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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 4/5)  
  
1. เซลลรูปแทงและเซลลรูปกรวยในชั้นเรตินามีหนาที่อะไร 
 1) สงคลื่นแสงไปยังสมอง 
 2) เปลี่ยนคลื่นแสงใหเปนกระแสประสาท 
 3) เปลี่ยนคลื่นแสงใหเปนภาพ 
 4) ชวยโฟกัสแสงใหตกลงที่เรตินา  
2. หลังจากเกิดการปฏิสนธิแบบ Double Fertilization ในพืชมีดอก การเปลี่ยนแปลง

ขอใดจะเกิดขึ้น 
 1) เซลลไขพัฒนาเปนผล 
 2) เซลลซิเนอรจิดพัฒนาเปนราก 
 3) รังไขพัฒนาไปเปนเมล็ด 
 4) โพลารนิวเคลียสพัฒนาไปเปนเอนโดสเปรม  
3. กราฟดานลาง แสดงความสําเร็จของกระบวนการสังเคราะหแสงในสเปกตรัมสีตางๆ  

Y

X  
 ขอใดคือคํากํากับแกน X และ Y   
 แกน X แกน Y 
 1) แสงที่ถูกดูดซับ ความยาวคลื่น 
 2) ความยาวคลื่น ความเขมของแสง 
 3) ความยาวคลื่น อัตราการสังเคราะหแสง 
 4) อัตราการสังเคราะหแสง ความยาวคลื่น  
4. ความสัมพันธระหวางสารชีวโมเลกุลและการทดสอบในขอใดที่ไมเหมาะสม 
 1) โปรตีน ทดสอบดวยไบยูเร็ต 
 2) คารโบไฮเดรต ทดสอบดวยสารละลายเบเนดิกต 
 3) ไขมัน ทดสอบดวยการถูกับกระดาษ 
 4) ถูกทุกขอ  
5. พิจารณาการทดลองตอไปนี้ 
 ละลายน้ํามัน A, B, C และ D ในเฮกเซนใหมีความเขมขนเทากัน แลวทดสอบ

การฟอกสีกับสารละลาย Br2  
น้ํามัน A B C D 

จํานวนหยดของสารละลาย Br2 37 45 74 90 
 
 จากการทดลองนี้ ขอสรุปในขอใดไมถูกตอง 
 1) น้ํามัน A มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเปนองคประกอบมากที่สุด 
 2) น้ํามัน D มีโอกาสที่จะเกิดการเหม็นหืนไดมากที่สุด 
 3) ถาน้ํามันทั้งหมดนี้มีมวลโมเลกุลใกลเคียงกัน น้ํามัน D ควรจะมีจุดเดือดต่ําที่สุด 
 4) น้ํามัน A ควรมีจุดหลอมเหลวมากกวาน้ํามัน B 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ขอใดไมใชผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียม 
 1) เคโรเจน 2) แกสปโตรเลียม 3) น้ํามันเตา 4) บิทูเมน  
7. 

  
 จากรูป ยิงวัตถุจากบนโตะไปในแนวระดับปริมาณใดของวัตถุที่ไมมีคาคงที่ 
 1) ความเรงในแนวดิ่ง  2) ความเร็วในแนวราบ 
 3) น้ําหนักของวัตถุ   4) ความเร็ว  
8. จากกราฟแสดงการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่อนุภาคหนึ่งในตัวกลาง เมื่อ

มีคลื่นความเร็ว 10 m/s ผาน จงหาความยาวคลื่นที่กําลังเคลื่อนที่  

เวลา (วินาท)ี0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.90.8

การกระจัด (เมตร)

0

  
 1) 1 เมตร 2) 2 เมตร 3) 3 เมตร 4) 4 เมตร  
9. นําสารรังสีชนิดหนึ่งใสในภาชนะปดที่เปนสุญญากาศ เมื่อผานไปนานๆ พบวา

ภายในมีแกสฮีเลียมเกิดขึ้น สารรังสีนั้นใหรังสีใด 
 1) อัลฟา 2) เบตา 3) แกมมา 4) นิวตรอน  
10. ปจจุบันดวงอาทิตยจัดเปนดาวฤกษสีใด 
 1) สีเหลือง 2) สีแดง 3) สีสม 4) สีสมแดง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) เปลี่ยนคลื่นแสงใหเปนกระแสประสาท 
   เซลลรูปแทง (Rod cell) และเซลลรูปกรวย (Cone cell) ในชั้นเรตินา 

ทําหนาที่เปลี่ยนคลื่นแสงใหเปนกระแสประสาท เพื่อจะสงผาน Optic Nerve   
ไปยังสมอง  

2. เฉลย 4) โพลารนิวเคลียสพัฒนาไปเปนเอนโดสเปรม 
   ภายหลังการปฏิสนธิซอน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในของพืชดอก 

ดังนี้ 
   - รังไข เจริญไปเปน ผล 
   - ผนังหุมรังไข เจริญไปเปน เปลือก, เนื้อของผล 
   - เซลลไข เจริญไปเปน เมล็ด 
   - ไซโกต (ไข + สเปรมนิวเคลียสที่ผสมกันแลว) เจริญไปเปน ตนออน 
   - โพลารนิวเคลียสเมื่อรวมกับสเปรมนิวเคลียส เจริญไปเปน    

เอนโดสเปรม (อาหารเลี้ยงตนออน) 
   - Antipodal และ Synergids จะสลายตัว 

3. เฉลย 3) แกน X = ความยาวคลื่น และแกน Y = อัตราการสังเคราะหแสง 
   จากกราฟ แสดงถึงอัตราการสังเคราะหแสงที่ความยาวคลื่นตางกัน 

(แสงสีตางกัน) ดังนั้น แกน X คือ ความยาวคลื่น สวนแกน Y คือ อัตราการ
สังเคราะหแสงที่เกิดขึ้น  

4. เฉลย 2) คารโบไฮเดรต ทดสอบดวยสารละลายเบเนดิกต 
   การเลือกวิธีทดสอบคารโบไฮเดรตนั้นจําเปนตองมีการทดสอบโดย

แบงจําพวกของคารโบไฮเดรตดวย เนื่องจากคารโบไฮเดรตแบงออกเปนแปง 
และน้ําตาล ซึ่งใชวิธีทดสอบที่แตกตางกัน ไดแก หากเปนแปง สามารถทําการ
ทดสอบโดยใชสารละลายไอโอดีน แตหากเปนน้ําตาลสามารถทําการทดสอบ
โดยใชสารละลายเบเนดิกต จึงจะเปนวิธีการทดสอบสารชีวโมเลกุลประเภท
คารโบไฮเดรตที่ถูกตองและเหมาะสม  

  1) และ 3) โปรตีน ทดสอบดวยไบยูเร็ต และไขมัน ทดสอบดวยการ  
ถูกับกระดาษ เปนวิธีการทดสอบทั่วไปที่เหมาะสม  

5. เฉลย 1) น้ํามัน A มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเปนองคประกอบมากที่สุด 
   เราสามารถทดสอบความอิ่มตัวของไขมันไดโดยการทําปฏิกิริยากับ

โบรมีน ซึ่งถาเกิดปฏิกิริยากับโบรมีน ยิ่งใชโบรมีนในการทําปฏิกิริยามากเทาไร 
ไขมันยิ่งมีความไมอิ่มตัวมากขึ้นเทานั้น 

  1) ผิด เนื่องจากน้ํามัน A มีไขมันที่อิ่มตัวมากที่สุด เพราะทําปฏิกิริยา
กับโบรมีนในจํานวนหยดที่นอยที่สุด 

  2) ถูก เนื่องจากน้ํามัน D มีไขมันที่ไมอิ่มตัวมากที่สุด ยอมสามารถ
เกิดการเหม็นหืนไดงายที่สุด 

  3) ถูก ไขมันที่มีความไมอิ่มตัวสูงจะมีจุดเดือดต่ํา เนื่องจากโครงสราง
ที่มีพันธะคูมากกวา 

  4) ถูก เนื่องจากน้ํามัน A สามารถฟอกสีโบรมีนไดนอยกวาน้ํามัน B 
แสดงวาน้ํามัน A ควรมีความอิ่มตัวมากกวาน้ํามัน B ดังนั้น น้ํามัน A จะมี  
จุดหลอมเหลวมากกวาน้ํามัน B  

6. เฉลย 1) เคโรเจน 
   เคโรเจนเปนสารอินทรียที่เปนของแข็ง มีลักษณะเปนไข สามารถ

พบไดในหินน้ํามัน ไมใชปโตรเลียม  
7. เฉลย 4) ความเร็ว 
   ความเร็วของการเคลื่อนที่โพรเจกไทล เปนความเร็วของวัตถุใน

แนวดิ่งรวมกับความเร็วในแนวราบ (คิดแบบเวกเตอร) เมื่อความเร็วในแนวดิ่ง
เปลี่ยนตลอดเวลาทําใหความเร็วของโพรเจกไทลเปลี่ยนตลอดดวย  

8. เฉลย 4) 4 เมตร 
   จากกราฟ จะเห็นวาคลื่นเคลื่อนที่ครบรอบใชเวลา 0.4 วินาที 
    ความถี่ (f) = เวลา

จํานวนรอบ   
     = 0.4

1   =  2.5 Hz  
    v = fλ 
    10 = 2.5λ   
    λ = 2.5

10   =  4 เมตร  
 
9. เฉลย 1) อัลฟา 
   แกสฮีเลียมมีองคประกอบเดียวกับอนุภาคอัลฟา คือ He4

2   
10. เฉลย 1) สีเหลือง 
   ปจจุบันดวงอาทิตยจัดเปนดาวฤกษสีเหลือง มีอุณหภูมิพื้นผิว 

4200-6000 เคลวิน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


