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 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. แบคทีเรีย Rhizobium sp. สามารถสรางปมที่รากพืชตระกูลถั่ว ทําใหถั่วเจริญ

งอกงามดี ปมนั้นจะเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นใดของราก 
 1) Epidermis   2) Cortex 
 3) Endodermis   4) Pericycle  
2. จากการศึกษาโครงสรางของเซลล 3 ชนิด โดยใชกลองจุลทรรศนพบวามี

สวนประกอบภายในเซลลดังนี้ 
 

ชนิดของเซลล 
สวนประกอบภายในเซลล 

ชนิด ก ชนิด ข ชนิด ค 

ผนังเซลล    

เยื่อหุมเซลล    

คลอโรพลาสต    

นิวเคลียส    
 
 กําหนดให  = พบสวนประกอบภายในเซลล 
    = ไมพบสวนประกอบภายในเซลล 
 ก, ข และ ค คือเซลลชนิดใด ตามลําดับ 
 1) เซลลเยื่อหัวหอม   เซลลของแบคทีเรีย   เซลลสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
 2) เซลลเยื่อบุขางแกมมนุษย   เซลลคุมของใบวานกาบหอย   เซลลสาหราย  

สีเขียวแกมน้ําเงิน 
 3) เซลลเยื่อหัวหอม   เซลลเยื่อบุขางแกมมนุษย   เซลลสาหรายหางกระรอก 
 4) เซลลเยื่อบุขางแกมมนุษย   เซลลคุมของใบวานกาบหอย   เซลลสาหราย

หางกระรอก  
3. การเคลื่อนที่ของอะมีบาอาศัยการทํางานของสิ่งใด 
 1) ซิเลีย   2) แฟลกเจลลัม 
 3) โปรตีนแอกทิน   4) กลามเนื้อ  
4. ยางในขอใดจัดเปนยางธรรมชาติ 
 1) ยางนีโอพรีน (Neoprene) 
 2) ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene) 
 3) ยางไอโซพรีน (Isoprene) 
 4) ยางคลอโรพรีน (Chloroprene)  
5. ขยะในขอใดจะตองผานการบําบัดเปนกรณีพิเศษตางจากขยะในขออื่นๆ 
 1) แกว   2) เข็มฉีดยา 
 3) โลหะ   4) ฟลมถายภาพ  
6. พอลิแซ็กคาไรดเกิดจากมอนอแซ็กคาไรดหลายๆ โมเลกุลมาเชื่อมตอกันดวย

พันธะตามขอใด 
 1) พันธะไกลโคซิดิก  2) พันธะเพปไทด 
 3) พันธะเอสเทอร   4) พันธะโอเมกา 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ขอใดไมถูกตองสําหรับคลื่นเสียง 
 1) เสียงเปนคลื่นตามยาว 
 2) อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับความถี่ 
 3) เสียงเปนคลื่นกลที่ตองอาศัยตัวกลางในการแผกระจายพลังงานออกไป 
 4) ความถี่เสียงที่มนุษยไดยินมีคา 20-20000 Hz  
8. การเคลื่อนที่แบบใดที่มีความเรงตั้งฉากกับความเร็วของวัตถุ 
 1) การเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่ 
 2) การเคลื่อนที่เปนวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่ 
 3) การเคลื่อนที่เปนเสนโคง (โปรเจคไตล) 
 4) การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก  
9. ในการเตะลูกบอลเขาประตู นักฟุตบอลเตะลูกทําใหลูกบอลมีความเร็วตน 10 m/s 

ในทิศทํามุม 37° กับแนวราบ ขอความใดตอไปนี้เปนจริง (sin 37° = 0.6,  
cos 37° = 0.8) 

 1) เมื่อลูกบอลเคลื่อนที่จะกระทบพื้น ลูกบอลมีอัตราเร็วมากกวา 10 m/s 
 2) ณ ตําแหนงสูงสุดอัตราเร็วลูกบอลเทากับ 10 m/s 
 3) ลูกบอลจะลอยอยูในอากาศนาน 1.2 วินาที 
 4) ลูกบอลจะลอยขึ้นไปไดสูงสุด 9.6 เมตร  
10. ขอใดคือหลักฐานที่แสดงวาภายในโลกบางสวนยังเปนของไหล 
 1) แผนดินไหว   
 2) ภูเขาไฟระเบิด 
 3) การชนของอุกกาบาต 
 4) เมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะหดวงอื่น 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Cortex 
   Cortex เปนชั้นเนื้อเยื่อที่ถัดจาก Epidermis เปนเซลลชนิด 

พาเรนไคมาเปนสวนมาก บริเวณ Cortex จะเปนที่อาศัยของแบคทีเรียซึ่งจะ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปนปมที่ราก  

2. เฉลย 3) เซลลเยื่อหัวหอม   เซลลเยื่อบุขางแกมมนุษย   เซลลสาหรายหาง
กระรอก 

   เซลลเยื่อหัวหอม พบผนังเซลล เยื่อหุมเซลล และนิวเคลียส แตไม
พบคลอโรพลาสต เนื่องจากไมมีกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

   เซลลเยื่อบุขางแกมมนุษย เปนเซลลสัตวจะพบเยื่อหุมเซลลและ
นิวเคลียส แตไมพบผนังเซลล และคลอโรพลาสต 

   เซลลสาหรายหางกระรอก เปนเซลลพืชจะพบผนังเซลล เยื่อหุมเซลล 
คลอโรพลาสต และนิวเคลียส 

3. เฉลย 3) โปรตีนแอกทิน 
   อะมีบาไมมีโครงสรางสําหรับการเคลื่อนที่โดยเฉพาะ แตมีการสราง

เทาเทียม (Pseudopodium) โดยการไหลของไซโทพลาซึมเพื่อชวยในการ
เคลื่อนที่ ไซโทพลาซึมของเซลลอะมีบาแบงออกเปน 2 สวน คือ เอ็กโทพลาซึม 
(Ectoplasm) เปนไซโทพลาซึมชั้นนอก มีลักษณะเปนสารกึ่งแข็งกึ่งเหลว
เรียกวา เจล (Gel) และเอนโดพลาซึม (Endoplasm) เปนไซโทพลาซึมชั้นใน  
มีลักษณะคอนขางเหลวเรียกวา โซล (Sol) ภายในไซโทพลาซึมมีเสนใยโปรตีน
เล็กๆ เรียกวา ไมโครฟลาเมนท (Microfilament) ซึ่งมีโปรตีนแอกทิน (Actin)    
เปนสวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของแอกทินโดยการแยกตัวของแอกทิน
ออกเปนหนวยยอย ทําใหไซโทพลาซึมเปลี่ยนสภาพจากเจลเปนโซล แตเมื่อมี
การรวมตัวกันของแอกทินจะทําใหไซโทพลาซึมเปลี่ยนสภาพจากโซลเปนเจลได 
ทําใหเกิดการไหลของไซโทพลาซึม โดยไซโทพลาซึมที่เหลวกวาจะไหลไปใน
ทิศทางที่เซลลตองการเคลื่อนที่โดยดันใหเยื่อหุมเซลลโปงออกเรียกวา เทาเทียม 
จากนั้นไซโทพลาซึมสวนที่เหลือจะเคลื่อนที่ตามในทิศทางเดียวกับเทาเทียม  

4. เฉลย 3) ยางไอโซพรีน (Isoprene) 
   ยางไอโซพรีนเปนชื่อสามัญของยางธรรมชาติ  
  1), 2) และ 4) เปนยางสังเคราะห  
5. เฉลย 2) เข็มฉีดยา 
   ขยะจากสถานพยาบาลที่มีโอกาสปนเปอนเชื้อโรค เชน เข็มฉีดยา 

เปนตน ถือเปนขยะอันตราย และตองทําการบําบัดเปนกรณีพิเศษ ซึ่งก็คือ การ
นําไปเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อฆาเชื้อโรค  

6. เฉลย 1) พันธะไกลโคซิดิก 
   พันธะไกลโคซิดิก (C O C) เปนพันธะที่เชื่อมหนวยน้ําตาลใน

พอลิแซ็กคาไรด  
7. เฉลย 2) อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับความถี่ 
   ผิด เพราะอัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิ  
8. เฉลย 2) การเคลื่อนที่เปนวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่ 
   ลักษณะเดนของการเคลื่อนที่แบบ SHM คือ มีความเรงที่แปรผันตรง

กับการขจัด แตมีทิศตรงขาม 
   สําหรับการเคลื่อนที่วิถีโคง (Projectile) นั้น มีความเรงคงที่ใน

แนวดิ่ง 
   เฉพาะการเคลื่อนที่ เปนวงกลมเทานั้นที่มีความเรงตั้งฉากกับ

ความเร็วของวัตถุ  
9. เฉลย 3)  ลูกบอลจะลอยอยูในอากาศนาน 1.2 วินาที 
    ux = v0 cos 37° = 10 × 10

8  = 8 m/s 

    uy = v0 sin 37° = 10 × 10
6  = 6 m/s 

   ลูกบอลลอยอยูในอากาศนาน = g
2uy  = 10

6  2×  = 1.2 วินาที 
  1) ผิด  อัตราเร็วขณะขึ้นเทากับอัตราเร็วขณะลง 
  2) ผิด  ณ ตําแหนงสูงสุดลูกบอลมีความเร็ว  =  ux  =  8 m/s 

  4) ผิด  ระยะสูงสุดของลูกบอล = 2g
u2y  = 20

6  6×  = 20
36  = 1.8 

เมตร 
10. เฉลย 2) ภูเขาไฟระเบิด 
   ภูเขาไฟระเบิดจะใหลาวาซึ่งเปนของไหล 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


