
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  8  ตุลาคม  2558 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 5/5)  
  
1. ผูหญิงที่เปนพาหะของตาบอดสีแตงงานกับผูชายตาบอดสี โอกาสที่จะได     

ลูกตาบอดสีเปนกี่เปอรเซ็นต 
 1) 0 เปอรเซ็นต   2) 25 เปอรเซ็นต 
 3) 50 เปอรเซ็นต   4) 100 เปอรเซ็นต  
2. ตามปกติการตกไขครั้งตอไปของเพศหญิงจะเกิดขึ้นหลังจากมีประจําเดือนวันแรก

แลวกี่วัน 
 1) 1 วัน 2) 7 วัน 3) 14 วัน 4) 28 วัน  
3. ขอใดไมใชการปรับตัวเพื่อลดการสูญเสียน้ํา 
 1) การมีสารเคลือบที่ใบที่ดานบนของใบบอน 
 2) การมีหนามแหลมของตนกระบองเพชร 
 3) การมีเปลือกแข็งหุมลําตนของตนมะมวง 
 4) การมีปากใบอยูดานบนของใบบัว  
4. สารชนิดหนึ่งเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง และสามารถนําไฟฟาไดดี พันธะเคมี

ของสารชนิดนี้ควรเปนอยางไร 
 1) พันธะไอออนิก   2) พันธะโลหะ 
 3) พันธะโคเวเลนต   4) สรุปไมได  
5. ผลการทดสอบสารตัวอยาง 3 ชนิด A, B และ C ไดขอมูลดังตาราง  

การเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบกับ ชนิดของสาร สารละลายเบเนดิกต สารละลาย I2 ใน KI สารละลาย NaOH ใน CuSO4 

A ตะกอนสีแดงอิฐ - - 
B - เกิดสารสีน้ําเงิน - 
C - - เกิดสารสีมวง  

 จากตารางขางตน สารตัวอยาง A, B และ C ควรเปนสารใด  
 สาร A สาร B สาร C 
 1) ซูโครส ขาวสุก หมูตม 
 2) ฟรักโทส ขนมปง เนื้อยาง 
 3) กลูโคส ไกทอด น้ําตาลทราย 
 4) แล็กโทส ปลายางซอสไวนขาว กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง 
 
6. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางของพอลิเมอร 
 1) พอลิเมอรแบบเสนไมสามารถนํามาขึ้นรูปใหมได 
 2) พอลิเมอรแบบกิ่งมีความหนาแนนมากกวาพอลิเมอรแบบเสน 
 3) พอลิเมอรแบบรางแหทนความรอนไดดีกวาพอลิเมอรแบบเสนและแบบกิ่ง 
 4) พอลิเมอรแบบเสน แบบกิ่ง และแบบรางแหสามารถนํากลับมาใชใหมได  
7. ในการสลายตัวของธาตุฟอสฟอรัสตามสมการ  P30

15  → X + e0
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8. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดไมถูกตอง 
  A. รังสีอัลตราไวโอเลตทะลุผานแกวไดดี 
  B. คลื่นวิทยุ FM สะทอนไดดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร 
  C. คลื่นอินฟราเรดไมสามารถออมสิ่งกีดขวางได 
  D. คลื่นไมโครเวฟสะทอนโลหะไดดี 
 1) A. และ D.   2) B. และ C. 
 3) A., B. และ C.   4) B., C. และ D.  
9. จากการทดลองดึงแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่ 50 เฮิรตซ 

2 ครั้ง ไดผลการทดลองดังรูป ก. และ ข. 
 

ดึง

ดึง
ก.

ข.   
 ขอใดถูกตอง 
 1) ข. ระยะทางเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ 2) ก. ความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ 
 3) ข. ความเรงเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ 4) ก. ความเรงเปนศูนย  
10. รองลึกมาเรียนาที่หมูเกาะมาเรียนา เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนธรณีภาคแบบใด 
 1) แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป 
 2) แผนธรณีภาคภาคพื้นทวีปชนกับแผนธรณีภาคภาคพื้นทวีป 
 3) แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร 
 4) แผนธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน  
11. หอยนางรมยักษหรือหอยตะโกรมที่วัดเจดียหอย จังหวัดปทุมธานี หาอายุได  

โดยวิธีใด 
 1) คารบอน-14   2) โพแทสเซียม-40 
 3) รูบิเดียม-87   4) ยูเรเนียม-238 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) 50 เปอรเซ็นต 
   ตาบอดสีเปนความผิดปกติที่เกิดกับยีนบนโครโมโซม X หากใหยีนนี้

เปนยีน C โดยอัลลีลปกติเปน C และอัลลีลตาบอดสีเปน c ดังนั้นผูหญิงที่เปน
พาหะมีจีโนไทป XCXc และผูชายตาบอดสีเปน XcY จีโนไทปของลูกที่เปนไปได 
คือ XCXc ไมบอดสี, XcXc บอดสี, XCY ไมบอดสี, XcY บอดสี ดังนั้นโอกาส    
ที่ลูกจะตาบอดสี คือ 50 เปอรเซ็นต  

2. เฉลย 3) 14 วัน 
   หากนับวันมีประจําเดือนวันแรกเปนวันที่ 1 การตกไขครั้งตอไป    

จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 และการมีประจําเดือนครั้งตอไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 

3. เฉลย 4) การมีปากใบอยูดานบนของใบบัว 
   การมีปากใบอยูดานบนของใบบัว เปนการเปลี่ยนแปลงสรีระของ

บัวเพื่อมีใบอยูบนผิวน้ํา  
  1), 2) และ 3) เปนการปรับตัวเพื่อลดการคายน้ํา  
4. เฉลย 4) สรุปไมได 
   เนื่องจากขอมูลที่กําหนดมาให นั้นมีเพียงแคสารชนิดหนึ่งเปน

ของแข็งที่อุณหภูมิหอง และสามารถนําไฟฟาไดดีเทานั้น จึงทําใหอาจจะเปน
โลหะ หรืออโลหะจําพวกแกรไฟตก็ได ดังนั้นจึงทําใหไมสามารถสรุปไดวาพันธะ
เคมีของสารชนิดนี้เปนพันธะใด  

5. เฉลย 2) สาร A = ฟรักโทส, สาร B = ขนมปง และสาร C = เนื้อยาง 
   จากขอมูลตามตาราง 
   สาร A ฟรักโทส เปนน้ําตาลรีดิวซชนิดโมเลกุลเดี่ยว 
   สาร B ขนมปง เปนแปง 
   สาร C เนื้อยาง เปนโปรตีน  
6. เฉลย 3) พอลิเมอรแบบรางแหทนความรอนไดดีกวาพอลิเมอรแบบเสนและ

แบบกิ่ง 
   ลําดับของพอลิเมอรแบบตางๆ ที่มีสมบัติทนตอความรอนไดดี 

(พิจารณาจากจุดหลอมเหลว) คือ แบบรางแห > แบบเสน > แบบกิ่ง 
   พอลิเมอรทั้งสามแบบตางก็มีสมบัติเดนที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
   ความแข็ง จุดหลอมเหลว ความหนาแนน : แบบรางแห > แบบ

เสน > แบบกิ่ง 
   ความยืดหยุน ความใส : แบบกิ่ง > แบบเสน > แบบรางแห 
   ความขุน (ทึบแสง) : แบบรางแห > แบบเสน > แบบกิ่ง 
   พอลิเมอรที่สามารถนํามาขึ้นรูปใหมได ไดแก พอลิเมอรแบบเสน 

และพอลิเมอรแบบกิ่ง  
7. เฉลย 2) Si30

14  
   ตามหลักการสมดุลของปฏิกิริยานิวเคลียร คือ ผลรวมของ      

เลขอะตอมตองคงที่ และผลรวมของเลขมวลจะตองคงที่ ดังนั้น X ตองมี   
เลขอะตอมเทากับ 14 และเลขมวลเทากับ 30 ซึ่งไดแก Si30

14   
8. เฉลย 3) A., B. และ C. 
   A. ผิด เพราะ UV ผานแกวไมได 
   B. ผิด เพราะคลื่น FM ทะลุบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร       

สวนคลื่น AM สะทอนไดที่บรรยากาศชั้นนี้ 
   C. ผิด เพราะการเลี้ยวเบนเปนสมบัติของคลื่น 
   D. ถูก เพราะคลื่นไมโครเวฟสะทอนโลหะไดดี  
9. เฉลย 4) ก. ความเรงเปนศูนย 
   รูป ก. จุดหางสม่ําเสมอ แสดงวาความเร็วคงที่ ระยะทางเพิ่มขึ้น

สม่ําเสมอ ความเรงเปนศูนย 
   รูป ข. ระยะทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตบอกไมไดวาสม่ําเสมอหรือไม 

อาจมีความเรงคงที่หรือเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอก็ได  
10. เฉลย 3) แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร 
   รองลึกมาเรียนาที่หมู เกาะมาเรียนา เกิดจากแผนธรณีภาค         

ใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร  
11. เฉลย 1) คารบอน-14 
   ใชคารบอน-14 เพราะมีอายุประมาณ 5500 ป ไมเกิน 70000 ป 

สามารถใชคารบอน-14 หาอายุได 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


