
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. “สิ่งมีชีวิตชนิด A และ B ขณะอยูรวมกันจะไดประโยชนทั้งคู แตเมื่อแยกจาก

กันตางไมไดและไมเสียประโยชนทั้ง 2 ฝาย” A และ B นาจะหมายถึง การอยู
รวมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดใด 

 1) ไลเคน   2) เหาฉลาม-ฉลาม 
 3) ตนถั่ว-แบคทีเรียไรโซเบียม 4) นกเอี้ยง-กระบือ  
2. พฤติกรรมของสัตวในขอใดเปนการเคลื่อนที่แบบแทกซิส 
  ก. มดเดินตามกันจากรังไปสูแหลงอาหาร 
  ข. ลูกไกเดินตามแมไกที่สงเสียงรองเรียก 
  ค. แมลงเมาบินเลนรอบกองไฟ 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
3. ขอใดเปนกลุมสิ่งมีชีวิต (Community) 
  ก. เหาบนศีรษะคน  ข. ไฮดราสีเขียว 
  ค. ราดําบนขนมปง  ง. เห็ดฟางบนขอนไม 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ค. และ ง. 4) ข. และ ง.  
4. ผลิตภัณฑในขอใดไมใชผลิตภัณฑที่ไดมาจากแกสธรรมชาติ 
 1) แกสเอ็นจีวี (NGV)  2) แกสแอลพีจี (LPG) 
 3) น้ําแข็งแหง   4) ไอโซออกเทน  
5. พลาสติกในขอใดเหมาะตอการนํามาทําเปนภาชนะใชกับเตาไมโครเวฟ 
 1) เทอรมอพลาสติก มีโครงสรางแบบสาขา 
 2) เทอรมอพลาสติก มีโครงสรางแบบรางแห 
 3) เทอรมอเซต มีโครงสรางแบบรางแห 
 4) เทอรมอเซต มีโครงสรางแบบเปนสายยาว  
6. สารในขอใดไมใชพอลิเมอร 
 1) ลาเท็กซ 2) น้ํามันหลอลื่น 3) กระดาษ 4) ยางรัดของ  
7. นาย ก เดินทางไปทางทิศตะวันออก 700 เมตร ตอมาเดินทางไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนืออีก 100 2  เมตร แลวขึ้นเหนือ 1400 เมตร อยากทราบวา
ขณะนี้ นาย ก อยูหางจากจุดเริ่มตนเทาใด 

 1) 2300.0 เมตร   2) 2241.4 เมตร 
 3) 2100.0 เมตร   4) 1700.0 เมตร  
8. ในการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ขนาดของความเรงจะเปนอยางไร 
 1) คงที่   2) แปรผันตรงกับการขจัด 
 3) แปรผกผันกับการขจัด 4) สูงสุดเมื่อความเร็วสูงสุด   
9. เหตุใดหลักฐานของรองรอยธารน้ําแข็งจึงสนับสนุนสันนิษฐานที่วา เปลือกโลก

เคยเปนแผนเดียวกันมากอน 
 1) เคยเกิดยุคน้ําแข็งทําใหเกิดธารน้ําแข็งในโลก 
 2) พบรองรอยของหินหลนจมบางสวนที่ธารน้ําแข็งพัดพามา 
 3) พบวาบางสวนที่เปนธารน้ําแข็งเคยเปนมหาสมุทรมากอน 
 4) บางสวนของน้ําแข็งในปจจุบันเคยเปนน้ําแข็งในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. อันดับความสวางจริงของดาวดวงใดตอไปนี้แสดงดวยตัวเลขนอยที่สุด 
 1) ดาวปาริชาต (Antares) 2) ดาวศุกร 
 3) ดวงอาทิตย   4) ดาวอังคาร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) นกเอี้ยง-กระบือ 
   นกเอี้ยง-กระบือ เปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตที่ไดประโยชน

รวมกัน โดยนกเอี้ยงไดแมลงตางๆ เปนอาหาร ในขณะเดียวกันก็ชวยเตือนภัย
ใหกระบือดวย แตเมื่อแยกจากกันก็จะไมไดและไมเสียประโยชนทั้ง 2 ฝาย  

2. เฉลย 4) ก., ข. และ ค. 
   การเคลื่อนที่แบบแทกซิส คือ การยายตําแหนงโดยมีทิศทางที่

แนนอนตอสิ่งเราที่มากระตุน ดังนั้น พฤติกรรมของสัตวในขอ ก., ข. และ ค. 
เปนการเคลื่อนที่แบบแทกซิส  

3. เฉลย 1) ก. และ ข. 
   กลุมสิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อยูรวมกัน เชน เหาและ

คน ไฮดรามีสาหรายสีเขียวอยูในเนื้อเยื่อ  
4. เฉลย 4) ไอโซออกเทน 
   ไอโซออกเทน คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบและ

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน  
5. เฉลย 3) เทอรมอเซต มีโครงสรางแบบรางแห 
   พลาสติกที่ใชกับเตาไมโครเวฟ ควรเปนพลาสติกประเภทเทอรมอเซต 

มีโครงสรางแบบรางแหเนื่องจากแข็งแรงและทนความรอน  
6. เฉลย 2) น้ํามันหลอลื่น 
   น้ํามันหลอลื่นเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีขนาดใหญ แต

ไมใชพอลิเมอร  
7. เฉลย 4)  1700.0 เมตร 

A B 100 X

C

D

700 ม.

140
0 ม

.

100

2
10045°

 

    AD2 = (AB + BX)2 + (XC + CD)2 
     = (700 + 100)2 + (100 + 1400)2 
     = (800)2 + (1500)2 
     = 640000 + 2250000 
     = 2890000 
     = (1700)2 
    ∴  AD = 1700 เมตร  
8. เฉลย 2) แปรผันตรงกับการขจัด 
   ลักษณะเดนของการเคลื่อนที่แบบ SHM คือ มีความเรงที่แปรผัน

ตรงกับการขจัด แตมีทิศตรงขาม 
   การเคลื่อนที่วิถีโคง (Projectile) มีความเรงคงที่ในแนวดิ่ง 
   สวนการเคลื่อนที่เปนวงกลมจะมีความเรงทิศตั้งฉากกับความเร็ว  
9. เฉลย 2) พบรองรอยของหินหลนจมบางสวนที่ธารน้ําแข็งพัดพามา 
   หินหลนจม (Dropstone) คือ กอนหินที่ถูกฝงอยูในน้ําแข็ง ซึ่งถูก

แรงของน้ําแข็งพัดพามา พบมากบริเวณเทือกเขาในทวีปแอฟริกา เปนหลักฐาน
วากอนหินนี้เคยอยูบริเวณขั้วโลก ซึ่งจะเคลื่อนที่มาบริเวณเสนศูนยสูตรไมได 
หากเปลือกโลกไมเคยเชื่อมติดเปนแผนเดียวกันมากอน  

10. เฉลย 1) ดาวปาริชาต (Antares) 
   อันดับความสวางเปนการวัดความสวางของวัตถุในทองฟาโดยวัด

ในมาตราลอกาลิทึม โดยนิยามแลว ถาอันดับความสวางตางกัน 5 หนวย     
จะหมายถึงความสวางแตกตางกัน 100 เทา ดังนั้นอันดับความสวางตางกัน    
1 หนวย แสดงวามีความสวางแตกตางกัน เทากับ 5 100  หรือมีคาเทากับ
ประมาณ 2.512 เทา หรืออาจจะกลาวไดวาดาวฤกษที่มีอันดับความสวางตางกัน 
m หนวย จะมีความสวางแตกตางกันประมาณ 2.512m เทา โดยอันดับ     
ความสวางที่แสดงดวยตัวเลขนอยๆ จะมีความสวางมาก สวนอันดับความสวาง 
ที่แสดงดวยตัวเลขมากๆ จะมีความสวางนอย และความสวางของดาวแตละดวง 
ก็ไมคงที่ดวย ขึ้นอยูกับหลายปจจัย 

   อันดับความสวางแบงออกเปน 2 ชนิด คือ อันดับความสวางจริง 
ซึ่งเปนคาความสวางจริงๆ ของดาวดวงนั้น และอันดับความสวางปรากฏ คือ 
ความสวางที่เราสังเกตไดจากบนโลก แมวาดาวนั้นจะสวางมากแตอยูไกลเราก็
อาจจะเห็นวาเปนดาวดวงเล็กๆ ที่ไมคอยสวางก็ได 

   โดยอันดับความสวางปรากฏสูงสุดของดาวตางๆ โดยประมาณ 
เปนดังตารางตอไปนี้ 

 
ดาว ดวงอาทิตย ดาวศุกร ดาวอังคาร ดาวปาริชาต 

อันดับความสวาง -26 -4.5 -2.8 -1.0 
 
   ดาวปาริชาตแมจะมีอันดับความสวางปรากฏนอย แตเนื่องจากเปน

ดาวยักษแดงขนาดใหญมาก ทําใหจริงๆ แลวมีความสวางมากกวาดวงอาทิตย
มาก 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


