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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/3)  
  
1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการยอยและการลําเลียงอาหาร 
 1) กระเพาะอาหารสรางเอนไซมยอยโปรตีนได 
 2) สารประเภทไขมันจะถูกลําเลียงผานระบบน้ําเหลือง 
 3) การยอยไขมันเกิดขึ้นที่แรกคือในลําไสเล็ก 
 4) น้ําดีคือเอนไซมสรางมาจากตับ ชวยยอยไขมัน  
2. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการหายใจโดยไมใชออกซิเจน 
 1) สราง ATP มากกวาการหายใจโดยใชออกซิเจน 
 2) สราง ATP นอยกวาการหายใจโดยใชออกซิเจน 
 3) เกิดขึ้นเฉพาะในยีสตเทานั้น  
 4) เกิดขึ้นไดในไมโทคอนเดรียเทานั้น  
3. มนุษยสามารถหายใจและกลืนอาหารพรอมกันไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 1) ได เพราะหลอดลมและหลอดอาหารเปนตางชองกัน 
 2) ได เพราะระบบสมองควบคุมการกลืนอาหารและการหายใจเปนตางสวนกัน 
 3) ไมได เพราะฝาปดกลองเสียงจะปดหลอดลมเมื่อกลืนอาหาร 
 4) ไมได เพราะเพดานออนจะถูกลิ้นดันไปปดชองอากาศเมื่อกลืนอาหาร  
4. ความสัมพันธระหวางหมูของธาตุและคุณสมบัติในขอใดที่ไมถูกตอง  
 หมูของธาตุ คุณสมบัติ 
 1) โลหะแอลคาไล โลหะเนื้อออน วองไวตอปฏิกิริยามาก 
 2) โลหะแอลคาไลนเอิรธ โลหะที่มีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 2 
 3) ธาตุแฮโลเจน สารพิษที่มีความวองไวในการรับอิเล็กตรอนสูง 
 4) แกสเฉื่อย เฉื่อยตอปฏิกิริยา ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาใดๆ ได 
 
5. ในการผสมของเหลวไมมีสีสองชนิดรวมกัน หลักฐานทุกขอชี้ใหเห็นวามีการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น ยกเวนขอใด 
 1) เกิดตะกอนของแข็งขึ้น 2) สีเปลี่ยนอยางชัดเจน 
 3) เกิดฟองแกส   4) เกิดความรอน  
6. เหตุใดธาตุหมูที่ 18 ของตารางธาตุจึงมีความเสถียรมากเปนพิเศษ 
 1) เปนธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเต็มครบทุกชั้นของระดับพลังงาน 
 2) เปนธาตุที่พบไดทั่วไปในอากาศ 
 3) เปนธาตุที่มีอัตราสวนระหวางโปรตอนและนิวตรอนเทากับ 1 
 4) เปนธาตุที่ไมสามารถสรางพันธะกับธาตุอื่นๆ ได  
7. วัตถุ A และ B มีมวล 5 กิโลกรัมเทากัน โยนวัตถุ A ขึ้นในแนวดิ่ง และปลอย

วัตถุ B ลงสูพื้นโลกที่ความสูงเดียวกันโดยไมคิดแรงตานอากาศ และกําหนดให
ทั้งวัตถุ A และ B อยูในบริเวณที่มีขนาดสนามโนมถวงของโลกเทากับ 9.8 นิวตัน   
ตอกิโลกรัม ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

 1) วัตถุทั้งสองมีน้ําหนัก 49 นิวตัน 
 2) วัตถุ A มีความเรงในแนวดิ่งเทากับ -9.8 m/s2 และวัตถุ B มีความเรงใน

แนวดิ่งเทากับ 9.8 m/s2 
 3) แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุ A มากกวาแรงโนมถวงของโลกที่

กระทําตอวัตถุ B 
 4) วัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพรอมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ในการเดินทางของรถยนตตามรูป ขนาดของการขจัดลัพธของรถยนตเปนเทาใด  
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 1) 1800 เมตร 2) 800 เมตร 3) 500 เมตร 4) 400 เมตร  
9. อายุสัมบูรณหาไดโดยอาศัยขอมูลในขอใด 
 1) ลักษณะการเรียงตัวของลําดับชั้นหิน 
 2) ซากดึกดําบรรพที่ทราบอายุที่แนนอน 
 3) ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของชั้นหิน 
 4) การคํานวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  
10. “ครองทะเลยุคแคมเบรียนและออรโดวิเชียน” หมายถึงฟอสซิลในขอใด 
 1) ปะการัง 2) ไทรโลไบท 3) ไครนอยด 4) แอมโมนอยด 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 4) น้ําดีคือเอนไซมสรางมาจากตับ ชวยยอยไขมัน 
   ทุกขอถูกตอง ยกเวนตัวเลือก 4) น้ําดีไมใชเอนไซมแตเปนสารเคมี

ประเภทไบคารบอเนตสรางมาจากตับ ที่ชวยทําใหไขมันแตกตัวและคาความเปน
กรดของอาหารลดลง  

2. เฉลย 2) สราง ATP นอยกวาการหายใจโดยใชออกซิเจน 
   การหายใจโดยไมใชออกซิเจนเกิดขึ้นไดในยีสต สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว

ชนิดอื่น และกลามเนื้อ โดยจะเกิดขึ้นนอกไมโทคอนเดรียจะไดพลังงาน 2 ATP 
ในขณะที่การหายใจโดยใชออกซิเจนจะไดพลังงานมากที่สุดถึง 38 ATP  

3. เฉลย 3) ไมได เพราะฝาปดกลองเสียงจะปดหลอดลมเมื่อกลืนอาหาร 
   เมื่อกลืนอาหารฝาปดกลองเสียงจะปดหลอดลม เพื่อปองกันไมให

อาหารตกลงไปในหลอดลม ดังนั้นในขณะกลืนอาหารจึงหายใจไมได ซึ่งถาหาก
หลอดลมเปดจะเกิดการสําลักได  

4. เฉลย 4) หมูของธาตุ = แกสเฉื่อย และคุณสมบัติ = เฉื่อยตอปฏิกิริยา     
ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาใดๆ ได 

   แกสเฉื่อย เชน Xe และ Kr สามารถเกิดปฏิกิริยากับธาตุที่มีคา
ความสามารถดึงอิเล็กตรอน (คา EN) สูงๆ ได ตัวอยางเชน O2 หรือ F2 สงผล
ใหเกิดสารประกอบรูปแบบตางๆ เชน KrF4 หรือ XeO2 ได เปนตน 

5. เฉลย 4) เกิดความรอน 
   การเปลี่ยนแปลงทั่วไปยอมตองมีพลังงานเขามาเกี่ยวของ ซึ่งรูปแบบ

ของพลังงานที่คุนเคยก็คือ พลังงานความรอน ดังนั้นการเกิดความรอนสามารถ
เกิดไดทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (ปฏิกิริยาเคมี) และการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ (เชน การเปลี่ยนสถานะการละลาย) จึงทําใหเราไมสามารถใชความรอน
มาเปนตัวตัดสินปฏิกิริยาเคมีได  

6. เฉลย 1) เปนธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเต็มครบทุกชั้นของระดับพลังงาน 
   การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุหมูที่ 18 นั้นจะลงทายดวยเลข 8   

(ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบระดับพลังงานหลัก) ซึ่งถาจัดเรียงอิเล็กตรอน
แบบระดับพลังงานยอยจะลงทายดวย ns2 np6 ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกๆ     
ออรบิทัลนั้นถูกบรรจุดวยอิเล็กตรอนเต็มทั้งหมดทุกชั้น ทําใหการรับ-สง
อิเล็กตรอนในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาทั่วไปไมสามารถเกิดไดงาย จึงทําใหสาร
มีความเสถียรเปนพิเศษ  

7. เฉลย 1) วัตถุทั้งสองมีน้ําหนัก 49 นิวตัน  

A B

  
   W = mg = 5(9.8) = 49 N 
  2) ผิด เพราะมีความเรงเทากัน คือ 9.8 m/s2 ทิศลงสูผิวโลก 
  3) ผิด เพราะ W เทากับแรงที่โลกกระทํากับวัตถุเทากัน 
  4) ผิด เพราะวัตถุ B ถึงพื้นกอน A  
8. เฉลย 2) 800 เมตร 
   ขนาดของการขจัดลัพธ คือ เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดเริ่มตนกับ 

จุดสุดทาย ซึ่งในที่นี้มีความยาว 400 + 400 = 800 เมตร  
9. เฉลย 4) การคํานวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี 
   อายุสัมบูรณเปนอายุของซากดึกดําบรรพหรืออายุของหินที่บอกได

คอนขางแนนอนวาอายุประมาณกี่ป โดยใชการคํานวณจากครึ่งชีวิตของธาตุ
กัมมันตรังสีที่เหลืออยูในซากดึกดําบรรพหรือหินที่ตองการศึกษา  

10. เฉลย 2) ไทรโลไบท  

เวลาทางธรณีวิทยา (ลานป)
เสนกราฟแสดงจํานวนแฟมิลี่ของสิ่งมีชีวิตในแตละยุคของประวัติธรณี
กราฟที่ลดระดับลงอยางเดนชัด แสดงถึงยุคที่เกิดการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต
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ไทรโลไบท ครองทะเลในยคุแคมเบรยีน
และออรโดวิเชียน ยนืหยดัผานการสูญพันธุ
ครัง้ใหญถงึสองครัง้ แตในที่สุดกส็ูญพันธุ

ในยคุเพอรเมยีน

ลานปมาแลว
พรแีคมเบรยีน
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ปะการัง

ไทรโลไบท

ปะการงัแทบสูญพันธุไปในยคุ
เพอรเมยีน แตหลังจากนัน้
กเ็พิ่มจํานวนแฟมลิี่ขึ้นมา

ไดโนเสารครองโลกเปนเวลา 140 ลานป
แลวจึงสูญพันธุไป

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมเพิ่มจํานวน
แฟมลิี่อยางรวดเรว็หลังจาก
ไดโนเสารสูญพันธุ

ปลา
ปลากําเนดิขึ้นในโลกเมือ่ราว 500 ลานปมา
แลว แตมจีํานวนแฟมลิี่เกอืบคงที่ จนหลังยคุ
ครเิทเซยีส ซึง่มจีํานวนแฟมลิี่เพิ่มขึ้นอยาง
มากมาย

แอมโมไนดรกัษาเผาพันธ
ผานการสูญพันธุถงึ 4 ยคุ
แตในที่สุดกส็ูญพันธไปเมือ่

ปลายยคุครเิทเซยีส

ไครนอยดเปนสิ่งมีชีวิตอกีกลุมหนึ่งซึง่
แทบจะสูญพันธุในยุคเพอรเมียนแต
ในที่สุดก็สืบเผาพันธุมาไดแมจํานวน

แฟมิลี่นอยลงกวาเดิม

500

ไครนอยด

สตัวเลีย้งลกูดวยน้ํานม

ไดโนเสาร

  
   ไทรโลไบทยืนหยัดผานการสูญพันธุครั้งใหญถึงสองครั้ง แตในที่สุด

ก็หมดไปจากโลกเมื่อเผชิญกับการสูญพันธุยุคเพอรเมียน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


