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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 4/4)  
  
1. ขอใดเปนผลจากการปรับใหเลนสใกลวัตถุของกลองจุลทรรศนใชแสงแบบ

ธรรมดามีกําลังขยายมากขึ้น 
 1) ทําใหเห็นรายละเอียดของเซลลไดนอยลง 
 2) ทําใหเห็นสนามภาพแคบลง 
 3) ทําใหมีความเขมของแสงที่มาตกกระทบเลนสใกลวัตถุมากขึ้น 
 4) ทําใหเห็นสนามภาพกวางขึ้น  
2. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตองเกี่ยวกับปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็ม 
 1) ปลาน้ําจืดไดรับน้ําเขาสูรางกายตลอดเวลา 
 2) ปสสาวะของปลาน้ําจืดเจือจางและมีปริมาณมาก 
 3) ปลาน้ําเค็มมีเกล็ดปกคลุมปองกันสารสูญเสียน้ํา 
 4) ปลาน้ําเค็มจะไมปสสาวะแตจะอุจจาระแทนเพื่อลดการสูญเสียน้ํา  
3. ภาพดานลางเปนภาพตัดตามขวาง ดานซายมือคือลําตน ดานขวามือคือราก     

ขอใดคือ Phloem 
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 1) I และ II   2) I และ IV 
 3) II และ III   4) II และ IV  
4. พิจารณาสารประกอบตางๆ ดังนี้ 
  ก. น้ําตาลไรโบส  ข. น้ําตาลดีออกซีไรโบส 
  ค. เบสยูราซิลและเบสไซโตซีน ง. เบสไทมีนและเบสอะดีนีน 
 ขอใดคือองคประกอบของ DNA 
 1) ก. และ ค.   2) ก. และ ง. 
 3) ข. และ ค.   4) ข. และ ง.  
5. ขอความเกี่ยวกับพันธะเคมี ขอใดไมถูกตอง 
 1) สารประกอบโคเวเลนตทุกชนิดมีจุดเดือดต่ํา และไมสามารถนําไฟฟาได 
 2) สารประกอบไอออนิกทุกชนิดจะเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง (25°C) 
 3) สารประกอบโคเวเลนตทุกชนิดเกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกันของธาตุ   

คูรวมพันธะ 
 4) สารประกอบไอออนิกทุกชนิดจะไมนําไฟฟาเมื่ออยูในสถานะของแข็ง  
6. ขอใดกลาวถึงสมบัติของสารไอออนิกไมถูกตอง 
 1) ไมมีสูตรโมเลกุลมีเฉพาะสูตรอยางงาย 
 2) ไมนําไฟฟาแตเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ําจะสามารถนําไฟฟาได 
 3) จุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่ํา 
 4) สารไอออนิกมักเกิดจากโลหะที่มี IE1 ต่ํากับโลหะที่มี IE1 สูง 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. คลื่นแผนดินไหวเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ขณะที่คลื่น

เคลื่อนผานไปโมเลกุลของกอนหินสั่นในแนวเหนือ-ใตเมื่อเทียบจากการสั่น 
คลื่นแผนดินไหวชนิดนี้ เปนดังขอใด 

 1) เปนคลื่นตามยาว  2) เปนคลื่นตามขวาง 
 3) เปนคลื่นเสียงในหิน  4) ไมตองอาศัยตัวกลาง  
8. ขอใดผิด 
 1) เรานิยมใชน้ําเปนเครื่องกําบังอันตรายจากนิวตรอน 
 2) เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใชยูเรเนียมหรือพลูโทเนียมเปนเชื้อเพลิง 
 3) พลังงานนิวเคลียรจากฟวชันสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 4) เ นื้อเยื่อสมองและบริเวณอวัยวะสืบพันธุ เปนตําแหนงที่ไวตอการรับ

กัมมันตภาพรังสี  
9. ภาพนี้แสดงประจุอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานชองวางระหวางขั้วแมเหล็ก 2 ขั้ว     

ถาตองการใหอิเล็กตรอนพุงผานสนามแมเหล็กไปโดยไมเบนไปทางใดทางหนึ่ง 
จะตองใหสนามไฟฟาแกอิเล็กตรอนในทิศใด  
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 1) พุงเขาหาขั้วเหนือ  2) พุงเขาหาขั้วใต 
 3) พุงออกจากกระดาษ  4) พุงเขาสูกระดาษ  
10. ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตยชั้นใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด 
 1) ชั้นโครโมสเฟยร   2) ชั้นโฟโตสเฟยร 
 3) ชั้นโคโรนา   4) ชั้นแผรังสี  
11. ดาวเทียมสื่อสารไทยคม 1 สรางขึ้นโดยประเทศใด 
 1) ประเทศฝรั่งเศส   2) ประเทศไทย 
 3) ประเทศเยอรมนี   4) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
12. ใครเปนผูสรางจรวดเชื้อเพลิงเหลวไดสําเร็จเปนคนแรก 
 1) โรเบิรต ฮัตชิงส ก็อดเดิรด 2) ไชออลคอฟสกี 
 3) โจฮันน เคปเลอร  4) เจมส เกรกอรี 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) ทําใหเห็นสนามภาพแคบลง 
   เมื่อปรับเลนสใกลวัตถุของกลองจุลทรรศนใชแสงแบบธรรมดาใหมี

กําลังขยายมากขึ้น จะทําใหเห็นสนามภาพแคบลง และทําใหความเขมของแสง
ที่มาตกกระทบเลนสใกลวัตถุนอยลง แตเมื่อปรับแสงใหดีแลวจะเห็นรายละเอียด
ของเซลลมากขึ้น เพราะกําลังขยายมากขึ้น  

2. เฉลย 4) ปลาน้ําเค็มจะไมปสสาวะแตจะอุจจาระแทนเพื่อลดการสูญเสียน้ํา 
   ปลาน้ําเค็มมีไตที่สามารถขับปสสาวะที่มีความเขมขนสูงมากและ

ปริมาณนอยเปนการลดการสูญเสียน้ํา 

3. เฉลย 3) II และ III 
   ดานซายมือเปนภาพของลําตนตัดตามขวาง สวนดานขวามือเปน

ภาพของรากตัดตามขวางของพืชใบเลี้ยงคูโดย Phloem คือ สวนที่ II และ III 
4. เฉลย 4) ข. และ ง. 
   องคประกอบของ DNA ไดแก น้ําตาลดีออกซีไรโบส หมูฟอสเฟต 

และหมูเบสที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ ไดแก เบสไทมีน (T), เบสอะดีนีน 
(A), เบสไซโตซีน (C) และเบสกวานีน (G) สวนน้ําตาลไรโบสและเบสยูราซิล (U) 
พบใน RNA  

5. เฉลย 1) สารประกอบโคเวเลนตทุกชนิดมีจุดเดือดต่ํา และไมสามารถนําไฟฟาได 
   เนื่องจากสารประกอบโคเวเลนตมี 2 ชนิด คือ สารประกอบ

โมเลกุลโคเวเลนต และสารประกอบโคเวเลนตรางตาขาย ซึ่งกลุมโคเวเลนต   
รางตาขายจะหมายความถึงกลุมของสารประกอบคารบอนดวย เชน เพชร (ซึ่งมี  
จุดเดือดสูงมาก) และแกรไฟต (ซึ่งจุดเดือดสูง และสามารถนําไฟฟาได)       
ซึ่งถือเปนขอยกเวนของกลุมของสารประกอบโคเวเลนต  

6. เฉลย 3) จุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่ํา 
   สารไอออนิกมีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวสูง เพราะการทําใหเดือด

หรือทําใหหลอมเหลวตองทําลายแรงยึดเหนี่ยวทางไฟฟา  
7. เฉลย 2) เปนคลื่นตามขวาง 
   การสั่นของคลื่นแผนดินไหวที่มีอยูนี้มีแนวการสั่นของโมเลกุล     

ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ดังนั้น คลื่นที่เกิดขึ้นเปนคลื่นตามขวาง  
8. เฉลย 3) พลังงานนิวเคลียรจากฟวชันสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ได 
   พลังงานนิวเคลียรจากฟวชันไมสามารถนํามาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันได จะนิยมใชพลังงานนิวเคลียรจากฟชชันในการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน เพราะสามารถควบคุมไดงาย  

9. เฉลย 3) พุงออกจากกระดาษ 
   จากภาพ สนามแมเหล็กมีทิศพุงลง เมื่อคิดดวยกฎมือขวาจาก     

Fv  = vqv  × Bv  แรงที่กระทําตออิเล็กตรอนที่มีประจุลบจะมีทิศพุงขึ้นออก
จากกระดาษ ทําใหอิเล็กตรอนเบนในทิศที่จะพุงออกจากกระดาษ ถาจะไมให
อิเล็กตรอนเบนไปในทิศทางใดทางหนึ่งตองใหสนามไฟฟาใหเกิดแรงตอ
อิเล็กตรอนในทิศเขาสูกระดาษ เพื่อไปหักลางกับแรงแมเหล็ก เนื่องจาก
อิเล็กตรอนมีประจุลบ ดังนั้นแรงไฟฟาที่กระทําตออิเล็กตรอนจะมีทิศตรงขาม
กับสนามไฟฟา ถาแรงมีทิศพุงเขาสนามไฟฟาตองมีทิศพุงออกจากกระดาษ  

10. เฉลย 3) ชั้นโคโรนา 
   ชั้นโคโรนาเปนชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตยที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด 

คือ ประมาณ 2 ลานเคลวิน  
11. เฉลย 4) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ดาวเทยีมสื่อสารของไทย ชื่อ ไทยคม สรางโดยบริษัท ฮิวจ แอรคราฟท 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
12. เฉลย 1) โรเบิรต ฮัตชิงส ก็อดเดิรด 
   ในป พ.ศ. 2469 โรเบิรต ฮัตชิงส ก็อดเดิรด (Robert Hutchings 

Goddard) นักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐชาวอเมริกัน ประสบความสําเร็จใน
การสรางจรวดเชื้อเพลิงเหลว โดยใชออกซิเจนเหลวเปนสารที่ชวยในการเผาไหม
อยูในถังหนึ่ง และไฮโดรเจนเหลวเปนเชื้อเพลิงอยูในอีกถังหนึ่ง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


