
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  16  กรกฎาคม  2558 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 2/5)  
  
1. สวนใดในไตที่ตอบสนองตอฮอรโมน ADH และดูดซึมน้ํากลับ 
 1) Proximal Convoluted Tubule 
 2) Loop of Henle 
 3) Glomerulus   
 4) Collecting Duct  
2. ขอใดไมใชประโยชนของพฤติกรรมแบบฝงใจที่มีตอสัตว 
 1) ไดรับการดูแลจากพอแมและสมาชิกในฝูง 
 2) ดําเนินชีวิตไดตามปกติแมมีสิ่งเรามากระตุน 
 3) ทําใหมีโอกาสในการรอดชีวิตและเจริญเติบโตมากขึ้น 
 4) ชวยใหปลอดภัยจากศัตรูตามธรรมชาติ  
3. สารละลายขอใดตอไปนี้จะทําใหเม็ดเลือดแดงเหี่ยวเร็วที่สุด 
 1) น้ําเกลือเขมขน   2) น้ํานมสด 
 3) น้ําจากคลองแสนแสบ 4) น้ําฝน  
4. สารในขอใดไมจัดเปนพอลิเมอรธรรมชาติ 
 1) ไขมัน   2) โปรตีน 
 3) แปง   4) ยางพารา  
5. นายณัฐทําการทดสอบคุณภาพของน้ํา โดยการนําน้ําตัวอยางจากแหลงน้ําแหงหนึ่ง

ใกลกับโรงงานกระดาษไปหาคา BOD และ COD ไดผลดังนี้ 
  BOD = 30 mg/dm3 COD = 25 mg/dm3 
 โดย กําหนดปริมาณสูงสุดของ BOD = 60 mg/dm3 จะจัดวาเปนน้ําเสีย 
  กําหนดปริมาณสูงสุดของ COD = 100 mg/dm3 จะจัดวาเปนน้ําเสีย 
 ขอใดสรุปถูกตองที่สุด 
 1) น้ําตัวอยางดังกลาวจัดวามีคุณภาพน้ําตามที่มาตรฐานกําหนด 
 2) น้ําตัวอยางดังกลาวเปนน้ําเสีย 
 3) ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากผลการทดลองมีขอผิดพลาด 
 4) ไมมีขอใดถูก  
6. องคประกอบในขอใดที่ไมมีใน DNA 
 1) น้ําตาลไรโบส   
 2) น้ําตาลดีออกซีไรโบส 
 3) เบสที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ 
 4) หมูฟอสเฟต  
7. ภาพตอไปนี้แสดงคลื่นขบวนหนึ่ง 
 

3.0 m   
 ถาคลื่นนี้มีความถี่ 40 Hz อัตราเร็วของคลื่นเทากับเทาใด 
 1) 13.3 m/s   2) 26.7 m/s 
 3) 60 m/s   4) 120 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. เด็กหญิงญาญาใชเทากระทุงน้ําทําใหเกิดคลื่นผิวน้ําเปนรูปวงกลมความถี่ 0.5 

เฮิรตซ โดยมีระยะสันคลื่นถึงสันคลื่นที่อยูติดกันเทากับ 2 เมตร เมื่อผานไป   
10 วินาที คลื่นผิวน้ําแผออกไปไดรัศมีประมาณเทาใด 

 1) 5 m   2) 10 m 
 3) 15 m   4) 20 m  
9. ตอนเริ่มตนวัตถุหางจากจุดอางอิงไปทางทิศเหนือ 40 เมตร เมื่อเวลาผานไป 10 

วินาที พบวาวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางทิศตะวันออก 30 เมตร จงหา
ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ 

 1) 1 m/s 2) 3 m/s 3) 5 m/s 4) 7 m/s  
10. คลื่นแผนดินไหวขอใดที่ทําใหถนนบิดเบี้ยวได 
 1) คลื่นพี (P wave)  2) คลื่นเอส (S wave) 
 3) คลื่นอาร (R wave)  4) คลื่นแอล (L wave)  
11. เทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใตเปนแนวภูเขาไฟที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผน

ธรณีภาคแบบใด 
 1) แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป 
 2) แผนธรณีภาคภาคพื้นทวีปชนกับแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป 
 3) แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร 
 4) แผนธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Collecting Duct 
   ฮอรโมน ADH คือ Antidiuretic Hormone ถูกสรางมาจาก

ตอมพิทูอิทารี สงไปที่ Collecting Duct เพื่อทําใหมีการดูดซึมน้ํากลับสูเลือด
มากขึ้น  

2. เฉลย 2) ดําเนินชีวิตไดตามปกติแมมีสิ่งเรามากระตุน 
   ดําเนินชีวิตไดตามปกติแมมีสิ่งเรามากระตุน เปนผลจากพฤติกรรม

แบบ Habituation ที่มีตอสัตว ดังนั้นจึงไมใชประโยชนของพฤติกรรมแบบ   
ฝงใจที่มีตอสัตว 

  1), 3) และ 4) เปนประโยชนของพฤติกรรมแบบฝงใจที่มีตอสัตว  
3. เฉลย 1) น้ําเกลือเขมขน 
   เม็ดเลือดแดงจะเหี่ยวเมื่อมีการออสโมซิสของน้ําออกจากเซลล โดย

ที่น้ําจะเคลื่อนที่จาก high water potential to low water potential     
(น้ํามากไปน้ํานอย หรือสารละลายเจือจางไปเขมขน) ดังนั้นหากใสเม็ดเลือดแดง
ลงในน้ําเกลือเขมขนจะทําใหเม็ดเลือดแดงเหี่ยวเร็วสุด  

4. เฉลย 1) ไขมัน 
   ไขมันไมจัดเปนพอลิเมอร แตจัดเปนสารไตรกลีเซอไรดที่มีโมเลกุล

ขนาดใหญ 

5. เฉลย 3) ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากผลการทดลองมีขอผิดพลาด 
   จากการทดลองจะเห็นไดวา นายณัฐหาคา BOD ไดมากกวา   

COD ซึ่งแสดงวาการทดลองนาจะมีขอผิดพลาดแนนอน เนื่องจาก BOD 
(Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่ตองการทาง
ชีวเคมี ซึ่งบงชี้ตัวปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียตองใช สวน COD (Chemical 
Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีทั้งหมดในน้ํา (ทั้งจาก
สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งที่ไมมีชีวิต) ตองใช ดังนั้นจะเห็นไดจากนิยามวาคา COD 
จะตองมีคามากกวา BOD เสมอ  

6. เฉลย 1) น้ําตาลไรโบส 
   ใน DNA จะประกอบดวยน้ําตาลดีออกซีไรโบส เบสที่มีไนโตรเจน

เปนองคประกอบ และหมูฟอสเฟต สวนน้ําตาลไรโบสเปนองคประกอบหลัก
ของ RNA  

7. เฉลย 3) 60 m/s 
   จากรูป สองชวงคลื่นเทากับ 3.0 เมตร ดังนั้น หนึ่งความยาวคลื่น

เทากับ 1.5 เมตร ความถี่เทากับ 40 เฮิรตซ อัตราเร็วของคลื่นเทากับ 
    v = fλ 
     = (40 Hz)(1.5 m) 
     = 60 m/s  
8. เฉลย 2) 10 m 
    t

S  = v  =  fλ 
    S = fλt 
     = (0.5)(2)(10)   
     = 10 m  
9. เฉลย 3) 5 m/s 

40 m

30 m

Sv

จุดอางอิง

N

  
    S2 = 402 + 302 

    S = 50 m 
    ความเร็ว ( vv ) = (t) เวลา

)S( จัดระยะการกระ v
 

     = s 10
m 50   

     = 5 m/s   
10. เฉลย 4) คลื่นแอล (L wave) 
   คลื่นแอล (L wave) เปนคลื่นพื้นผิวที่เคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศ

ทางการเคลื่อนที่ในลักษณะบิดซาย-ขวา บนผิวโลก  
11. เฉลย 1) แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป 
   เทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใตเปนแนวภูเขาไฟที่ยังคุกรุน ซึ่งเกิด

จากแผนนาสกา ซึ่งเปนแผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนและมุดตัวลงใตแผนทวีป
อเมริกาใต 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

f = 0.5 Hz 
λ = 2 m 
t = 10 s 


