
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/5)  
  
1. วิตามินที่ชวยปองกันการเกิดโรคตาฟางสวนมากไดมาจากขอใด 
 1) มะนาว 2) ผักบุง 3) ขาวซอมมือ 4) ขนมปง  
2. เสนกราฟคูใดแสดงความสัมพันธแบบเหยื่อกับผูลา  

 1) 
 
 2)  

 

 3) 
 
 4)  

 
3. ขอใดเปนการเขาคูของเอนไซมและสิ่งที่เปนผลผลิตจากการยอยของเอนไซมได

ถูกตอง  
 Pepsin Amylase 
 1) กรดอะมิโน น้ําตาลมอลโทส 
 2) ไดเพปไทด น้ําตาลโมเลกุลคู 
 3) โปรตีน แปง 
 4) พอลิเพปไทด น้ําตาลกลูโคส  
4. ขอใดคือปฏิกิริยาเคมีที่ใชในการผลิตเนยเทียม (มารการีน) 
 1) ปฏิกิริยาไฮเดรชัน  2) ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน 
 3) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 4) ปฏิกิริยาไฮโดรฮาโลจิเนชัน  
5. เด็กหญิงมดเลือกที่จะเก็บถุงพลาสติกจากหางสรรพสินคาไวสําหรับใสขยะ เพื่อ

ประหยัดคาใชจายในการซื้อถุงดําสําหรับใสขยะ การกระทําของเด็กหญิงมด
เรียกวาอะไร 

 1) Reduce 2) Reuse 3) Recycle 4) Repair  
6. จากสมการตอไปนี้ 

A(s) + 2B(l)  3C(g) + D(l) 
 การกระทําในขอใดที่ไมสามารถเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาได 
 1) การเพิ่มความดันใหกับระบบ 
 2) การเพิ่มความเขมขนของสาร A และสาร B 
 3) การเพิ่มอุณหภูมิใหกับระบบ 
 4) การนําสาร A มาบดใหละเอียดกอนทําปฏิกิริยา  
7. คลื่นในขอใดเปนคลื่นประเภทเดียวกัน 
 1) แสง คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
 2) คลื่นน้ํา คลื่นเสียง คลื่นอินฟราเรด 
 3) คลื่นในสปริง คลื่นในเสนเชือก แสง  
 4) คลื่นโทรทัศน คลื่นวิทยุ คลื่นเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. เรือสํารวจทองทะเลลอยนิ่งบนผิวน้ําทะเลสงคลื่นโซนารไปยังทองทะเล ซึ่งมี

ความลึก 500 เมตร และอุณหภูมิของน้ําเทากับ 30°C ไดรับสัญญาณกลับมา
หลังจากสงสัญญาณไปแลวเปนเวลา 0.5 วินาที อัตราเร็วเสียงในน้ําทะเลมีคา
เทาใด 

 1) 1000 m/s 2) 2000 m/s 3) 3000 m/s 4) 4000 m/s  
9. โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็วตน 19.6 m/s นานเทาใดลูกเทนนิส 

จะเคลื่อนที่กลับมายังตําแหนงเดิม (กําหนดให g = 9.8 m/s2) 
 1) 1 วินาที 2) 2 วินาที 3) 3 วินาที 4) 4 วินาที  
10. การแผรังสีหลังจากการระเบิดครั้งใหญที่หลงเหลืออยูจนถึงปจจุบันตรวจพบได

ดวยอุปกรณในขอใด 
 1) กลองโทรทรรศนฮับเบิล 2) กลองโทรทรรศนวิทยุ 
 3) สถานีอวกาศ   4) ดาวเทียมสื่อสาร  
11. “โลกโคจรรอบดวงอาทิตย โดยดวงอาทิตยเปนจุดศูนยกลาง” เปนความคิดของใคร 
 1) ชาวบาบิโลน 2) อริสโตเติล 3) อริสตารคัส 4) กาลิเลโอ  
12. “โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย” “พลังงาน” ในขอความดังกลาวไดมาจาก

ขอใด 
 1) ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันของธาตุไฮโดรเจน 
 2) ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันของธาตุฮีเลียม 
 3) ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันของธาตุไฮโดรเจน 
 4) ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันของธาตุฮีเลียม 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) ผักบุง 
   วิตามินเอ (Vitamin A) เปนวิตามินที่สามารถละลายไดในน้ํามัน 

ชวยบํารุงสายตา จึงสามารถปองกันการเกิดโรคตาฟางได แหลงที่พบ ไดแก    
ผักใบเขียว เชน ผักบุงมีวิตามินเอสูง ดังนั้นผูที่เปนโรคตาฟางควรจะ
รับประทานผักบุงมากๆ นอกจากนี้ยังสามารถพบวิตามินเอไดในผักและผลไมที่
มีสีสม เชน แครอท มะละกอ เปนตน 

  1), 3) และ 4) มะนาว, ขาวซอมมือ และขนมปง ไมใชแหลงอาหาร
หลักที่ใหวิตามินเอ  

2. เฉลย 4)   

 
   ความสัมพันธแบบเหยื่อกับผูลาจะเปนความสัมพันธแบบผกผัน 

เมื่อปริมาณเหยื่อมากขึ้น ปริมาณผูลาจะมากขึ้นและทําใหปริมาณเหยื่อนอยลง 
หลังจากนั้นผูลาจะนอยลงเพราะอาหารนอยลง แลวจะเริ่มรอบใหมโดยเหยื่อจะ
เพิ่มขึ้นเพราะผูลานอยลง 

3. เฉลย 1) Pepsin = กรดอะมิโน และ Amylase = น้ําตาลมอลโทส 
   Pepsin เปนเอนไซมที่ยอยโปรตีนใหกลายเปนกรดอะมิโน สวน

เอนไซม Amylase จะยอยแปงใหกลายเปนน้ําตาลมอลโทส โดยที่เอนไซม 
Maltase จะยอยน้ําตาลมอลโทสใหกลายเปนน้ําตาลกลูโคสตอไป  

4. เฉลย 2) ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน 
   ปฏิกิริยาเคมีที่ใชในการผลิตเนยเทียม (มารการีน) คือ ปฏิกิริยา

ไฮโดรจิเนชัน ซึ่งเปนปฏิกิริยาเติมไฮโดรเจนเขาไปในบริเวณพันธะคูของสาย
ไฮโดรคารบอนที่ไมอิ่มตัว โดยมีโลหะ Pt, Pd หรือ Ni เปนตัวเรงปฏิกิริยา   
ทําใหสายไฮโดรคารบอนมีความอิ่มตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหจุดหลอมเหลวของไขมัน
มีคาเพิ่มขึ้น จึงทําใหสามารถเปลี่ยนน้ํามันพืชมาเปนเนยเทียม (มารการีน) ได  

5. เฉลย 2) Reuse 
   เนื่องจากเด็กหญิงมดนําถุงพลาสติกที่ไดจากหางสรรพสินคา

กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยนํามาทําเปนถุงขยะ วิธีการลักษณะเชนนี้ เรียกวา 
Reuse (การนํากลับมาใชซ้ํา)  

6. เฉลย 1) การเพิ่มความดันใหกับระบบ 
   เนื่องจากสารตั้งตนของระบบไมมีสถานะแกสเขามาเกี่ยวของ ทําให

การเพิ่มความดันใหกับระบบนั้น  ไมสงผลตอการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร  
7. เฉลย 1) แสง คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
   แสง คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั้งหมด ไมอาศัย

ตัวกลางในการเคลื่อนที่  
8. เฉลย 2) 2000 m/s 
    v = t

S  
     = 0.5

500  500 +  
     = 2000 m/s 
 
  
9. เฉลย 4) 4 วินาที 
   ในการโยนวัตถุขึ้นไปแนวดิ่ง จะไดวาที่ความสูงระดับเดียวกันเมื่อ

วัตถุตกกลับลงมาจะมีขนาดความเร็วเทากับความเร็วขาขึ้น ดังนั้น ความเร็ว
ปลายของวัตถุ = 19.6 m/s ทิศลง 

    a = t u  v -  
    -9.8 = t

(19.6)  19.6)( --  กําหนดใหทิศขึ้นเปนบวก 
    t = 4 วินาที  
10. เฉลย 2) กลองโทรทรรศนวิทยุ 
   กลองโทรทรรศนวิทยุสามารถตรวจพบสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก

การแผรังสีหลังจากการระเบิดครั้งใหญที่หลงเหลืออยู  
11. เฉลย 3) อริสตารคัส 
   อริสตารคัส แหงซามอส (Aristarchus of Samos, 310-230 ป

กอนคริสตศักราช) นักคณิตศาสตรและนักปราชญชาวกรีกเปนคนแรกใน
ประวัติศาสตรที่ระบุวาโลกโคจรรอบดวงอาทิตย โดยดวงอาทิตยเปนจุดศูนยกลาง
และโลกจะโคจรครบ 1 รอบ ในเวลา 1 ป   

12. เฉลย 1) ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันของธาตุไฮโดรเจน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

500


