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1. ขอใดเปนการเรียงลําดับที่ถูกตองของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชวงตอระหวาง   
ปลายเซลลประสาทกับกลามเนื้อ 

  I มีการปลอยสารสื่อประสาทออกมา 
  II Ca2+ เขามาในดานปลายของเซลลประสาทใกลกับไซแนปส 
  III สารสื่อประสาทจับตัวกับรีเซปเตอรดานนอกของเซลลกลามเนื้อ 
  IV Na+ เขาไปดานในของเซลลกลามเนื้อ 
 1) I, II, III และ IV   2) II, I, III และ IV 
 3) I, IV, II และ III   4) IV, II, I และ III  
2. หากมีการออกกําลังกายเปนเวลานาน คา pH ในเลือดจะเปนอยางไร เพราะเหตุใด 
 1) เทาเดิม เพราะมีออกซิเจนแพรเขาสูเซลลอยูตลอดเวลา 
 2) เพิ่มขึ้น เพราะมีการใชออกซิเจนไปมาก 
 3) ลดลง เพราะมีภาวะความเปนกรดเพิ่มขึ้น 
 4) ลดลง เพราะมีการสูญเสียน้ํามาก  
3. แผนภูมิดานลางเปนพันธุประวัติของการเกิดโรคชนิดหนึ่ง บุคคลใดจะตองเปน

พาหะของโรคนี้บาง  

1 2

3 4   
 1) คนที่ 1, 2 2) คนที่ 3 3) คนที่ 4 4) คนที่ 1, 2, 3  
4. ขอใดบอกความแตกตางที่ สําคัญประการหนึ่ งระหวางกรดอะมิโนและ        

พอลิเพปไทดไดถูกตอง 
 1) กรดอะมิโนละลายไดดีทั้งในน้ําเย็นและน้ํารอน สวนพอลิเพปไทดละลายไดดี

ในน้ําเย็นเทานั้น 
 2) กรดอะมิโนมีคุณสมบัติเปนกรด แตพอลิเพปไทดมีคุณสมบัติเปนกลาง 
 3) กรดอะมิโนละลายไดดีขึ้นในสารละลาย NaOH สวนพอลิเพปไทดจะ

ตกตะกอนในสารละลาย NaOH 
 4) กรดอะมิโนไมใหสีกับสารละลาย CuSO4 สวนพอลิเพปไทดใหสีมวงกับ

สารละลาย CuSO4  
5. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. น้ํามันไรสารตะกั่ว คือ น้ํามันที่มีการใชสารเติมแตง MTBE แทนการใช

สารประกอบจากตะกั่ว 
  ข. น้ํามันแกสโซฮอล 95 คือ น้ํามันที่ประกอบดวยน้ํามันเบนซิน 95 สวน 

และเอทานอล 5 สวน 
  ค. เลขซีเทน คือ ตัวเลขที่ใชบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซล  
  ง. ปจจุบันประเทศไทยมีการใชน้ํามันดีเซลทั่วไป คือ น้ํามันดีเซล B20 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ค. และ ง.  
6. กรดไขมันในขอใดที่มีความอิ่มตัวต่ําที่สุด 
 1) กรดปาลมิติก (C16H32O2) 2) กรดโอเลอิก (C18H34O2)  
 3) กรดไมริสติก (C14H28O2) 4) กรดไลโนเลอิก (C18H30O2) 

 
 
 
 
 
 
  
7. คลื่นขบวนหนึ่งมีอัตราเร็ว 0.25 เมตรตอวินาที และจุกคอรกสั่นขึ้นลง 4.0 ครั้ง

ใน 8.0 วินาที ดังรูป  

cork

v = 0.25 m/s

  
 ความยาวคลื่นของคลื่นนี้เทากับเทาใด 
 1) 8.0 m 2) 2.0 m 3) 1.0 m 4) 0.5 m  
8. คลื่นใดตอไปนี้เปนคลื่นที่ตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 
  A. คลื่นเสียง   B. คลื่นวิทยุ 
  C. คลื่นไมโครเวฟ  D. คลื่นแสง 
 คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 
 1) A. เทานั้น   2) A. และ B. 
 3) A., B. และ D.   4) A., B., C. และ D.  
9.     วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง โดยมีตําแหนง

ที่เวลาตางๆ ดังกราฟ ขอใดคือการกระจัด
ของวัตถุในชวงเวลา t = 0 วินาที ถึง   
t = 15 วินาที 

     1) -8 เมตร 2) +8 เมตร 
     3) -16 เมตร 4) +16 เมตร  
10. ขอใดไมใชหินภูเขาไฟ 
 1) หินไรโอไลต 2) หินแกรนิต 3) หินแอนดีไซต 4) หินบะซอลต 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) II, I, III และ IV 
   ขั้นตอนการทํางาน คือ มีการปลอย Ca2+ เขามาในดานปลายของ

เซลลประสาทใกลกับไซแนปส (II) หลังจากนั้นจะมีการปลอยสารสื่อประสาท
ออกมา (I) หลังจากนั้นสารสื่อประสาทจับตัวกับรีเซปเตอรดานนอกของเซลล
กลามเนื้อเพื่อกระตุนกลามเนื้อ (III) โดยจะมี Na+ เขาไปดานในของเซลล
กลามเนื้อตอไป (IV)  

2. เฉลย 3) ลดลง เพราะมีภาวะความเปนกรดเพิ่มขึ้น 
   เมื่อมีการออกกําลังกายจะมีการเกิดการหายใจระดับเซลลมากขึ้น

เพื่อสรางพลังงาน ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ในกระแสเลือด   
มากขึ้น และ CO2 สามารถละลายในน้ําเลือดกลายเปนกรดคารบอนิก (H2CO3) 
มากขึ้น ทําใหคา pH ในเลือดลดต่ําลง  

3. เฉลย 1) คนที่ 1, 2 
   จากพันธุประวัติเห็นไดวา พอและแมไมเปนโรคแตมีลูกผูหญิงที่

เปนโรคและไมเปนโรค ทําใหทราบไดวาหากยีนกอโรคอยูบนโครโมโซมรางกาย 
ลักษณะการเกิดโรคจะเปนลักษณะดอย โดยทั้งพอและแมจะตองเปนพาหะแนๆ 
แตคนที่ 3 อาจเปนพาหะหรือไมเปนก็ได และจากการดูพันธุประวัติทําใหทราบไดวา 
ยีนกอโรคไมสามารถอยูบนโครโมโซม X ได เพราะลูกสาวเปนโรคแตพอไมเปนโรค 

4. เฉลย 4) กรดอะมิโนไมใหสีกับสารละลาย CuSO4 สวนพอลิเพปไทดใหสีมวง
กับสารละลาย CuSO4 

   การทดสอบดวย CuSO4 ในเบส หรือการทดสอบไบยูเร็ต         
จะสามารถเกิดปฏิกิริยาไดกับพันธะเพปไทด กรดอะมิโนไมมีพันธะเพปไทด    
จึงไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไดกับการทดสอบไบยูเร็ต  

5. เฉลย 2) ก. และ ค. 
   พิจารณาขอความแตละขอไดดังนี้ 
   ก. ถูก น้ํามันไรสารตะกั่ว คือ น้ํามันที่มีการใชสารเติมแตง MTBE 

แทนการใชสารประกอบจากตะกั่ว 
   ข. ผิด น้ํามันแกสโซฮอล 95 ประกอบดวยน้ํามันเบนซินกับเอทานอล 

ในสัดสวน 90 ตอ 10 โดยปริมาตร มีออกเทน 95 
   ค. ถูก เลขซีเทน คือ ตัวเลขที่ใชบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซล 
   ง. ผิด น้ํามันดีเซลที่ประเทศไทยใชในปจจุบัน คือ น้ํามันดีเซลที่มี

องคประกอบของไบโอดีเซลรอยละโดยปริมาตรไมต่ํากวา 3.5 และไมสูงกวา 7 
(ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558) 

   ดังนั้นคําตอบที่ถูกตอง คือ ก. และ ค.  
6. เฉลย 4) กรดไลโนเลอิก (C18H30O2) 
   สูตรโมเลกุลของกรดไลโนเลอิกสามารถจัดรูปใหม ได เปน 

C17H29COOH ซึ่งจะเห็นวาปริมาณของคูไฮโดรเจนที่หายไปเมื่อเทียบกับ
จํานวนคารบอน จากสมการ CnH2n+2O2 ของกรดชนิดนี้มีคามากที่ สุด        
ซึ่งแสดงวาคูไฮโดรเจนที่หายไปนั้น คือ พันธะคูที่เกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น
กรดไลโนเลอิกจึงมีพันธะคูมากที่สุด และมีความอิ่มตัวต่ําที่สุด หรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ มีความไมอิ่มตัวสูงที่สุด  

7. เฉลย 4) 0.5 m 
   เนื่องจากจุกคอรกสั่นขึ้นลง 4.0 ครั้งใน 8.0 วินาที กลาวคือ สั่นขึ้นลง 

1.0 ครั้งใน 2.0 วินาที จึงมีคาบ 2.0 วินาที ดังนั้น ความถี่ของการสั่นเทากับ    
0.5 เฮิรตซ ความยาวคลื่นของคลื่นนี้หาไดจาก 

    v = fλ 
    λ = f

v  
    λ = Hz 0.5

m/s 0.25   =  0.5 m 
 
8. เฉลย 1) A. เทานั้น 
   คลื่นเสียงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ สวนคลื่นวิทยุ, คลื่น

ไมโครเวฟ และคลื่นแสง เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่  
9. เฉลย 2) +8 เมตร 

15105

+8

-8

เวลา (วินาที)

ตําแหนง (เมตร)

+8 เมตร
0

  
10. เฉลย 2) หินแกรนิต 
   หินภูเขาไฟเปนหินอัคนีที่เกิดนอกผิวเปลือกโลก เกิดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟ แตหินแกรนิตเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาภายใตผิวโลกและ
ไมไดเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 
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0


