
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  28  มกราคม  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/2)  
  
1. ไดอะแกรมดานลางเปนสายใยอาหาร ขอใดเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูอันดับที่ 1 ในการ

ถายทอดพลังงาน 
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 1) P และ S 2) Q และ R 3) T และ U 4) R และ T   
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. มีผิวหนังและเกล็ดชวยไมใหน้ําออสโมซิสเขาสูรางกายมากเกินไป 
  ข. สามารถขับถายปสสาวะที่เจือจางไดมาก 
  ค. มีเหงือกที่สามารถดูดซึมเกลือแรเขาสูรางกายได 
 ปลาน้ําจืดมีการปรับตัวใหอยูในน้ําจืดไดโดยขอใด 
 1) ก. และ ข.   2) ข. และ ค. 
 3) ก. และ ค.   4) ก., ข. และ ค.  
3. ขอใดเปนวิธีอนุรักษดินที่ถูกตอง 
 1) การใชปุยบํารุงดินจากบริษัทที่ไดรับการยอมรับ 
 2) การเผาไรออยหลังการเก็บเกี่ยวแลวทําการไถกลบ 
 3) การปลูกพืชคลุมดินที่มีใบหนาแนนมีรากหนาแนน 
 4) การปลูกพืชชนิดเดียว แลวไถกลบหลังการเก็บเกี่ยว  
4. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันจัดเปนปฏิกิริยาที่ใหพลังงานมหาศาล แตได

ผลิตภัณฑขางเคียงที่เปนสารกัมมันตรังสีที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิต 
  ข. ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันเรียกอีกชื่อหนึ่ง “ปฏิกิริยาหลอมนิวเคลียส” 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข.   2) เฉพาะ ก. 
 3) เฉพาะ ข.   4) ก. และ ข. ผิด  
5. เหตุผลในขอใดที่ทําใหสารเปนกัมมันตรังสี  
 1) จํานวนโปรตอนมากเกินไป 2) จํานวนนิวตรอนนอยเกินไป 
 3) พลังงานมากเกินไป  4) ถูกทุกขอ  
6. เมื่อนําสาร A ซึ่งเปนสารประกอบไอออนิกจํานวนหนึ่งไปละลายน้ําจนอิ่มตัว 

ปรากฏวา อุณหภูมิของสารละลายมีคาลดนอยลง หากตองการใหสารละลายนั้น
สามารถละลายสาร A ไดเพิ่มขึ้น สามารถทําไดตามขอใด 

 1) เพิ่มอุณหภูมิของระบบ 2) ลดอุณหภูมิของระบบ 
 3) เพิ่มความดันของระบบ 4) ลดความดันของระบบ  
7. รูปใดที่แสดงเวกเตอรความเร็วและแรงในการเคลื่อนที่เปนวงกลมไดอยางถูกตอง  
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8. จุด A และ B อยูระหวางแผนคูขนานที่ตอกับความตางศักย V ดังรูป ขอใดผิด  
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 1) สนามไฟฟาที่จุด A สูงกวาสนามไฟฟาที่จุด B 
 2) วางประจุลบที่จุด A ประจุลบจะเคลื่อนจาก A ไป B 
 3) วางประจุบวกที่จุด B ประจุบวกจะเคลื่อนจาก B ไป A 
 4) ขอ 1), 2) และ 3) ผิด  
9. เมื่อ Th234

90  สลายตัวกลายเปน Pa234
91  จะไดกัมมันตภาพรังสีที่มีสมบัติ

อยางไร  
 1) เปนประจุบวก มีอํานาจทะลุทะลวงต่ํา 
 2) เปนอนุภาคไฟฟาทําใหแกสแตกตัวเปนอิออนไดดี 
 3) เปนประจุลบที่มีขนาดประจุและมวลเทาอิเล็กตรอน 
 4) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีอํานาจทะลุทะลวงสูงมาก  
10.  

หินแกรนิตหินชีสต

แมน้ํา

1

3
4
5

2

หินชีสต
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 จากรูป ขอใดอายุมากที่สุด 
 1) แมน้ํา 2) หินชีสต 3) หินแกรนิต 4) หิน ชุด ก  
11. ภาคใดในประเทศไทยที่พบซากไดโนเสารมากที่สุด 
 1) ภาคเหนือ   2) ภาคใต 
 3) ภาคตะวันออก   4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
12. อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพในปจจุบันลดลงเหลือเทาใด 
 1) 273 เคลวิน 2) 27.3 เคลวิน 3) 2.73 เคลวิน 4) -273 เคลวิน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) P และ S 
   ผูผลิต คือ สิ่งมีชีวิตอันดับแรกในการถายทอดพลังงาน ผูผลิต  

จะมีลูกศรชี้ออก และไมมีลูกศรชี้เขา เพราะจะเปนผูสังเคราะหแสงเพื่อเปลี่ยน
พลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมี เพื่อสงพลังงานนี้ใหกับผูบริโภคตอไป 

2. เฉลย 4) ก., ข. และ ค. 
   การที่ปลาน้ําจืดมีผิวหนังและเกล็ดชวยไมใหน้ําออสโมซิสเขาสู

รางกายมากเกินไป สามารถขับถายปสสาวะที่เจือจางไดมาก และมีเหงือกที่
สามารถดูดซึมเกลือแรเขาสูรางกายได เปนการปรับตัวของปลาน้ําจืดเพื่อใหอยู
ในน้ําจืดได  

3. เฉลย 3) การปลูกพืชคลุมดินที่มีใบหนาแนนมีรากหนาแนน 
   การอนุรักษดินที่ถูกตอง คือ การปลูกพืชคลุมดินที่มีใบและราก

หนาแนน ชวยยึดดินและลดการพังทลายของดิน  
4. เฉลย 1) ก. และ ข. 
   ก. ถูก ผลิตภัณฑขางเคียงที่ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน คือ 

Ba-144 และ K-90 ซึ่งจัดไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีพิษรายแรง 
   ข. ถูก ปฏิกิริยาฟวชัน คือ การหลอมนิวเคลียสของธาตุขนาดเล็ก

รวมกันแลวไดธาตุใหมที่มีเลขอะตอมมากขึ้น คายพลังงานมหาศาลออกมา  
5. เฉลย 4) ถูกทุกขอ 
  1), 2) และ 3) เปนสาเหตุที่ทําใหสารไมเสถียร สงผลใหสารนั้นเปน

กัมมันตรังสี  
6. เฉลย 1) เพิ่มอุณหภูมิของระบบ 
   จากขอมูลการละลายที่กําหนดให ทําใหทราบวา สาร A มีสถานะ

เปนของแข็ง เนื่องจากเปนสารประกอบไอออนิกและมีการละลายเปนแบบ    
ดูดพลังงาน เนื่องจากมีการดูดพลังงานจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบ ทําให    
เทอรมอมิเตอรอานคาไดลดลง ดังนั้นหากตองการเพิ่มปริมาณการละลายได
ของสาร A สามารถทําไดโดยการเพิ่มอุณหภูมิใหกับระบบ สวนการจัดการกับ
ความดันนั้น ในกรณีที่สารมีสถานะที่ไมใชแกส ความดันจะมีผลนอยมาก  

7. เฉลย 1) 
v

cF  

 
   ในการเคลื่อนที่เปนวงกลมความเร็วจะมีทิศตั้งฉากกับแรงเสมอ 

และแรงจะมีทิศเขาสูศูนยกลางเสมอ  
8. เฉลย 1) สนามไฟฟาที่จุด A สูงกวาสนามไฟฟาที่จุด B 
   สนามไฟฟามีขนาดสม่ําเสมอ สวนศักยไฟฟาที่ B มีคามากกวาที่ A 

ดังนั้นประจุบวกจะเคลื่อนที่จาก B ไป A (ศักยสูงไปต่ํา) สวนประจุลบจะ
เคลื่อนที่จาก A ไป B (ศักยต่ําไปสูง) 

   ประจุลบ มีทิศการเคลื่อนที่ตรงขามสนามไฟฟา 
   ประจุบวก มีทิศการเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟา  
9. เฉลย 3) เปนประจุลบที่มีขนาดประจุและมวลเทาอิเล็กตรอน 
   Th234

90  → Pa234
91  + e0

1-   
10. เฉลย 2) หินชีสต 
   หินชีสต เกิดกอนและอายุมากที่สุด ตอมาเกิดหินแกรนิตแทรกดัน

ขึ้นมากอนที่จะเกิดแมน้ํากัดเซาะ และสุดทายเกิดการตกตะกอนของหินชุด ก  
11. เฉลย 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ประเทศไทยพบซากไดโนเสารที่จังหวัดขอนแกนมากที่สุด  
12. เฉลย 3) 2.73 เคลวิน 
   อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพในปจจุบันลดลงเหลือเพียง 2.73 เคลวิน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


