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ข้อสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบบขับถ่าย ชีววิทยา ม.4 ชุดที่ 1 

********************************************************************************************* 

ตอนที่ 1 ค าสั่ง เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ลงในกระดาษค าตอบ 

1. อวัยวะขับถ่ายแบบง่ายที่สุด คือ 

 ก. contractile vacuole 

 ข. flame cell 

 ค. nephridia 

 ง. green gland 

ตอบข้อ ก. เพราะ contractile vacuole เป็นส่วนที่ท า
หน้าที่ควบคุมระดับน้ าและขับถ่ายของเสียในพวกโพรโทซัว 
ไม่เป็นอวัยวะและไม่ป็นระบบเป็นเพียงส่วนประกอบของ
เซลล์เท่าน้ัน เรียกการควบคุมน้ีว่า osmoregulation  
2. nephridia ของไส้เดือนดินแตกต่างจาก flame cell  

   ของพลานาเรีย คือ 

 ก. nephridia มีท่อ ส่วน flame cell ไม่มี 

 ข. nephridia สกัดพวกยูเรีย ส่วน flame cell สกัด 

       ของเสยีอย่างอ่ืนๆ 

 ค. nephridia มีเส้นเลือดอยู่รอบๆ ส่วน flame cell  

      ไม่มีเส้นเลือด 

 ง. nephridia ไม่มี cilia ส่วน flame cell มี cilia 

ตอบข้อ ค. เพราะ ไส้เดือนมีระบบหมุนเวียนเลือดและมี
เส้นเลือดอยู่รอบๆท่อของ nephridia ส่วนพลานาเรียยังไม่
มีระบบหมุนเวียนเลือด ดังน้ัน flame cell จึงไม่มีเส้น
เลือด 
3. nephridia มีลักษณะคล้าย nephron มาก แต่ต่างกันที่ 

 ก. nephron มีขนาดใหญ่กว่า nephridia มาก  

 ข. nephron ดูดน้ ากลับได้ ส่วน nephridia ดูดน้ ากลับ 

       ไมไ่ด้ 

 ค. nephron สกัดสารพวกยูเรีย ส่วน nephridia สกัด 

      สารพวกยูริก 

 ง. nephron มีเส้นเลือดฝอย glomerulus แต ่

       nephridia ไม่มี 

ตอบข้อ ง. เพราะ nephridia มีเส้นเลือดอยู่รอบ 
nephriduct แต่ไม่มี  glomerulus และ 

Bowman’scapsule อย่าง nephron ซึ่งมีท้ัง 
glomerulus และ Bowman’scapsule 
4. สัตว์จ าพวกนก และสัตว์เล้ือยคลานขับถ่ายของเสียจาก 

   โปรตีนออกมาในรูป 

 ก. ยูเรีย               

 ข. กรดยูริก 

   ค. แอมโมเนีย         

 ง. แอนแลนตอยส์  

ตอบข้อ ข. เพราะ สัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานโดยท่ัวไปจะ
ขับถ่าย N-waste ในรูปของกรดยูริกปนออกมากับอุจจาระ 
กรดยูริกเป็นของแข็งท าให้สัตว์พวกน้ีรักษาน้ าได้ดี และ
สูญเสียน้ าน้อย 
5. จากข้อ 4 การก าจัดของเสียในรูปแบบนั้น มีข้อดี คือ.. 

 ก. ท าให้สูญเสียน้ าออกมาน้อยมาก 

 ข. เป็นสารที่ไม่ละลายน้ า ท าให้ไม่เกิดการแพร่ไปท า   

       อันตรายเซลล์อ่ืน 

 ค. เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการขับถ่ายในรูปแบบอื่น  

 ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก  

ตอบข้อ ก. เพราะ กรดยูริกเป็นของแข็งท าให้สัตว์พวกน้ี
รักษาน้ าได้ดี และสูญเสียน้ าน้อย 
6. สัตว์ที่มีความจ าเป็นในการสงวนน้ าไว้ในร่างกาย         

   มักก าจัดของเสียจ าพวก ไนโตรเจน ในรูปของ 

 ก. กรดยูริกและยูเรีย         ข. แอมโมเนียและยูเรีย  

    ค. แอมโมเนียและกรดยูริก  ง. กรดยูริกและกรดอะมิโน 

ตอบข้อ ค. เพราะ การก าจัดยูเรียต้องสูญเสียน้ าปนออกมา
มากแต่การก าจัด N-waste โดยแก๊สแอมโมเนีย ไม่ต้องเสีย
น้ าออกมาเลย ส่วนการก าจัดของเสียในรูปกรดยูริกซึ่งเป็น
ของแข็งก็มีน้ าปนออกมาน้อยมากท าให้ร่างกายสูญเสียน้ า
จากร่างกายน้อย 
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7. พลานาเรียตัวที่หนึ่ง(1) อยู่ในน้ าเกลือเจือจาง ตัวที่สอง 

   (2) อยู่ในน้ าฝน เฟลมเซลล์ของทั้งสองตัวจะมีกิจกรรม  

   อย่างไร 

 ก. ( 1) มีกิจกรรมมากกว่า (2) 

 ข. (1) มีกิจกรรมน้อยกว่า (2) 

 ค. ไม่ต่างกัน เพราะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน ปรับตัวได้ดี 

 ง. ไม่ต่างกัน เพราะการท างานถูกควบคุมโดยของเสียใน  

       รา่งกาย 

ตอบข้อ ข. เพราะ พลานาเรียท่ีอยู่ในน้ าเกลือเจือจาง( 1) จะ
มีกิจกรรมของเฟลมเซลล์น้อยกว่าของตัวที่อยู่ในน้ าฝน (2) 
เน่ืองจากน้ าฝนมีความเจือจางมากกว่าสารละลายภายใน
เซลล์ของพลานาเรีย ดังน้ันภายนอกจึงแพร่เข้าไปภายใน
เซลล์ของพลานาเรียและน้ าส่วนน้ีเฟลมเซลล์ของพลานาเรีย
จะต้องก าจัดออก ส่วนตัวที่อยู่ในน้ าเกลือเจือจางอาจไม่ต้องมี
การน าส่วนน้ีออกหรือถ้าก าจัดออกก็จะน้อยกว่าตัวที่อยู่ใน
น้ าฝน 
8. อวัยวะขับถ่ายของสัตว์ในข้อใดที่มีลักษณะและท าหน้าที่ 

    คล้ายกัน 

 ก. ท่อมัลพิเกียน , เนฟริเดียม  

 ข. เนฟริเดียม , เฟลมเซลล์  

 ค. คอนแทรกไทล์ แวคิวโอล , ท่อมัลพิเกียน  

 ง. เฟลมเซลล์ , คอนแทรกไทล์ แวคิวโอล 

ตอบข้อ ง. เพราะ ทุกข้อแตกต่างกันทั้งสิ้น แต่ที่คล้ายคลึง
กันมากท่ีสุดคือ เฟลมเซลล์และคอนแทรกไทล์ แวคิวโอล
ขับถ่ายน้ าและของเสียอื่นๆโดยมีลักษณะเป็น 
osmoregulator เหมือนกัน 
9. nephron ประกอบด้วย 

 ก. Bowman’s capsule และ glomerulus 

 ข.  Bowman’s capsule, glomerulus และ renal  

       tubule 

 ค. Bowman’s capsule, glomerulus และ proximal  

      tubule 

 ง. Bowman’s capsule, glomerulus , proximal  

       tubule และ loop of Henle 

10. Loop of Henle เป็นบริเวณที่ 

 ก. สร้างฮอร์โมนบางชนิดได้ 

 ข. มีการดูดสารต่างๆกลับมากที่สุด  

 ค. มีการดูดน้ ากลับมากที่สุด 

 ง. มีการสร้างสารบางอย่างปล่อยลงสู่หลอดไต  

ตอบข้อ ค. เพราะ Loop of Henle เป็นท่อโค้งรูปตัวยู 
ท าหน้าที่ดูดน้ ากลับมากท่ีสุดโดยเฉพาะท่อขาลง 
11. บริเวณใดของหน่วยเนฟรอนของไตที่มีการดูดกลับของ 

    น้ าและสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้มากที่สุด 

 ก. Loop of Henle    ข. collecting tubule 

 ค. distal convoluted tubule 

 ง. proximal convoluted tubule 

ตอบข้อ ง. เพราะ proximal tubule จะมีการดูดซึมสารที่
มีประโยชน์เช่นกลูโคสและ Na+ โดยกระบวนการ active 
transport ซึ่งจะดูดกลูโคสได้ถึง 85% ส่วนน้ าและ Cl- 
จะถูกดูดซึมโดยวิธี passive transport โดยการแพร่เข้าไป
ตามจ านวนของกลูโคสและ Na+ ที่ดูดกลับ ส่วนบริเวณ
อื่นๆ ก็มีการดูดกลับเหมือนกัน แต่น้อยกว่า 
12. ไตของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านมที่มีชีวิตอยู่ในทะเลทราย 

   ทั่วไป มีการปรับตัวอย่างไรจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาการ 

   สูญเสียน้ าจากร่างกายได้ดี 

 ก. ขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นต่ าได้  

 ข. ขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นเท่าเลือดได้  

 ค. มีท่อของหน่วยเนฟรอนยาวมากกว่าปกติ 

 ง. มี glomerulus ขนาดใหญ่มาก 

ตอบข้อ ค. เพราะ การมีท่อของหน่วยเนฟรอนยาวกว่าปกติ
จะช่วยให้ดูดซึมน้ ากลับได้มากยิ่งข้ึน ปัสสาวะจึงเข้มข้นข้ึน
ด้วย 
13. กรดยูริกในมูลจิ้งจก.......... 

 a) ช่วยให้มันเสียน้ าในการขับถ่ายน้อยลง 

 b) ประกอบด้วยไนโตรเจนและไม่ละลายน้ า 

 c) คือส่วนที่เห็นเป็นสีด า 

 ก. a               ข. a และ b 

 ค. a และ c       ง. a , b , c 
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ตอบข้อ ข. เพราะ จิ้งจกไม่ค่อยได้ดื่มน้ า การขับถ่ายของ
เสียออกมาในรูปกรดยูริก เป็นการสงวนน้ า 
14. ในปัสสาวะของคนปกติไม่ควรพบสารต่อไปนี้ 

 ก. ก ามะถัน กับ โปรตีน      ข. คลอไรด์ กับ โซเดียม 

 ค. กลูโคส กับ ซัลเฟต        ง. โปรตีน กับ กลูโคส 

ตอบข้อ ง. เพราะ ในคนปกติ น้ าปัสสาวะจะไม่มีโปรตีน 
และกลูโคส 
15. เมื่อดื่มน้ ามาก น้ าปัสสาวะจะออกมามาก ทั้งนี้เนื่องจาก 

 ก. แรงดันออสโมติกในเลือดต่ า , ADH ออกมาน้อย , 

       การดูดกลับของน้ านอ้ย 

 ข. แรงดันออสโมติกในเลือดต่ า , ADH ออกมาน้อย , 

       การดูดกลับของน้ ามาก 

 ค. แรงดันออสโมติกในเลือดสูง , ADH ออกมามาก , 

       การดูดกลับของน้ านอ้ย 

 ง. แรงดันออสโมติกในเลือดสูง , ADH ออกมามาก , 

       การดูดกลับของน้ ามาก 

ตอบข้อ ก. เพราะ เมื่อดื่มน้ ามากจะท าให้เลือดเจือจางลง 
แรงดันออสโมติกต่ า ADH จะถูกหลั่งออกมาน้อย ท าให้เกิด
การดูดซึมน้ าที่หลอดไตได้น้อย ปัสสาวะจึงออกมามาก 
16. การที่คนปกติไม่มีกลูโคสอยู่ในปัสสาวะเป็นเพราะ 

 ก. Bowman’s capsule ไม่ยอมให้กลูโคสผ่านเข้าไปใน 

       หนว่ยเนฟรอน 

 ข. glomerulus ไม่ยอมให้กลูโคสผ่านเข้าไปที่  

       Bowman’s capsule 

 ค. หลอดของหน่วยเนฟรอนดูดกลูโคสกลับเข้าสู่เลือด 

 ง. เอนไซม์ในหน่วยเนฟรอนสลายกลูโคสจนหมด  

ตอบข้อ ค. เพราะน้ าตาลกลูโคสที่กรองเข้าสู่ Bowman’s 
capsule จะถูกหลอดไตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง proximal 
tubule ดูดกลับจนหมดจึงไม่มีกลูโคสในน้ าปัสสาวะแต่ถ้า
หากคนเป็นโรคเบาหวานแล้ว หลอดไตจะดูดกลับกลูโคสได้
ไม่หมด จึงมีปนออกมากับปัสสาวะ 
17. ฮอร์โมน ADH มีอิทธิพลต่อการท างานของ 

     ส่วนไหนของหน่วยไตมากที่สุด 

 ก. convoluted tubules 

 ข. หลอดเลือดแดงเล็กๆ ที่ไปที่ไต 

 ค. collecting tubule 

 ง. glomerulus และ Bowman’s capsule 

ตอบข้อ ก. เพราะ ฮอร์โมน ADH ท าหน้าที่ในการช่วยให้
หลอดไตดูดน้ ากลับ ดังน้ันจึงมีผลมากต่อการท างานของ
หลอดไต (convoluted tubules) ซึ่งท าหน้าที่ในการดูด
น้ าและสารต่างๆกลัย 
18. สารข้อใดที่ convoluted tubules ของหน่วยไตที่ไม่  

    สามารถดูดกลับคืนได้ 

 ก. น้ าตาลกลูโคส                ข. เกลือแร่  

 ค. น้ า                     ง. ยูเรีย 

ตอบข้อ ง. เพราะ convoluted tubules จะดูดน้ าและ
พวกสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น กรดอะมิโม กลูโคสกลับ แต่
ยูเรียจะไม่มีการดูดกลับ เพราะยูเรียเป็นของเสียซึ่งเกิดจาก
สารอาหารโปรตีน และยูเรียน้ีร่างกายต้องขับท้ิง 
19. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราให้สุนัขดื่มน้ าทะเล 

 ก. ตาย  

 ข. กระหายน้ ามากขึ้น 

 ค. ระดับความเข้มของสารในเลือดเพ่ิมสูงข้ึน 

 ง. สุนัขขับเกลือออกมาที่ต่อมเหงื่อบริเวณผิวหนัง  

ตอบข้อ ข. เพราะ สุนัขจะกระหายน้ ามากข้ึน เพราะน้ า
ทะเลมีความเข้มข้นสูงกว่าของเหลวภายในตัวสุนัข ดังน้ันจะมี
น้ าจากร่างกายถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับน้ าทะเล ซึ่งเป็น
การเจือจางน้ าทะเลให้เข้มข้นน้อยลง ดังน้ันสุนัขจะกระหาย
น้ า และต้องการน้ าเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะน าเข้าสู่ ชดเชยน้ าที่เสีย
ไปในการขับถ่ายออกมา 
20. สารที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสของหน่วยเนฟรอนของไตจะ 

    อยู่ในสภาพคล้ายคลึงกับ.............. 

 ก. น้ าเหลืองภายในเซลล์ล าไส้เล็ก  

 ข. สารที่ถูกขับออกจากตับทางหลอดเลือดด า  

 ค. ของเหลวที่อยู่รอบๆเซลล์  

 ง. ส่วนของพลาสมาของเลือดที่แยกเอาโปรตีนออกแล้ว 

ตอบข้อ ง. เพราะ สารโมเลกุลเล็กต่างๆในเลือดจะถูกกรอง
ออก แต่โปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะผ่านไปไม่ได้ ดังน้ัน
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สารที่ถูกกรองโดยโกลเมอรูลัสจึงเหมือนน้ าเลือดท่ีเอาโปรตีน
ออกแล้ว และสารท่ีมีประโยชน์ท่ีถูกกรองออกมาน้ีจะดูดซึม
กลับที่บริเวณหลอดไต(convoluted tubules) 
21. ชายผู้หนึ่งหนึ่งหลงทางกลางทะเลทราย ขาดน้ าดื่ม จึง 

    ดื่มปัสสาวะตนเองแก้กระหาย จะเกิดอะไรขึ้นใน 

    ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนี้ 

 ก. ถ่ายปัสสาวะออกมามีปริมาณน้อยกว่าที่ดื่มเข้าไป 

 ข. ถ่ายปัสสาวะออกมามีปริมาณเท่ากับที่ดื่มเข้าไป  

 ค. ถ่ายปัสสาวะออกมามีปริมาณมากกว่าที่ดื่มเข้าไป  

 ง. ไม่มีการถ่ายปัสสาวะอีกเลย  

ตอบข้อ ก. เพราะการขาดแคลนน้ าท าให้ปัสสาวะข้น เมื่อ
ดื่มปัสสาวะตัวเองที่ข้นอยู่แล้วและตัวเองก็ต้องเสียน้ าในรูป
ของเหงื่อและลมหายใจ ดังน้ันปัสสาวะจะยิ่งเข้มข้นข้ึนไปอีก 
22. ศูนย์กลางที่ท าหน้าที่ในการควบคุมการกระหายน้ าอยู่ที่ 

    สมองส่วนใด 

 ก. ทาลามัส                    ข. ไฮโพทาลามัส 

 ค. เมดัลลา ออบลองกาตา      ง. พอนส์  

ตอบข้อ ข. เพราะไฮโพทาลามัส เป็นศูนย์ในการควบคุม
การกระหายน้ า เมื่อร่างกายขาดน้ าจะกระตุ้นไฮโพทาลามัส
ให้เกิดการกระหายน้ าข้ึน 
23. อาการผิดปกติเริ่มแรกสุดของหน่วยไตที่เกิดกับผู้ป่วย 

    โรคเบาหวาน คืออะไร 

 ก. หลอดของเนฟรอนไม่สามารถดูดน้ าตาลกลับเข้าสู่เลือด 

      ได้หมด 

 ข. หลอดของเนฟรอนดูดน้ าตาลจากเลือดเพิ่มขึ้น  

 ค. โบว์แมนแคปซูล ท างานบกพร่อง  

 ง. โกลเมอรูลัสท างานบกพร่อง  

ตอบข้อ ก. เพราะ หน่วยเนฟรอนของไตดูดน้ าตาลกลับไม่
หมด แสดงว่าน้ าตาลในเลือดมีอยู่มากจนเกินก าลังการดูด
กลับของเนฟรอน จึงพบว่าปัสสาวะมีน้ าตาลกลูโคสปน
ออกมาด้วย 
24. ในกรณีที่เราดื่มน้ ามาก ปัสสาวะน้อย แสดงว่า 

 ก. มีการดูดน้ ากลับมาก เพราะมีฮอร์โมนที่ควบคุมน้อย  

 ข. มีการดูดน้ ากลับมาก เพราะมีฮอร์โมนที่ควบคุมมาก 

 ค. มีการดูดน้ ากลับน้อย เพราะมีฮอร์โมนที่ควบคุมน้อย  

 ง. มีการดูดน้ ากลับน้อย เพราะมีฮอร์โมนที่ควบคุมมาก  

ตอบข้อ ข. แสดงว่าร่างกายต้องการน้ ามาก จึงมีการหลั่ง 
ADH มาก ท าให้ไตดูดน้ ากลับมากข้ึน จึงมีปัสสาวะปล่อย
ออกมาน้อย 
25. อวัยวะซึ่งเป็นที่รวมของปัสสาวะก่อนถูกขับออกสู่ 

    ภายนอก คือ 

 ก. ureter             ข. urethra 

 ค. pelvis              ง. urinary bladder 

ตอบข้อ ง. เพราะ urinary bladder คือ กระเพาะ
ปัสสาวะซึ่งเป็นท่ีเก็บปัสสาวะก่อนจะถ่ายออกสู่ภายนอก 
กระเพาะปัสสาวะจะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าน้ันส่วน
พวกนก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ปลา และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะไม่มีกระเพาะปัสสาวะ ดังน้ันสิ่ง
ขับถ่ายพวก N-waste จะออกมากับปัสสาวะ 
26. สัตว์ที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ คือ  

 ก. แมว            ข. นก      

 ค. วัว              ง. ลิง  

ตอบข้อ ข. เพราะ นกเป็นสัตว์ที่ cloaca ซึ่งมีทางเปิดของ
ทางขับถ่ายทางเดียว ไม่มีระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะ 
แต่ทางเดินของท่อปัสสาวะจะมารวมกับท่อ  

27. ในมื้ออาหาร นักเรียนรับประทานไก่ย่าง หมูทอด  

    ปลาทอด เนื้อตุ๋น เป็นหลัก ดังนั้นปัสสาวะของนักเรียน 

    ควรมีลักษณะอย่างไร 

 ก. ปริมาณยูเรียในน้ าปัสสาวะเพ่ิมมากขึ้น 

 ข. ปริมาณยูเรียในน้ าปัสสาวะลดลง  

 ค. ปริมาณกรดอะมิโนในน้ าปัสสาวะลดลง  

 ง. ปริมาณกรดอะมิโนในน้ าปัสสาวะเพ่ิมมากขึ้น  

ตอบข้อ ก. เพราะ ในอาหารโปรตีน มีกรดอะมิโนเป็น
องค์ประกอบอยู่ ดังน้ัน เมื่อสลายกรดอะมิโนจะได้
แอมโมเนีย ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นยูเรียอีกทีหน่ึง 
28. เหตุผลส าคัญที่สุด ที่การปลูกถ่ายไต เป็นที่นิยม 

    แพร่หลายมากกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะอ่ืนๆ 

  ก. ผู้ได้รับมีโอกาสรอดชีวิตสูง  
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 ข. ทั้งผู้ให้และผู้รับสามารถรอดชีวิตได้ 

 ค. สะดวกในการผ่าตัดมากกว่าปลูกอวัยวะอ่ืนๆ  

 ง. การใช้เครื่องไตเทียมไม่สะดวกในการด าเนินชีวิต  

ตอบข้อ ข. เพราะ ไตมี2ข้าง เมื่อบริจาคไป 1 ข้าง ทั้งผู้ให้
และผู้รับมีไตท่ีใช้งานได้คนละข้าง 
29. กรณีใด ที่ท าให้ระดับฮอร์โมน ADH ในเลือดลดลง 

 ก.  เมื่อแรงดันออสโมซิสในเลือดสูง 

 ข. นอนอาบแดด  

 ค. หลังออกก าลังกาย  

 ง. หลังดื่มน้ า 1-2ลิตร 

ตอบข้อ ง. เพราะ เมื่อดื่มน้ าจะท าให้เลือดเจือจางลง ADH 
จะถูกหลั่งออกมาน้อย จึงดูดน้ ากลับน้อย ข้ออื่นๆเป็น
กิจกรรมท่ีท าให้หลั่ง ADH ออกมามาก ท าให้ดูดน้ ากลับ
มากและปัสสาวะน้อย 
30. โครงสร้างใดที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

    ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ าจืด 

 ก. flame cells , contractile vacuole 

 ข. contractile vacuole , malpighian tubules 

 ค. malpighian tubules , nephridium 

 ง. nephridium , flame cells 

ตอบข้อ ก. เพราะ flame cells และ contractile 
vacuole เป็นอวัยวะขับถ่ายของหนอนตัวแบนและโพรโทซัว
น้ าจืดตามล าดับ ซึ่งเหมาะกว่าอวัยวะอื่น 
31. หนูชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะ สามารถอยู่ได้นาน ๆ โดย

ไม่ดื่มน้ า แต่กินใบไม้ที่เก็บน้ าไว้ภายในใบ ออกหากิน

เฉพาะตอนเย็นและกลางคืน จากลักษณะนิสัยของหนู

ชนิดนี้ นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าหนูชนิดนี้จะอาศัยใน

สถานที่อย่างไร 

 ก.  เขตทุนดา            ข.  ทุ่งนา 

 ค.  ทะเลทราย           ง.  ป่าดงดิบ 

ตอบข้อ ค. จากโจทย์เห็นได้ว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมขาดน้ า 
ตอนกลางวันร้อนจนหนูต้องออกมาหากินในตอนเย็นหรือ
ตอนกลางคืนซึ่งอุณหภูมิลดต่ าลง นั่นคือทะเลทราย 
 

32.  ของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนส่วนใหญ่ที่หนูชนิด

นี้ขับถ่ายออกมา คือ 

 ก.  แอมโมเนีย          ข.  ยูเรีย 

 ค.  กรดยูริก            ง.  กรออะมิโน  

ตอบข้อ ข. หนูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ขับถ่ายของ
สียเสียประเภทไนโตรเจนออกมาในรูปของยูเรีย 

33.  ในหน่วยไตของเหลวที่กรองได้มีลักษณะดังนี้ 

 ก.  มีโซเดียมคลอไรด์สูงกว่าพลาสมา  

 ข.  มีกลูโคสเข้มข้นกว่าพลาสมา  

 ค.  มีความเข้มข้นออสโมติกสูงกว่าพลาสมา  

 ง.  มียูเรียต่ ากว่าปัสสาวะ 

ตอบข้อ ง. ในหน่วยไตของเหลวท่ีกรองได้มียูเรีย 0.03 
g/100 cm3 ส่วนในน้ าปัสสาวะมียูเรีย 2g/100 
cm3 

34.  การกรองสารเพ่ือการขับถ่ายเกิดขึ้นที่โครงสร้างใด

ต่อไปนี้ 

 ก.   หน่วยไต 

 ข.  ท่อของหน่วยไต  

 ค.  โกลเมอรูลัสและโบว์แมนส์แคปซูล 

 ง.  โกลเมอรูลัสและกระเพาะปัสสาวะ  

ตอบข้อ ค. โกลเมอรูลัส คือ กลุ่มเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในโบว์
แมนส์แคปซูลท าหน้าที่ปล่อยของเหลวท่ีมีโมเลกุลเล็ก
ออกจากเส้นเลือดฝอย ซึ่งเรียกว่าของเหลวท่ีกรองได้ เมื่อ
ผ่านโบว์แมนส์แคปซูลจะถูกส่งเข้าท่อของหน่วยไต ซึ่งมี
เส้นเลือดฝอยท าหน้าที่ดูดของเหลวท่ีมีประโยชน์กลับไป
ใช้อีกครั้ง ของเหลวท่ีผ่านออกมาจึงเป็นของเสียหรือน้ า
ปัสสาวะ 

35.   

สาร ปริมาณสารท่ีกรองผ่าน

โกลเมอรูรัส (กรัม/มล.) 

น้ าปัสสาวะ 

(กรัม/มล.) 

น้ า 10 96 

โปรตีน 10-20 0 

ยูเรีย 0.03 2 

โซเดียม 0.35 0.35 
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 คนที่มีไตท าหน้าที่กรองสารดังตาราง จะมีสภาวะอย่างไร 

 ก.  ปัสสาวะน้อยมาก 

 ข.  ร่างกายมีเหง่ือมาก  

 ค.  ปัสสาวะบ่อยขึ้น  

 ง.  ทุกครั้งที่ปัสสาวะต้องดื่มน้ าตาม  

ตอบข้อ ก. เน่ืองจากน้ าในสารท่ีกรองได้มีปริมาณน้อยเพียง 
10 กรัม/มล. ส่วนน้ าปัสสาวะมีถึง 96 กรัม/มล. 
แสดงว่าน้ าในสารท่ีกรองได้น้อยไป นั่นคือน้ าในเลือดมี
น้อยกว่าปกติ หรือแรงดันออสโมติกของเลือดสูงกว่าปกติ 
ร่างกายจะหลั่ง ADH ออกมามาก เพื่อให้การดูดน้ ากลับ
เกิดที่ท่อของหน่วยไตมาก น่ันคือ ท าให้ปัสสาวะน้อย
กว่าปกติ 

36.  เมื่อเรารับประทานอาหารเค็มมากๆ จะมีอาการ

กระหายน้ ามาก แสดงถึงการรักษาดุลภาพของร่างกาย 

นักเรียนคิดว่ามีกลไกอย่างไรที่ท าให้เกิดอาการกระหาย

น้ า 

 ก.  อาหารเค็มท าให้เลือดมีแรงดันออสโมติกสูง กระตุ้น 

       ศูนย์ในต่อมใตส้มอง ท าให้เกดิอาการกระหายน้ า  

 ข.  อาหารเค็มท าให้เลือดมีแรงดันออสโมติกต่ า กระตุ้น  

      ศูนย์ในต่อมใต้สมอง ท าให้เกิดอาการกระหายน้ า 

 ค.  อาหารเค็มท าให้เลือดมีแรงดันออสโมติกสูง กระตุ้น  

       ไฮโพทาลามสั ท าให้เกดิอาการกระหายน้ า  

 ง.  อาหารเค็มท าให้เลือดมีแรงดันออสโมติกต่ า กระตุ้น   

       ไฮโพทาลามสั ท าให้เกดิอาการกระหายน้ า  

 

37.   

สาร ของเหลวที่กรองได ้

(กรัมต่อ 100 ลบ.ซม.) 

น้ าปัสสาวะ 

(กรัมต่อ 100 ลบ.ซม.) 

ก 10 - 20 0 

ข 0.1 0 

ค 0.32 0.35 

 ก.  สารที่กรองได้ ก,ข,ค สารที่ดูดกลับได้ ก,ข,ค  

 ข.  สารที่กรองได้ ก,ข,ค สารที่ดูดกลับได้ ก,ข 

 ค.  สารที่กรองได้ ก,ข สารที่ดูดกลับได้ ก,ข  

 ง.  สารที่กรองได้ ก,ข สารที่ดูดกลับได้ ค  

ตอบข้อ ข. เพราะในน้ าปัสสาวะไม่มีท้ัง ก และ ข แสดงว่า
ถูกดูดกลับหมด ส่วน ค ในปัสสาวะมีมากกว่าของเหลว
ที่กรองได้ แสดงว่าไม่มีการดูดกลับ 

38.  หากน้ าทะเลหนุนเข้ามาในปากแม่น้ าเจ้าพระยา จนถึง 

กทม. นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณพระประแดง

และสะพานพุทธฯจะประสบกับปัญหาอะไร 

 ก.  ขาด O2 ในน้ า       

 ข.  ได้รับสารพิษจากสารปรอท  

 ค.  ได้รับอาหารมีเพียงพอ         

 ง.  ร่างกายสูญเสียน้ า 

ตอบข้อ ง. ร่างกายสูญเสียน้ าเน่ืองจากความเข้มข้นของน้ า
นอกร่างกายมีน้อยกว่า น้ าในร่างกายจะออสโมซิสออก
ท าให้เกิดการสูญเสียน้ า 

39.  กลุ่มเส้นเลือดฝอย glomerulus ซึ่งน าเลือดมากรองที่ 

Bowman’s capsule รับเลือดมาจาก 

 ก.  renal artery        ข.  renal vein 

 ค.  aorta                 ง.  Posterior vena cava 

ตอบข้อ ก. เส้นเลือดท่ีแตกแขนงเป็นโกลเมอรูลัสนั้นเป็น
เส้นเลือดแดงที่ส่งมาจากหัวใจมายังไต คือเส้น renal 
artery 

40.  ผู้ที่ไตท างานปกติ จะมีปริมาณสารในน้ าปัสสาวะมาก

น้อยตามล าดับ ดังนี้ 

 ก.  ยูเรีย  > โปรตีน > เกลืออนินทรีย์ > กลูโคส 

 ข.  ยูเรีย > เกลืออนินทรีย์ > กลูโคส > โปรตีน 

 ค.  เกลืออนินทรีย์ > ยูเรีย > กลูโคส > โปรตีน 

 ง.  เกลืออนินทรีย์ > ยูเรีย > โปรตีน > กลูโคส 

ตอบข้อ ข. เรียงตามล าดับส่วนกลูโคสและโปรตีนจะไม่มีใน
น้ าปัสสาวะ ยกเว้นกินอาหารหวานจัดอาจมีกลูโคส
ออกมาได้บ้าง 

 

 

           ขอให้โชคดี ในการสอบ  

 ครูฉวีวรรณ  งามวงศ์วาน ผู้ออกข้อสอบ  


