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 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. ขอใดไมใชการทํางานของกลามเนื้อแบบแอนตาโกนิซึม (Antagonism) 
 1) การเคลื่อนไหวของแขน  
 2) การเคลื่อนไหวของหางสเปรม 
 3) การขยับปกของผีเสื้อ 
 4) การปด-เปดของรูมานตาโดยมานตา  
2. ถารางกายขาดน้ําหรือสูญเสียน้ําทางเหงื่อออกไปมากจะมีผลอยางไร 
 1) มีการหลั่งฮอรโมน ADH นอยลง 
 2) ที่ทอหนวยไตสวนทายมีการดูดน้ํากลับมากขึ้น 
 3) ปสสาวะมีความเขมขนนอยลง 
 4) เกิดการดูดน้ํากลับภายในกระเพาะปสสาวะ  
3. กระบวนใดตอไปนี้ที่ไมมีการไหลเวียนแบบ Countercurrent Exchange 
 1) การปรับอุณหภูมิ  
 2) การไหลเวียนโลหิต 
 3) การขับถายของเสีย  
 4) การยอยอาหาร  
4. ในการทําปฏิกิริยาเนื้อผสมระหวางเบนซิน สารละลายของกรดชนิดหนึ่ง และ  

ผงเหล็ก การกระทําตอไปนี้ชวยใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น ยกเวนขอใด 
 1) การใชผงเหล็กที่ละเอียด 
 2) การคนอยางสม่ําเสมอ 
 3) การลดปริมาตรของภาชนะลง 
 4) การใชตัวทําละลายใหนอยที่สุด  
5. อะตอมในขอใดมีขนาดเล็กที่สุด 
 1) 17Cl   2) 12Mg 
 3) 19K   4) 20Ca 
 
6. ขอใดระบุชื่อของกระบวนการเปลี่ยนสถานะไดไมถูกตอง 
 1) การระเหย (Evaporation) - ของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนแกส 
 2) การระเหิด (Sublimation) - ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนแกส 
 3) การควบแนน (Condensation) - แกสเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 
 4) การแข็งตัว (Deposition) - ของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง  
7. โพแทสเซียมเปนโลหะชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณนิวเคลียร K40

19  แสดงวานิวเคลียส
ของโพแทสเซียมนี้มีอนุภาคตามขอใด 

 1) โปรตอน 40 ตัว นิวตรอน 19 ตัว 
 2) โปรตอน 59 ตัว นิวตรอน 40 ตัว 
 3) โปรตอน 40 ตัว อิเล็กตรอน 21 ตัว 
 4) โปรตอน 19 ตัว นิวตรอน 21 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ถา Z เปนเลขอะตอม และ A เปนเลขมวลของนิวเคลียส จํานวนนิวตรอนใน

นิวเคลียสเปนไปตามขอใด 
 1) Z    2) A - Z  
 3) A - 2Z    4) A  
9. นําโลหะทรงกลมมีสมบัติเปนกลางทางไฟฟาวางบนโตะลื่นระหวางแผนคูขนาน 

ซึ่งตอเขากับขั้วบวก-ขั้วลบ โดยวางคอนไปทางขั้วบวก ดังรูป 
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 จงพิจารณาแรงลัพธที่กระทําตอโลหะทรงกลมเปนไปตามขอใด 
 1) เทากับศูนย   
 2) ไมเทากับศูนย มีทิศไปทางซาย 
 3) ไมเทากับศูนย มีทิศไปทางขวา 
 4) ไมเทากับศูนย มีทิศไปดานบน  
10. กาแล็กซีทางชางเผือกจัดอยูในกาแล็กซีประเภทใด 
 1) กาแล็กซีรูปไข   
 2) กาแล็กซีกังหัน 
 3) กาแล็กซีกังหันมีแกน 
 4) กาแล็กซีไรรูปทรง  
11. การแบงดาวเคราะหตามองคประกอบของเนื้อสารในดาวเคราะหคือขอใด 
 1) ดาวเคราะหชั้นใน - ดาวเคราะหชั้นนอก 
 2) ดาวเคราะหวงใน - ดาวเคราะหวงนอก 
 3) ดาวเคราะหนอย - ดาวเคราะหแคระ 
 4) ดาวเคราะหหิน - ดาวเคราะหแคระ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) การเคลื่อนไหวของหางสเปรม 
   Antagonism เปนการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกลามเนื้อวง

และกลามเนื้อตามยาวทํางานตรงขามกัน ในขณะที่หาง Sperm เคลื่อนที่
เนื่องจาก Microtubule  

2. เฉลย 2) ที่ทอหนวยไตสวนทายมีการดูดน้ํากลับมากขึ้น 
   ถารางกายขาดน้ําสมองสวนไฮโพทาลามัสจะสั่งการใหตอมใตสมอง

สวนหลังหลั่งฮอรโมน ADH ไปที่ทอหนวยไตสวนทายใหมีการดูดน้ํากลับมากขึ้น 

3. เฉลย 4) การยอยอาหาร 
   การไหลเวียนแบบ Countercurrent Exchange เปนการไหล 

ของสารในทอที่มีทิศทางสวนทางกัน ทําใหประสิทธิภาพของการแพรระหวาง 
สารตางๆ ระหวางสองทอเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

   พบในการปรับอุณหภูมิ (หากอุณหภูมิภายนอกต่ํา การไหลเวียน
ของเลือดในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา จะมีการถายเทความรอนมา
ดวย เรียกวา Countercurrent Heat Exchange เพื่อปองกันอวัยวะภายใน) 
การไหลเวียนโลหิต (เหงือกปลามีการจัดเรียงหลอดเลือดฝอยใหมีทิศทาง   
การไหลของเลือดสวนทางกับกระแสน้ํา) และการขับถายของเสีย (สวนที่มี   
การแลกเปลี่ยนของสารตางๆ ในไต ระหวางหลอดเลือดฝอย (Capillaries) 
และ Loop of Henle)  

4. เฉลย 3) การลดปริมาตรของภาชนะลง 
   เนื่องจากสารตั้งตนเปนของแข็งและของเหลว การลดปริมาตรของ

ภาชนะหรือการเพิ่มความดันจึงไมมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา  
5. เฉลย 1) 17Cl 
   สิ่งที่มีผลตอขนาดของอะตอมคือจํานวนระดับพลังงาน อะตอมใด

มีจํานวนระดับพลังงานมากกวาจะมีขนาดใหญ แตถามีจํานวนระดับพลังงาน
เทากันใหพิจารณาจากจํานวนโปรตอน อะตอมใดมีโปรตอนมากกวาจะมีขนาด
เล็ก 

   17Cl  2   8   7 
   12Mg  2   8   2 
   19K  2   8   8   1 
   20Ca  2   8   8   2 
 
   ดังนั้น 17Cl จึงมีขนาดเล็กสุด 
 
6. เฉลย 4) การแข็งตัว (Deposition) - ของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง 
   การแข็งตัว (Deposition) จัดเปนการเปลี่ยนสถานะจากแกสไป

เปนของแข็ง 
   การเยือกแข็ง (Freezing) - ของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง  
7. เฉลย 4) โปรตอน 19 ตัว นิวตรอน 21 ตัว  
8. เฉลย 2) A - Z 
   เลขอะตอม (Z) หมายถึง จํานวนโปรตอนในนิวเคลียส 
   เลขมวล (A) หมายถึง จํานวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส 

(จํานวนนิวคลีออนในนิวเคลียส) ดังนั้น จํานวนนิวตรอนในนิวเคลียส = A - Z  
9. เฉลย 1) เทากับศูนย  
10. เฉลย 2)  กาแล็กซีกังหัน 
   กาแล็กซีทางชางเผือกมีรูปรางคลายกังหันหรือสไปรัล คือ มีบริเวณ

กลางสวางและมีแขนโคงรอบนอก  
11. เฉลย 1) ดาวเคราะหชั้นใน - ดาวเคราะหชั้นนอก 
   การแบงประเภทดาวเคราะหตามเนื้อสารในดาวเคราะหนั้น แบงตาม

ลักษณะของดาวเคราะห คือ ดาวเคราะหชั้นใน หรือดาวเคราะหหิน และ      
ดาวเคราะหชั้นนอก หรือดาวเคราะหแกส ซึ่งถูกคั่นดวยแถบดาวเคราะหนอย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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