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 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. กราฟดานลางแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการทํางานของเอนไซมที่

เกี่ยวของกับการยอยชนิดหนึ่งที่ pH ตางๆ ขอใดผิด  
อัตราการเกดิปฏิกริิยา

pH1 2 3 4 5 6 7   
 1) เอนไซมนี้ทํางานไดดีในสภาวะที่เปนกรด 
 2) เอนไซมนี้ คือ เอนไซมอะไมเลส 
 3) เอนไซมนี้มีอยูในกระเพาะอาหาร 
 4) เอนไซมนี้ไมใชลิเพส  
2. ขอใดเปนเหตุผลของการที่รหัสในการนํากรดอะมิโน 20 ชนิด มีจํานวน 64 ตัว 
  ก. สูตรรหัสมี 3 นิวคลีโอไทด 
  ข. สูตรรหัสไมมีจุดทับกัน 
  ค. สูตรรหัสของกรดอะมิโนเปนสากลสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งแบคทีเรีย

หรือมนุษย 
  ง. ยีนชนิดหนึ่งอาจมี mRNA มากกวา 1 ชนิด 
 1) เฉพาะ ก.   2) ก. และ ข. 
 3) ก., ข. และ ค.   4) ก., ข., ค. และ ง.  
3. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. น้ํามันแกสโซฮอล 91 ประกอบดวยน้ํามันเบนซิน 91 รอยละ 90 และ 

เอทานอลบริสุทธิ์รอยละ 10 
  ข. น้ํามันเบนซิน 95 ประกอบดวยไอโซออกเทนรอยละ 95 และนอรมอล-

เฮปเทนรอยละ 5 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก.   2) ข. 
 3) ถูกทั้ง ก. และ ข.  4) ผิดทั้ง ก. และ ข.   
4. พิจารณาขอความเกี่ยวกับธาตุหมูที่ 8 (VIIIA) ดังตอไปนี้ 
  ก. ธาตุหมู VIIIA จัดเปนธาตุที่เสถียร เนื่องจากมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 8 
  ข. ธาตุหมู VIIIA บางชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยากับ F2 หรือ O2 ได 
  ค. ธาตุชนิดหนึ่งมีเลขอะตอมเทากับ 36 จัดอยูในหมู VIIIA 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
5. สาร X มีครึ่งชีวิต 2 วัน ถานําสาร X มา 50.0 กรัม มาชั่งน้ําหนักเมื่อเวลาผาน

ไป 2 สัปดาห จะพบวาสาร X มีน้ําหนักเหลือกี่กรัม  
 1) 0.20   2) 0.39 
 3) 6.25   4) สาร X สลายตัวหมดไป 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ในแนวดิ่งโดยเสรีบนดาวเคราะหดวงหนึ่ง 

เขียนกราฟระหวางความเร็ว ( vv ) กับเวลา (t) ไดดังรูป แสดงวา  
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  ก. เมื่อเวลาผานไป 15 วินาที วัตถุขึ้นไปไดสูงสุด 
  ข. ระยะทางสูงสุดที่วัตถุขึ้นไปไดเทากับ 40 เมตร 
  ค. วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นดวยความหนวง 10 m/s2 
  ง. เมื่อเวลาผานไป 25 วินาที วัตถุกําลังตกลงดวยความเร็ว 26.7 m/s 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. 2) ก. และ ข. 3) ก. และ ค. 4) ก. และ ง.  
7. สิ่งที่สงผลกระทบมากที่สุดตอการดํารงชีวิตของมนุษยจากการระเบิดของภูเขาไฟ

คืออะไร 
 1) ธารลาวา   2) ฝุนละอองในอากาศ 
 3) ฝนกรด   4) แรงจากการสั่นสะเทือน  
8. แผนดินไหวมักเกิดที่สวนใดของโลก 
 1) มหาสมุทร   2) เปลือกโลก 
 3)  เนื้อโลก   4) แกนโลก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) เอนไซมนี้ คือ เอนไซมอะไมเลส 
   จากกราฟ อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุด จะพบในคา pH 2 ซึ่งมี

สภาวะเปนกรด จากความรูเรื่องระบบยอยอาหาร กระเพาะอาหารจะมีคา pH 2 
เพราะมีการสราง Hydrochloric Acid ขึ้นมาเพื่อทําใหสภาวะเหมาะกับการ
ทํางานของเอนไซมเพปซินที่ชวยยอยโปรตีน สวนเอนไซมลิเพสเปนเอนไซมที่
ยอยไขมันจะพบในลําไสเล็ก  

2. เฉลย 3) ก., ข. และ ค. 
   กรดอะมิโน มี 20 ชนิด มีการจัดรหัสเปน 3 นิวคลีโอไทดและรหัส

หลายชนิดอาจจะกําหนดกรดอะมิโนชนิดเดียวกัน 
   สูตรรหัสจะไมทับกัน เชน GCU CAG AUU มี 3 รหัส 
   สูตรรหัสเปนสากลในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

3. เฉลย 1) ก. 
   พิจารณาขอมูลในแตละขอ ไดดังนี้ 
   ก. ถูก เพราะน้ํามันแกสโซฮอล 91 ประกอบดวยน้ํามันเบนซิน 91 

รอยละ 90 และเอทานอลบริสุทธิ์รอยละ 10 
   ข. ผิด เพราะน้ํามันเบนซิน 95 ประกอบดวยสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนมากมายหลายชนิด ไมไดประกอบดวยไอโซออกเทนรอยละ 95 
และนอรมอลเฮปเทนรอยละ 5 แตมีคุณภาพการเผาไหมคลายกับสารที่
ประกอบดวยไอโซออกเทนรอยละ 95 และนอรมอลเฮปเทนรอยละ 5  

4. เฉลย 4) ก., ข. และ ค. 
   พิจารณาขอมูลในแตละขอ ไดดังนี้ 
   ก. ถูก เนื่องจากมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 8 ตามกฎออกเตต 

จึงเปนธาตุที่เสถียร 
   ข. ถูก ในกรณีธาตุหมู VIIIA คาบลางๆ อยาง Xe หรือ Kr 

สามารถเกิดปฏิกิริยากับ F2 หรือ O2 ได  
   ค. ถูก ธาตุที่มีเลขอะตอม 36 สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนไดเปน 

2, 8, 18, 8 ซึ่งจัดอยูในหมู VIIIA 
   ดังนั้น ก., ข. และ ค. ถูก  
5. เฉลย 2) 0.39 
   2 สัปดาห เทากับระยะ 14 วัน หรือ 7 รอบของครึ่งชีวิตของสาร X 
   การสลายตัวของสาร X เปนดังนี้ 
   50.0 กรัม 2 วัน 25.0 กรัม 2 วัน 12.5 กรัม 2 วัน 6.25 กรัม 
     
   0.39 กรัม 2 วัน 0.78 กรัม 2 วัน 1.56 กรัม 2 วัน 3.13 กรัม 
 
6. เฉลย 4)  ก. และ ง.  
   ในการโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งโดยเสรี เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตําแหนง

สูงสุดจะมีความเร็วเปนศูนย 
   ก. ถูก  กราฟตัดแกน x ที่ 15 วินาที แสดงวาความเร็ว ณ เวลานี้

เปนศูนย 
   ข. ผิด  ระยะทางที่วัตถุไปไดสูงสุดเทากับพื้นที่ใตกราฟเหนือแกน x 
      = 2

1  × 15 × 40  =  300 เมตร 
   ค. ผิด  คาความลาดชันของกราฟ vv  กับ t เปน av  
     ∴  a = 15

40   =  2.67 m/s2 
   ง. ถูก v = u + at 
     = 40 + 








15
40 -  × 25 

     = 40 - 3
200   =  - 3

80   =  -26.7 m/s 
 
7. เฉลย 2) ฝุนละอองในอากาศ 
   สิ่งที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากที่สุดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟ คือ ฝุนละอองในอากาศ ซึ่งสงผลตอทั้งสุขภาพและความ
เปนอยูของมนุษย โดยสงผลตอการทํางานของระบบทางเดินหายใจโดยตรง 
และสงผลตอพืชผลการเกษตร และทําใหบานเรือนเสียหายบางสวนดวย  

8. เฉลย 2) เปลือกโลก 
   โลกจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปแบบแผนดินไหวสูเปลือกโลก 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

2 วัน


