 ชนิด วัตถุชนิดใดมีความหนาแน่นมาก
ที่สุด

มวล

D

C
B
A
ปริ มาตร

ก. A เท่านั้น

ข. B และ C

ค. C และ D

25. สารละลาย A , B และ C เป็ นของเหลวไม่มีสี
- เมื่อนํา A ผสมกับ B ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เมื่อนํา A ผสมกับ C มีฟองแก๊สเกิดขึ้น
เมื่อนํา B ผสมกับ C ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากข้ อมูลข้ อใดสรุ ปได้ ถูกต้ อง
ก. ของเหลว A , B และ C เป็ นของเหลวต่างชนิดกัน
ข. A,B เป็ นของเหลวชนิดเดียวกันแต่มีสมบัติต่างกับของเหลว C
ค. A,C เป็ นของเหลวชนิดเดียวกัน แต่มีสมบัติต่างกับของเหลว B
ง. B,C เป็ นของเหลวชนิดเดียวกันและมีสมบัติต่างกับของเหลว A

ง. D เท่านั้น

26. A มีสถานะเป็ นของแข็ง ผิวเป็ นมันวาวสะท้อนแสงได้ ทุบไม่แตก และไม่ติดไฟ A ควรเป็ นสารใดต่อไปนี้
ก. แท่งไม้
ข. แผ่นพลาสติก
ค. แผ่นสังกะสี
ง. แผ่นกระเบื้อง
27. การกระทําของใครเป็ นการกระทําที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. อ๊อดเตะลูกบอลไปถูกกระจกหน้าต่างแตก
ข. อี๊ดท้องเสี ยจึงละลายเกลือแร่ ลงในนํ้าเพื่อดื่ม
ค. อ้อมจุดเทียนไขเพื่อบูชาพระในห้องพระ
ง. เอ้ฉีกกระดาษสมุดออกมาจากสมุด เพื่อเขียนจดหมาย
28. “เวลากลางคืนพื้นดินถ่ายโอนความร้อนได้เร็ วกว่าพื้นนํ้า ทําให้อากาศเหนือพื้นดินเย็นกว่า จึงเคลื่อนไปแทนที่
อากาศร้อนเหนือพื้นนํ้า เกิดลมพัดจากเหนื อพื้นดินลงสู่ ทะเลเรี ยกว่าลมบก”
ถ้ าต้ องการจําลองให้ เกิดลมพัดจากทะเลสู่ พนื้ ดินในเวลากลางคืน ควรจะเริ่มต้ นที่คําถามใด
ก.
ข.
ค.
ง.

จะทําอย่างไรให้พ้ืนดินถ่ายโอนความร้อนช้ากว่าพื้นนํ้า
จะทําอย่างไรให้พ้ืนดินและพื้นนํ้ามีการถ่ายโอนความร้อน
ถ้าอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นนํ้าเท่ากันตลอดเวลาจะเป็ นอย่างไร
ทําอย่างไรพื้นดินจึงจะได้รับความร้อนได้ดีกว่าพื้นนํ้าในเวลากลางคืน

29. ถ้าอัดแก๊สใส่ ลูกโป่ งแล้วผูกให้แน่น ปล่อยให้ลอยขึ้นไปสูง ๆ ขนาดลูกโป่ งจะมีขนาดใหญ่ข้ ึน เพราะเหตุใด
ก. ความดันภายในลูกโป่ งลดลง
ข. ความดันภายในลูกโป่ งเพิ่มขึ้น
ค. ความดันภายนอกลูกโป่ งลดลง
ง. ความดันภายนอกลูกโป่ งเพิ่มขึ้น
30. จากภาพถ้าเทนํ้าใส่ ขวด A และ B จนเต็ม แล้วเปิ ดช่วงที่เจาะไว้ จงพิจารณาว่า ช่องที่เจาะรู ไว้ หมายเลขใดจะมี
แรงดันมากสุ ด

ขวด A

ขวด B
1
2
3

ก. หมายเลข 1 ขวด A
ค. หมายเลข 1 ขวด B

ข. หมายเลข 3 ขวด A
ง. หมายเลข 3 ขวด B

31. วัตถุชนิดหนึ่ง เมื่อนําไปหย่อนในนํ้าเกลือที่มีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปรากฏ

ว่าวัตถุลอยปริ่ มนํ้าเกลือพอดี ถ้านําวัตถุน้ ีหย่อนลงในนํ้าที่มีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร วัตถุจะอยูใ่ นลักษณะใด
ก.

ข.

ค.

ง.

32. ถ้าต้องเข็นตูเ้ อกสารขึ้นบนพื้นเอียงโดยให้ผอ่ นแรงมากที่สุด ข้อใดถูกต้อง
ก. พื้นเอียงยาว 8 เมตร สูง 1 เมตร
ข. พื้นเอียงยาว 10 เมตร สูง 1 เมตร
ค. พื้นเอียงยาว 12 เมตร สูง 1.5 เมตร
ง. พื้นเอียงยาว 15 เมตร สูง 2 เมตร
33. ตารางแสดงระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวลักษณะต่าง ๆ เมื่อผลักด้วยแรงคงที่ในระยะเวลาเท่ากัน
ลักษณะของพืน้ ผิว
ระยะทางที่กล่ องเคลือ่ นที่ได้ (เมตร)
แข็งและเรี ยบ
3.0
แข็งและขรุ ขระ
2.5
นุ่มและเรี ยบ
2.7
นุ่มและขรุ ขระ
2.1
จากข้ อมูลในตาราง พืน้ ผิวที่ก่อให้ เกิดแรงเสี ยดทานตํ่าที่สุด คือข้ อใด
ก. แข็งและเรี ยบ
ข. แข็งและขรุ ขระ
ค. นุ่มและเรี ยบ

ง. นุ่มและขรุ ขระ

34. ปูทดลองมองแสงไฟผ่านม้วนกระดาษ โดยม้วนกระดาษแผ่นหนึ่งเป็ นท่อตรง และอีกแผ่นหนึ่งดัด ม้วน
กระดาษให้งอ เพื่อเปรี ยบเทียบกัน
ข้ อใดเป็ นจุดประสงค์ ของการทดลอง
ก. แสงเดินทางจากแหล่งกําเนิดทุกทิศทาง
ข. แสงมีแนวการเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง
ค. แสงมีการหักเหเมื่อเดินทางผ่านตัวกลาง 2 ชนิด
ง. แสงเมื่อกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อน
35. คําตอบในข้อใดเป็ นผลมาจากการสะท้อนแสง
ก. การใช้เลนส์ส่องดูวตั ถุ
ค. การมองเห็นปลาตัวโตในนํ้า

ข. การเกิดจันทรุ ปราคา
ง. การเกิดภาพลวงตาในภาพยนต์

36.

(1) สะท้อนกลับหมด

(2) หักเห

(3) กระจายออกเป็ นแสงสี

จากข้ อความทีก่ าํ หนด เรียงลําดับขั้นตอนการเกิดรุ้ งกินนํา้ ได้ ตามข้ อใด

ก. (2)  (1)  (3)
ค. (1)  (2)  (3)

ข. (3)  (1)  (2)
ง. (2)  (3)  (1)

37. ถ้าใช้ยางรัดที่มีขนาดเท่ากันขึงในตําแหน่งที่กาํ หนดไว้แล้ว ดึงยางขึ้นด้วยแรงเท่ากัน เส้นใดจะให้เสี ยงสูงที่สุด

(1)

(2)

(3)

(4)

ตะปู
ยาง

ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
38. ภาพแสดงการทดลองดูดเข็มกลัดของแท่งเหล็กที่พนั ด้วยลวดทองแดง 20 รอบ และต่อกับถ่านไฟฉายเป็ นดังนี้
ลวดทองแดง
เข็มกลัด

กล่องใส่
ถ่านไฟฉาย

แท่งเหล็ก

จํานวนถ่ านไฟฉาย (ก้ อน)
1
2
3

จํานวนเข็มกลัดที่ถูกดูดได้ มากที่สุด
4
6

4

10

X

จากข้ อมูลถ้ าใช้ ถ่านไฟฉายจํานวน 3 ก้ อน แท่ งเหล็กน่ าจะดูดเข็มกลัดได้ มากที่สุดเท่ าใด
ก. 6 ตัว
ข. 7 ตัว
ค. 8 ตัว
ง. 9 ตัว
39. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์มากที่สุด
ก. สร้างบ้าน
ข. เพาะปลูก

ค. ปั้นสิ่ งของ

40. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณของนํ้าใต้ดิน
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. ปริ มาณนํ้าที่ซึมลงใต้ดิน
ค. การขุดบ่อนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้น
ง. การระเหยของนํ้าในแหล่งนํ้า

ง. ทําเครื่ องประดับ

41. ทดสอบความแข็งของแร่ 4 ชนิด โดยขูดแร่ แต่ละชนิดกับแร่ ที่เหลืออีก 3 ชนิด ด้วยแรงเท่ากัน บันทึกการ
เกิดรอยบนผิวแร่ ได้ผลดังตาราง
แร่ ที่นําไปขูด
C
D
F
ให้ เรียงลําดับความแข็งของหิน
ก. C, G, F, D

ข. G, C, F, D

แร่ ที่ถูกขูดและเกิดรอยบนผิวแร่
G
C,F,G
C,G
ค. D, F, G, C

ง. D, F, C, G

42. ถ้าบริ เวณผิวนอก และภายในของก้อนหิ นขยายตัวและหดตัวไม่เท่ากัน จะมีผลต่อหิ นอย่างไร
ก. เกิดฟองแก๊ส
ข. เกิดการเพิ่มขนาด
ค. เกิดการกัดกร่ อน
ง. เกิดการแตกและผุพงั
43. ถ้าปอจําแนกดาวเคราะห์เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
กลุ่ม 2 ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร
1. ดาวเคราะห์ช้ นั นอก – ดาวเคราะห์ช้ นั ใน
2. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวน – ดาวเคราะห์ที่ไม่มีวงแหวน
3. ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ –ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าโลก
4. ดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า – ดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
อยากทราบว่ า เขาใช้ เกณฑ์ ใดในการจัดกลุ่มดาวเคราะห์
ก. 1 และ 2
ข. 1 และ 3
ค. 2 และ 3
ง. 3 และ 4
44 . ดาวในกลุม่ ดาวใด ไม่สามารถใช้บอกทิศได้
ก. ดาวลูกไก่
ข. ดาวหมีเล็ก
ค. ดาวหมีใหญ่
ง. ดาวจระเข้
45. การเกิดสุ ริยปุ ราคาแบบเต็มดวงในแต่ละครั้ง หากดวงจันทร์ปรับตําแหน่งเข้าใกล้โลกมากกว่าเดิม จะ
เกิดปรากฎการณ์ใด
ก. บริ เวณที่เกิดเงามืดบนโลกน้อยลง
ข. จะเกิดสุ ริยปุ ราคาแบบไม่เต็มดวง
ค. บริ เวณที่เกิดเงามืดบนโลกมากขึ้น
ง. ระยะเวลาการเกิดสุ ริยปุ ราคาจะช้ากว่าเดิม

46. ในเวลากลางวันเราจะสามารถมองเห็นดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ าได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็น เพราะดาวส่ วนใหญ่เป็ นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ข. ไม่เห็น เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะบดบังแสงจากดวงดาว
ค. เห็น เพราะท้องฟ้ าสว่างเมื่อใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูจะเห็นดวงดาวทุกดวงในตอนกลางวัน
ง. ไม่เห็น เพราะดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ าจะเคลื่อนที่ไปยังอีกซี กโลกหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเวลากลางวัน
47. ความก้าวหน้าด้านสํารวจอวกาศให้ประโยชน์กบั มนุษย์ในด้านใดมากที่สุด
ก. การเกษตร
ข. การดํารงชีวิต
ค. การสื่ อสาร
48. สิ่ งใดต่อไปนี้ ไม่ จําเป็ น ต้องใช้ในการเดินทางท่องอวกาศ
ก. เข็มทิศ
ข. วิทยุสื่อสาร
ค. แก๊สออกซิ เจน

ง. การคมนาคม
ง. ไฮโดรเจนเหลว

49. ข้อมูลแสดงผลการเจริ ญเติบโตของต้นดาวเรื องพันธุ์เดียวกันที่ปลูกในดินแต่ละชนิดเป็ นเวลา 20 วันโดยรดนํ้า
เช้าเย็นทุกวัน ดังนี้
ชนิดของดิน
A
B
C
D

ลักษณะใบ
ใบเขียว
ใบเขียวเข้ม
ใบเขียวซี ด
ใบเหลือง

ผลการสั งเกตการเจริญเติบโต
ลักษณะลําต้ น ความสู งของต้ นดาวเรือง (เซนติเมตร)
ลําต้นอวบ
22
ลําต้นผอม
17
ลําต้นผอม
23
ลําต้นอวบ
15

จากข้ อมูล ข้ อสรุ ปใดถูกต้ อง
ก. ดิน A ทําให้ตน้ ดาวเรื องเจริ ญเติบโตดีกว่าดิน B C และ D
ข. ดิน B ทําให้ตน้ ดาวเรื องเจริ ญเติบโตดีกว่าดิน A C และ D
ค. ดิน C ทําให้ตน้ ดาวเรื องเจริ ญเติบโตดีกว่าดิน A B และ D
ง. ดิน D ทําให้ตน้ ดาวเรื องเจริ ญเติบโตดีกว่าดิน A B และ C
50. “อรทัยต้ องการศึกษาสิ่ งปนเปื ้ อนในนํา้ ว่ าสิ่ งใดทําให้ นา้ํ เน่ าเสี ย” นิยามเชิงปฏิบตั ิการที่อรทัยต้องกําหนดก่อน
การทดลองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันคือข้อใด
ก . แหล่งนํ้า
ข. นํ้าเน่าเสี ย
ค. ปริ มาณนํ้า
ง. สิ่ งปนเปื้ อน

เฉลยข้ อสอบสอบแข่ งขันความรู้ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1
25 พฤศจิกายน 2555
ของสมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ ประถมศึกษา
เฉลย
1. ก.

2. ง.

3. ง.

4. ก.

5. ข.

6. ข.

7. ค.

8. ง.

9. ง.

10. ค.

11. ง.

12. ค.

13. ข.

14. ค.

15. ค.

16. ง.

17. ก.

18. ข.

19. ค.

20. ง.

21. ข.

22. ค.

23. ง.

24. ง.

25. ก.

26. ค.

27. ค.

28. ก.

29. ค.

30. ข.

31. ข.

32. ข.

33. ก.

34. ข.

35. ข.

36. ก.

37. ง.

38. ค.

39. ข.

40. ง.

41. ง.

42. ง.

43. ข.

44. ก.

45. ค.

46. ข.

47. ค.

48. ก.

49. ก.

50. ข.

