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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
1. ขอใดตอไปนี้ที่ไมใชลักษณะรวมของเซลลยูคาริโอตทุกชนิด 
 1) เยื่อหุมเซลล  ดีเอ็นเอ 
 2) นิวเคลียส  ไมโทคอนเดรีย 
 3) นิวคลีออยด  แฟลกเจลลัม 
 4) กอลจิบอดี  เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม  
2. ตอมที่สรางฮอรโมนหลายชนิดมากที่สุดคือขอใด 
 1) Anterior Pituitary 2) Pineal 
 3) Hypothalamus  4) Pancreas  
3. ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดใดที่ประกอบไปดวยไฮโดรคารบอนขนาดเล็กที่สุด

เมื่อเทียบกับขออื่น 
 1) น้ํามันเบนซิน   2) น้ํามันดีเซล 
 3) น้ํามันกาด   4) น้ํามันหลอลื่น  
4. ถาธาตุสมมติ A มีสมบัติตามที่กําหนดให  
 - มีจุดเดือด 1490°C จุดหลอมเหลว 838°C 
 - ความหนาแนน 1.56 g/cm3 
 - ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกไดแกสไฮโดรเจน 
 ธาตุ A นาจะเปนธาตุในขอใด 
 1) คารบอน 2) แคลเซียม 3) โซเดียม 4) ซิลิกอน  
5. ขอใดจัดประเภทของพลาสติกไมถูกตอง 
 1) ขวดน้ําพลาสติก - เทอรโมพลาสติก 
 2) เตาเสียบไฟฟา - เทอรโมพลาสติก 
 3) ถุงพลาสติก - เทอรโมพลาสติก 
 4) ชามเมลามีน - พลาสติกเทอรโมเซต  
6. เหวี่ยงจุกยางใหเคลื่อนที่เปนวงกลมในระนาบระดับศีรษะดวยความถี่สม่ําเสมอ 

10 เฮิรตซ เปนเวลา 5 วินาที หากคิดในแงของคาบการเคลื่อนที่จะมีคาเทาใด 
 1) 0.05 วินาที 2) 0.1 วินาที 3) 1 วินาที 4) 2 วินาที  
7. เวนรูนีวิ่งรอบสนามฟุตบอลจํานวน 2 รอบ รอบแรกวิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 10 

กิโลเมตรตอชั่วโมง รอบที่ 2 วิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง    
จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการวิ่งรวม 2 รอบ ของเวนรูนีเปนกี่กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 1) 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง 2) 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 3) 25 กิโลเมตรตอชั่วโมง 4) 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
8. คลื่นแสงความถี่ 5.0 × 1014 เฮิรตซ จะมีสีใด 

1) สีมวง 2) สีน้ําเงิน 3) สีเขียว 4) สีแดง  
9. นักบินอวกาศหนัก 500 นิวตันบนโลก ขณะที่หนัก 25 นิวตันบนดาวเคราะห  

อีกดวงหนึ่ง บนดาวเคราะหดวงนั้นนักบินอวกาศมีมวลกี่กิโลกรัม 
 1) 0.05 กิโลกรัม   2) 2.5 กิโลกรัม 
 3) 20 กิโลกรัม   4) 50 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. ขอใดไมใชหนวยที่นิยมใชในทางดาราศาสตร 
 1) กิโลเมตร 2) ปแสง 3) A.U. 4) พารเซก  
11. วัตถุใดตอไปนี้ที่มีตําแหนงปรากฏบนฟาซีกโลกเหนือใกลขั้วทองฟามากที่สุด 
 1) กลุมดาวคางคาว (Cassiopeia) 2) กระจุกดาวลูกไก (Pleiades) 
 3) ดาวโจร (Sirius)  4) ดาวศุกร  
12. ขอใดไมใชกาแล็กซีเพื่อนบาน 
 1) กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ 2) กาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก 
 3) กาแล็กซีเอ็ม 81   4) กาแล็กซีแอนโดรเมดา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) นิวคลีออยด  แฟลกเจลลัม 
   เซลลยูคาริโอตจะมีเยื่อหุมเซลล มีดีเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม      

มีนิวเคลียสและมีโครงสรางภายในที่เปนระบบเยื่อหุม ไดแก กอลจิบอดี     
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม บางตัวมีแฟลกเจลลัมแตจะไมพบนิวคลีออยด เพราะ
นิวคลีออยดจะพบในเซลลแบคทีเรียซึ่งเปนโพรคาริโอตเทานั้น  

2. เฉลย 1) Anterior Pituitary 
   Anterior Pituitary สรางฮอรโมนมากที่สุด ไดแก GH LH FSH 

โพรแลกทิน ACTH TSH เอนดอรฟน  
3. เฉลย 1) น้ํามันเบนซิน 
   จํานวนคารบอนที่ เปนองคประกอบในผลิตภัณฑปโตรเลียม      

แตละชนิด แสดงดังนี้ 
    C3 - C4 แกสหุงตม  
    C5 - C11 น้ํามันเบนซิน 
    C11 - C14 น้ํามันกาด  
    C14 - C19 น้ํามันดีเซล 
    C19 - C24 น้ํามันหลอลื่น  
4. เฉลย 2) แคลเซียม 
   จากสมบัติของธาตุสมมติ A ธาตุ A นาจะเปนธาตุแคลเซียม 

เพราะ A มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง และทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
ใหแกสไฮโดรเจน ดังนั้น A จึงควรเปนโลหะที่มีความหนาแนนมากกวาน้ํา ซึ่งก็
คือแคลเซียม เนื่องจากโซเดียมเปนโลหะหมู 1 มีความหนาแนนนอยกวาน้ํา  

5. เฉลย 2) เตาเสียบไฟฟา - เทอรโมพลาสติก 
   ผิด เพราะเตาเสียบไฟฟา เปนพอลิเมอรประเภทพอลิฟนอล-

ฟอรมาลดีไฮดหรือเบกาไลต จัดเปนพลาสติกเทอรโมเซต ซึ่งจะไมเปลี่ยน
รูปทรงแมถูกความรอน และไมสามารถขึ้นรูปใหมได 

6. เฉลย 2) 0.1 วินาที 
    ความถี่ = คาบ

1    

    คาบ = 1 
ความถี่   =  10

1   =  0.1 วินาที 
 
7. เฉลย 1) 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
   สมมติใหระยะทาง 1 รอบสนามเทากับ x กิโลเมตร  
   จะได เวลาวิ่งรอบแรก = 10

x  ชั่วโมง 
    เวลาวิ่งรอบที่สอง = 30

x  ชั่วโมง 
    Vเฉลี่ย = เวลารวม

ระยะทางรวม  
     = 

30
x  10

x
 x x
+
+  

     =  30
4x 
2x  = 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 
8. เฉลย 4) สีแดง 
   แสงที่มีความถี่ 5.0 × 1014 เฮิรตซ จะมีความยาวคลื่นตามสมการ 
    v = fλ 
    λ = f

v  

    λ = 
Hz 10  5.0
 m/s 10  3

14
8

×
×  = 6.0 × 10-7 m 

    λ = 600 nm 
   ซึ่งเปนชวงของสีสมถึงสีแดง  
9. เฉลย 4) 50 กิโลกรัม 
   จากโจทย นักบินอวกาศหนัก 500 นิวตันบนโลก แสดงวานักบิน

อวกาศมีมวลประมาณ 50 กิโลกรัม ไมวานักบินอวกาศจะไปอยูบนดาวดวงใด 
มวลของนักบินอวกาศจะคงที่เสมอ คือ 50 กิโลกรัม  

10. เฉลย 1) กิโลเมตร 
   หนวย กิโลเมตร เปนหนวยที่ไมเหมาะสมในการใชทางดาราศาสตร 

เนื่องจากระยะทางระหวางดาวไกลมาก  
11. เฉลย 1) กลุมดาวคางคาว (Cassiopeia)  
   มุมบนทองฟาวัดจากศูนยสูตรฟาที่ศูนยองศาไปถึงจุดขั้วฟาเหนือที่ 

90 องศาซึ่งเปนตําแหนงของดาวเหนือ (มุม declination) ของกลุมดาวตางๆ มี
คาดังนี้  
กลุมดาวคางคาว กระจุกดาวลูกไก ดาวโจร ดาวศุกร 

51°-64° 24° 17° ไมแนนอน  
   มุมของดาวศุกรมีคาไมแนนอน แตระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย

ของดาวศุกรและโลกอยูบนระนาบเดียวกัน ซึ่งโลกมีมุมเอียง 23 2
1  องศา 

ดังนั้น โอกาสที่ดาวศุกรจะโคจรเขาไปใกลขั้วฟาเหนือจึงไมสามารถสูงไปกวา
กระจุกดาวลูกไกได  

12. เฉลย 3)  กาแล็กซีเอ็ม 81 
   กาแล็กซีเพื่อนบาน คือ กาแล็กซีอื่นที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา

ในเวลากลางคืน ไดแก กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ กาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก 
กาแล็กซีแอนโดรเมดา 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


