
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  8  ธันวาคม  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/4)  
  
1. ภาพตัดตามขวางดานลางเปนพืชชนิดใด และจะพบอะไรในสวนที่มีลูกศรชี้  

  
 1) รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว, พบน้ําตาลกลูโคส ซูโครส 
 2) รากพืชใบเลี้ยงคู, พบน้ําและเกลือแร 
 3) ลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว, พบน้ําตาลกลูโคส ซูโครส 
 4) ลําตนพืชใบเลี้ยงคู, พบน้ําและเกลือแร  
2. พันธะทางเคมีในสารอินทรียขอใดถูกตอง 
 1) พันธะไกลโคซิดิก-ไตรสเตียริน 2) พันธะคารบอกซิล-ซูโครส 
 3) พันธะไกลโคซิดิก-ซูเครส 4) พันธะไฮโดรเจน-ดีเอ็นเอ  
3. เมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดลอมสูงขึ้นสัตวเลือดอุนจะมีกลไกการรักษาสมดุล

อุณหภูมิในรางกายอยางไร 
 1) เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ  
 2) หลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัว 
 3) ลดอัตราเมแทบอลิซึมของรางกาย 
 4) มีการหดตัวของกลามเนื้อบริเวณโคนขน  
4. ตัวแปรใดที่ไมมีผลตอการกําเนิดปโตรเลียมในธรรมชาติ 
 1) ความรอน   2) ความดัน 
 3) ซากอินทรีย   4) สารไฮโดรคารบอน  
5. ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในขอใดที่มีจุดเดือดต่ําที่สุด 
 1) น้ํามันกาด   2) น้ํามันเบนซิน 
 3) น้ํามันเครื่อง   4) น้ํามันดีเซล  
6. การเปลี่ยนแปลงในขอใดจัดเปนการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงาน 
 1) การเผาดางทับทิม  
 2) การผสมกรดกับเบสเขาดวยกัน 
 3) การเช็ดแผลดวยแอลกอฮอล 
 4) การเผาไหมของแกสแอลพีจี (LPG)  
7. ความเขมเสียงเปน 10-6 W/m2 หมายถึงขอใด 
 1) บนพื้นที่ 10-6 ตารางเมตร จะมีพลังงานเสียงกระทบ 1 จูล 
 2) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีพลังงานเสียงกระทบ 10-6 จูล 
 3) บนพื้นที่ 10-6 ตารางเมตร ใน 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงกระทบ 1 จูล 
 4) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ใน 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงกระทบ 10-6 จูล 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. เมื่อคลื่นน้ําเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําตื้นไปยังน้ําลึก โดยอัตราเร็วคลื่นเพิ่มขึ้น 

สําหรับคลื่นน้ําในบริเวณน้ําลึกจะเปนไปตามขอใด 
 1) ความถี่เพิ่มขึ้น   2) ความถี่ลดลง 
 3) ความยาวคลื่นนอยลง 4) ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น  
9. 
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 จากรูป a, b, c และ d แสดงวัตถุ 2 กอนแขวนในแนวดิ่ง ซึ่งอิสระในการ
เคลื่อนที่ออกแรงดูดและผลักกัน ขอใดกลาวถูกตอง 

 1) A และ B มีประจุเปนบวก  
 2) A มีประจุเปนบวก และ B เปนกลางทางไฟฟา 
 3) B มีประจุเปนบวกหรือเปนกลางทางไฟฟา 
 4) A มีประจุเปนบวกหรือเปนกลางทางไฟฟา  
10. ขอใดจัดเปนดาวเคราะหแบบโลกทั้งหมด 
 1) ดาวเสาร  ดาวศุกร  2) ดาวพฤหัสบดี  ดาวยูเรนัส 
 3) ดาวพุธ  ดาวอังคาร  4) ดาวพุธ  ดาวเนปจูน  
11. ดาว ก มีโชติมาตรปรากฏ 0.3 ดาว ข มีโชติมาตรปรากฏ -2.7 ดาวทั้งสองดวง

มีความสวางตางกันกี่เทา 
 1) ประมาณ 6 เทา   2) ประมาณ 16 เทา 
 3) ประมาณ 40 เทา  4) ประมาณ 100 เทา  
12. ขอใดตอไปนี้ไมใชผลกระทบของ “ลมสุริยะ” 
 1) การเกิดแสงเหนือ-แสงใต 
 2) การสื่อสารโดยเสนใยนําแสงขัดของ 
 3) วงจรอิเล็กทรอนิกสของดาวเทียมเสียหาย 
 4) ไฟฟาดับเปนบริเวณกวางใกลขั้วโลก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ลําตนพืชใบเลี้ยงคู, พบน้ําและเกลือแร 
   ภาพตัดตามขวางที่มีการเรียงของทอลําเลียงเปนทรงกลมอยางเปน

ระเบียบ ทําใหทราบวา เปนลําตนของพืชใบเลี้ยงคู และสวนที่ลูกศรชี้นั้นเปน
สวนของทอไซเล็มที่ลําเลียงน้ําและเกลือแรจากราก สูลําตน และใบ  

2. เฉลย 4) พันธะไฮโดรเจน-ดีเอ็นเอ 
   พันธะไฮโดรเจน ใน DNA เกิดระหวางเบส เชน 
   A  T มีพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ, C  G มีพันธะไฮโดรเจน 3 

พันธะ   

3. เฉลย 3) ลดอัตราเมแทบอลิซึมของรางกาย 
   เมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดลอมสูงขึ้น สัตวเลือดอุนจะตองมีการปรับลด

อุณหภูมิ โดยลดอัตราเมแทบอลิซึมของรางกายและขับเหงื่อเพื่อระบายความรอน  
4. เฉลย 4) สารไฮโดรคารบอน 
   ปโตรเลียมเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่เกิดจากการสะสมตัว

ของซากของสิ่งมีชีวิตในตะกอนดินเลน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
โดยอิทธิพลของความดันและความรอนใตผิวโลก ไดเปนปโตรเลียมในที่สุด  

5. เฉลย 2) น้ํามันเบนซิน 
   เรียงลําดับจุดเดือดของผลิตภัณฑจากน้ํามันดิบในตัวเลือกทั้งหมดได

ดังนี้ น้ํามันเบนซิน < น้ํามันกาด < น้ํามันดีเซล < น้ํามันเครื่อง (น้ํามันหลอลื่น) 
เนื่องจากผลิตภัณฑจากน้ํามันดิบ จัดเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งเปน
สารที่ไมมีขั้ว ดังนั้นจึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนแรงลอนดอนเทานั้น 
สงผลใหสารที่มีน้ําหนักโมเลกุลนอยจะมีจุดเดือดต่ํา ซึ่งกรณีนี้คือ น้ํามันเบนซิน  

6. เฉลย 3) การเช็ดแผลดวยแอลกอฮอล 
   การเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงาน คือ การที่ระบบรับพลังงานจาก

สิ่งแวดลอมเขามา สงผลใหอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมลดต่ําลง ซึ่งสังเกตไดโดย
การสัมผัสแลวรูสึกเย็น ดังนั้นกระบวนการการเช็ดแผลดวยแอลกอฮอลจัดเปน
การเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงาน 

  1), 2) และ 4) จัดเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคายพลังงาน  
7. เฉลย 4) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ใน 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงกระทบ 10-6 

จูล 
   ความเขมเสียงเปน 10-6 W/m2 หมายถึง บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

ใน 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงกระทบ 10-6 จูล  
8. เฉลย 4) ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น 
   บริเวณ 2 บริเวณ จะมีความถี่ (f) คงที่ 
   จาก v = fλ 
    v ∝ λ 
   เมื่อ v มากขึ้น λ ก็มากขึ้นตาม  
9. เฉลย 3) B มีประจุเปนบวกหรือเปนกลางทางไฟฟา 
   A มีประจุเปนบวก เพราะผลักกับประจุบวกดวยกัน 
   B มีประจุเปนบวกหรือเปนกลางทางไฟฟา เพราะถูกดูดโดยประจุลบ  
10. เฉลย 3) ดาวพุธ  ดาวอังคาร 
   ดาวเคราะหแบบโลกหรือดาวเคราะหหิน ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร 

ดาวอังคาร  
11. เฉลย 2) ประมาณ 16 เทา 
   คิดจากผลตางของโชติมาตร 0.3 - (-2.7) = 3 
   ดาวที่มีอันดับความสวาง (โชติมาตรปรากฏ) ตางกัน 1 จะมีความ

สวางตางกัน 2.512 เทา 
   ดังนั้น ดาวที่อันดับความสวางตางกัน 3 จะมีความสวางตางกัน 

2.5123 เทา หรือ 15.85 เทา หรือประมาณ 16 เทา  
12. เฉลย 2) การสื่อสารโดยเสนใยนําแสงขัดของ 
   ลมสุริยะเปนอนุภาคพลังงานสูง ไมสามารถเขาไปรบกวนระบบ    

ใยแกวนําแสงได 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


