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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/5)  
  
1. ถาสารละลายในใบพืชมีความเขมขนนอยกวาในรากพืช การลําเลียงน้ําจากราก  

ไปยังใบจะเปนอยางไร 
 1) หยุดลง เพราะแรงดันรากมีไมเพียงพอ 
 2) เปนปกติตราบเทาที่สารละลายในรากเขมขนมากกวาสารละลายในดิน 
 3) เปนปกติ เนื่องจากพืชมีอัตราการคายน้ําเพิ่มขึ้น 
 4) เปนปกติ เนื่องจากพืชมีการสังเคราะหดวยแสง  
2. หากตองการตัดตอยีนสรางสีแดงจากพืชใสในแบคทีเรีย ขั้นตอนใดไมตองทํา 
 1) สังเคราะหสีแดงจากพืช   
 2) ตัดดีเอ็นเอพืชและแบคทีเรียดวย Restriction Enzyme 
 3) ตอดวยเอนไซม Ligase 
 4) ทําการ Transformation เขาสูเซลลแบคทีเรีย  
3. ขอใดเกิดขึ้นในชวงของการคลอดลูก  
 การกระตุนที่ชองคลอด ระดับของโพรเจสเทอโรน ระดับของออกซิโตซิน 
 1) เพิ่ม ลด เพิ่ม 
 2) ลด ลด ลด 
 3) เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม 
 4) ลด เพิ่ม ลด  
4. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตไดดวยขอสังเกตมากมาย ยกเวนขอใด 
 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงสี 2) เกิดแกสขึ้นในระบบ 
 3) เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 4) เกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่น  
5. วิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการทดสอบโลหะและอโลหะคือการทดสอบในขอใด 
 1) การทดสอบการนําไฟฟา  
 2) ทดสอบจุดเดือด-จุดหลอมเหลว 
 3) ทดสอบ pH จากสารประกอบออกไซด 
 4) ทดสอบความหนาแนน  
6. พิจารณาขอความสมบัติของโลหะและอโลหะ ดังนี้ 
  ก. โลหะทุกชนิดเปนธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง 
  ข. ที่อุณหภูมิ 25°C อโลหะมีสารทั้ง 3 สถานะ ไดแก ของแข็ง ของเหลว 

และแกส 
  ค. โลหะทุกชนิดสามารถนําไฟฟาได 
  ง. ธาตุที่เปนอโลหะมีจํานวนนอยกวาธาตุที่เปนโลหะ 
 จากขอความดังกลาวขางตน ขอใดไมถูกตอง 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
7. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีขึ้นกับสิ่งใดตอไปนี้ 
  ก. อุณหภูมิ   ข. สถานะ 
  ค. องคประกอบทางเคมี ง. ความดัน 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ง.   2) ข. และ ค. 
 3) ก., ข., ค. และ ง. ถูกทุกขอ 4) ก., ข., ค. และ ง. ผิดทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. 

A

สนามไฟฟา
B

สนามแมเหล็ก   
 จากรูปซายมือ A และ B คือ เสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 2 อนุภาค      

ที่ถูกยิงเขามาในสนามไฟฟา (ดังรูปซายมือ) ถานําอนุภาคทั้งสองไปวางลงใน
สนามแมเหล็ก (ดังรูปขวามือ) จะเกิดอะไรขึ้น (  แทนสนามแมเหล็กมีทิศพุงออก
และตั้งฉากกับกระดาษ) 

 1) ทั้ง A และ B ตางก็อยูนิ่งกับที่ 
 2) ทั้ง A และ B ตางเคลื่อนที่ออกจากหนากระดาษ 
 3) A เคลื่อนออกจากหนากระดาษ สวน B เคลื่อนเขากับกระดาษ 
 4) B เคลื่อนออกจากหนากระดาษ สวน A เคลื่อนเขากับกระดาษ  
9. ในปฏิกิริยานิวเคลียรตอไปนี้  Np238

93  →  X Pu238
94 +  อนุภาค X ไดแกขอใด 

 1) โปรตอน 2) นิวตรอน 3) อิเล็กตรอน 4) โพสิตรอน  
10. วาระสุดทายของดวงอาทิตยคือขอใด 
 1) หลุมดํา 2) ดาวแคระขาว 3) ดาวแคระดํา 4) ดาวนิวตรอน  
11. ตามแนวความคิดเบื้องตนของบิกแบง เอกภพ ณ จุดเริ่มตน มีลักษณะเปนอยางไร 
 1) เปนจุดขนาดเล็ก  2) เปนกอนพลังงานขนาดใหญ 
 3) เปนกอนสสารขนาดเล็ก 4) เปนกอนสสารขนาดใหญ  
12. ดาวดวงใดมีอุณหภูมิผิวสูงที่สุด 
 1) ดาว A สีขาว   2) ดาว B สีสม 
 3) ดาว C สีน้ําเงิน   4) ดาว D สีแดง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) เปนปกติตราบเทาที่สารละลายในรากเขมขนมากกวาสารละลายในดิน 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหน้ําจากดินเขาสูราก หรือออกจากรากไปสูดิน    

คือ ความแตกตางระหวางความเขมขนของสารละลายในดินกับราก ดังนั้นหาก
สารละลายในรากยังมีความเขมขนมากกวาสารละลายในดิน จะยังมีการลําเลียง
น้ําจากดินมาสูรากและสงตอไปยังใบตอไป  

2. เฉลย 1) สังเคราะหสีแดงจากพืช 
   หากตองการทําสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ ตองทําการตัดและตอดวย 

Restriction Enzyme และ DNA Ligase Enzyme ตามลําดับ ตอจากนั้น    
จึงถายฝากดวยการทํา Transformation เขาสูเซลลแบคทีเรียตอไป  

3. เฉลย 1) การกระตุนที่ชองคลอด = เพิ่ม, ระดับของโพรเจสเทอโรน = ลด 
และระดับของออกซิโตซิน = เพิ่ม 

   ในชวงของการคลอดลูก จะมีการกระตุนที่ชองคลอดเพิ่มขึ้นเพื่อให
ขยายตัว โดยที่ระดับฮอรโมนโพรเจสเทอโรนจะลดลง และระดับฮอรโมนออกซิ-
โตซินเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก เพื่อใหคลอดลูกออกมาได 

4. เฉลย 3) เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
   การเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้นสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในระบบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชน การเปลี่ยนสถานะ การละลาย เปนตน และ
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เชน การเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ เปนตน 

  1), 2) และ 4) เกิดการเปลี่ยนแปลงสี, เกิดแกสขึ้นในระบบ และเกิด
การเปลี่ยนแปลงกลิ่น สามารถเกิดขึ้นไดในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  

5. เฉลย 3) ทดสอบ pH จากสารประกอบออกไซด 
   การทดสอบความแตกตางระหวางโลหะและอโลหะทีด่ีที่สุด คือ   

การทดสอบจาก pH ของสารประกอบออกไซด เพื่อจะไดทราบบทบาทในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี (จาย e- หรือรับ e-) ไดอยางชัดเจน โดยสารประกอบ
ออกไซดของโลหะจะใหผลการทดสอบที่เปนเบส สวนสารประกอบออกไซดของ
อโลหะจะใหผลการทดสอบที่เปนกรด ซึ่งชัดเจนกวาการทดสอบในตัวเลือกอื่นๆ 
ซึ่งจะใหผลการทดสอบที่ไมชัดเจน และไมสามารถบอกความแตกตางระหวาง
โลหะและอโลหะได  

6. เฉลย 1) ก. 
   พิจารณาขอความไดดังนี้ 
   ก. ผิด เนื่องจากโลหะเปนธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง ยกเวนปรอท

เปนโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ําจึงเปนของเหลวที่อุณหภูมิหอง 
   ข. ถูก ยกตัวอยางสถานะกับอโลหะตางๆ เชน คลอรีนเปนแกส 

โบรมีนเปนของเหลว และไอโอดีนเปนของแข็ง 
   ค. ถูก โลหะทุกชนิดสามารถนําไฟฟาได 
   ง. ถูก พิจารณาจากตารางธาตุ จะเห็นวาจํานวนธาตุที่เปนโลหะมี

จํานวนมากกวาธาตุที่เปนอโลหะ  
7. เฉลย 4) ก., ข., ค. และ ง. ผิดทุกขอ 
   การสลายตัวขึ้นกับจํานวนสารกัมมันตรังสีเทานั้น มีจํานวนมาก  

สลายมาก มีจํานวนนอยสลายนอย  
8. เฉลย 1) ทั้ง A และ B ตางก็อยูนิ่งกับที่ 
   A มีประจุเปนลบ (มีทิศการเคลื่อนที่ตรงขามสนามไฟฟา) 
   B มีประจุเปนบวก (มีทิศการเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟา) 
   ทั้งประจุบวกและประจุลบจะตองเคลื่อนที่เขาสนามแมเหล็กโดยมี

ทิศที่ไมขนานกับสนามแมเหล็กถึงจะมีแรงกระทําตอประจุ  
9. เฉลย 3) อิเล็กตรอน 
   จากหลักการสมดุลทางปฏิกิริยานิวเคลียร ผลรวมของเลขอะตอม 

(ตัวลาง) ตองคงที่ ดังนั้นอนุภาค X ตองมีประจุ -1 หนวย และผลรวม     
ของเลขมวลตองคงที่ คือ X มีเลขมวลเทากับศูนย อนุภาคที่มีประจุ -1 และมี
เลขมวลเปนศูนย (นอยมาก) ไดแก อิเล็กตรอน  

10. เฉลย 3) ดาวแคระดํา 
   ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษที่มีมวลนอยจะจบชีวิตดวยการกลายเปน

ดาวแคระดํา  
11. เฉลย 1) เปนจุดขนาดเล็ก 
   เอกภพ ณ จุดเริ่มตนเปนจุดขนาดเล็ก เพราะบิกแบงเปนการระเบิด

ของพลังงานเปลี่ยนเปนสสาร  
12. เฉลย 3) ดาว C สีน้ําเงิน 
   ดาวอุณหภูมิผิวสูงจะมีสีน้ําเงิน สีขาว สีเหลือง สีสม และสีแดง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


