
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  21  ธันวาคม  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
1. แหนแดงกับไซยาโนแบคทีเรียมีความสัมพันธแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตในขอใด 
 1) ไรโซเบียมในรากพืชตระกูลถั่ว 2) ตนฝอยทองกับตนไมใหญ 
 3) ดอกไมกับแมลง   4) นกเอี้ยงกับควาย  
2. นักวิทยาศาสตรที่เสนอแนวคิดการกําเนิดสิ่งมีชีวิตในโลกคือใคร 
 1) Stanley Miller   2) Sidney Fox 
 3) A.I. Oparin   4) Jean Lamarck  
3. เด็กชายที่มีอาการในกลุม Down’s Syndrome จะตรวจพบจํานวนโครโมโซม

ในเซลลรางกายเปนอยางไร 
 1) 45 + XY   2) 47 + XY 
 3) 44 + XXY   4) 44 + XYY  
4. การนําธาตุกัมมันตรังสีไปใชประโยชนในขอใดไมถูกตอง 
  ก. ไอโอดีน-131 ใชชะลอการสุกของผลไม 
  ข. โคบอลต-60 ใชคํานวณหาอายุของซากไดโนเสาร 
  ค. คารบอน-14 ใชถนอมอาหาร 
 1) ก. และ ข. เทานั้น  2) ข. และ ค. เทานั้น 
 3) ก. และ ค. เทานั้น  4) ก., ข. และ ค.  
5. การกระทําในขอใดไมทําใหโปรตีนเกิดการแปลงสภาพ 
 1) การนําเนื้อปลาสดไปทอด 
 2) การบีบน้ํามะนาวใสเนื้อปลาสด 
 3) การหมักเนื้อปลาสดดวยเกลือ 
 4) การนําเนื้อปลาไปแชในแอลกอฮอล  
6. พอลิเมอรที่ใชทําสิ่งของในขอใดไมสามารถนํามาหลอมกลับมาใชใหมได 
 1) จานเมลามีน   2) กลองโฟมใสอาหาร 
 3) ขวดน้ําพลาสติก   4) ฉนวนหุมสายไฟ  
7. คลื่นขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางขวาตามรูป ตัวอักษรใดที่แทนความยาวคลื่น 
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 1) A  2) B  3) C  4) D   
8. นาย ก ขับรถจากเมือง A ไปยังเมือง B ที่อยูหางออกไป 120 กิโลเมตรดวย

อัตราเร็ว 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง แลวหยุดทําธุระที่เมือง B เปนเวลา 1 ชั่วโมง 
กอนจะขับรถกลับดวยอัตราเร็ว 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง อัตราเร็วเฉลี่ยในการ
เดินทางทั้งหมดของนาย ก ในครั้งนี้เปนเทาใด 

 1) 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง 2) 70 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 3) 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง 4) 0 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ในการโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งโดยเสรี ถาโยนบนผิวโลกจะขึ้นไปสูง 25 เมตร   

ถาทําการทดลองบนดาวเคราะหดวงหนึ่งซึ่งมีสนามแรงโนมถวงเปน 5 เทาของโลก 
และโยนขึ้นดวยความเร็วตนเทากันจะขึ้นไปไดสูงเทาใด 

 1) 125 เมตร 2) 25 เมตร 3) 5 เมตร 4) 1 เมตร  
10. ขอใดคือหลักฐานที่ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อในทฤษฎีการแปรสัณฐานแผน 

ธรณีภาค 
 1) แนวรอยตอของทวีปบางทวีปมีสวนที่สามารถตอกันไดพอดี 
 2) รอยแยกบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก 
 3) การพบหินตะกอนธารน้ําแข็งบริเวณทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย 
 4) ถูกทุกขอ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ไรโซเบียมในรากพืชตระกูลถั่ว 
   แหนแดง เปนพืชพวกเฟนชนิดหนึ่ง ใบยอยสวนบนจะมีโพรงใบซึ่ง

เปนที่อาศัยของไซยาโนแบคทีเรีย ชื่อ Anabaena azallae โดยอาศัยอยูแบบ
ใหประโยชนรวมกันกับแหนแดง แอนาบีนาจะชวยตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศมา
สรางเปนสารประกอบไนเตรทเปนการเพิ่มปุยไนโตรเจนใหกับดิน สวนแหนแดง
ใหที่อยูอาศัย สิ่งมีชีวิตทั้งสองไมสามารถแยกกันอยูได (+, +) 

   ไรโซเบียมในรากพืชตระกูลถั่ว (+, +) ไรโซเบียมตรึงไนโตรเจน 
รากพืชใหที่อยูอาศัยและแรธาตุอื่นๆ สิ่งมีชีวิตทั้งสองไมสามารถแยกกันอยูได 

  2) ตนฝอยทองกับตนไมใหญ (+, -) ตนฝอยทองเปนกาฝาก ไดอาหาร
จากตนไมใหญ 

  3) ดอกไมกับแมลง (+, +) ดอกไมไดรับการผสมพันธุ แมลงได
น้ําหวานจากดอกไม สิ่งมีชีวิตทั้งสองสามารถแยกกันอยูได 

  4) นกเอี้ยงกับควาย (+, +) นกเอี้ยงไดแหลงอาหาร ควายไมถูก
รบกวนโดยแมลง สิ่งมีชีวิตทั้งสองสามารถแยกกันอยูได  

2. เฉลย 3) A.I. Oparin 
   A.I. Oparin ไดเสนอแนวคิดวา สิ่งมีชีวิตไมสามารถเกิดขึ้นไดเอง

ในชวงเวลาสั้นๆ เพียงขั้นตอนเดียว แตตองใชเวลานานมาก โดยกระบวนการ
วิวัฒนาการทางเคมีอยางชาๆ  

3. เฉลย 1) 45 + XY 
   เด็กชายที่มีอาการในกลุม Down’s syndrome จํานวนโครโมโซม

รางกายคูที่ 21 จะเกินมา 1 แทง ดังนั้นจึงมีจํานวนโครโมโซมเปน 45 + XY  
4. เฉลย 4) ก., ข. และ ค. 
   ก. ไอโอดีน-131 ใชในการตรวจสอบความผิดปกติของตอมไทรอยด 
   ข. โคบอลต-60 ใชถนอมอาหาร 
   ค. คารบอน-14 ใชคํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ 

5. เฉลย 3) การหมักเนื้อปลาสดดวยเกลือ 
   สิ่งที่ทําใหโปรตีนเกิดการแปลงสภาพ ไดแก ความรอน, คา pH, 

โลหะหนัก และตัวทําละลายอินทรีย การกระทําในตัวเลือกที่ไมเขาขายการแปลง
สภาพโปรตีน คือ การหมักเนื้อปลาสดดวยเกลือ  

  1) การนําเนื้อปลาสดไปทอด คือ การใหความรอน 
  2) การบีบน้ํามะนาวใสเนื้อปลาสด คือ การลดคา pH ลง  
  4) การนําเนื้อปลาไปแชในแอลกอฮอล คือ การนําไปละลายใน      

ตัวทําละลายอินทรีย  
6. เฉลย 1) จานเมลามีน 
   เมลามีนเปนเทอรมอเซต ไมสามารถนํามาหลอมขึ้นรูปใหมได 

สังเกตไดจากการที่พอลิเมอรดังกลาวมีลักษณะแข็ง ทนความรอนและความดัน
ไดดี ไมออนตัวเมื่อถูกความรอน  

7. เฉลย 1) A 
   ความยาวคลื่น คือ ระยะระหวางจุดสองจุดที่มีการขจัดเทากันที่อยู

ใกลกันที่สุด 
   ในรูป A คือ ระยะระหวางยอดคลื่น 2 ยอดติดตอกัน ซึ่งก็คือ 1 

ความยาวคลื่นนั่นเอง  
8. เฉลย 1) 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
   ขาไป นาย ก ขับรถดวยอัตราเร็ว 60 กม./ชม. ระยะทาง 120 กม.  
   ใชเวลา (t) = (v) อัตราเร็ว

(S) ระยะทาง  = กม./ชม. 60
กม. 120  = 2 ชั่วโมง 

   ขากลับ นาย ก ขับรถดวยอัตราเร็ว 120 กม./ชม. ระยะทาง 120 กม.  
   ใชเวลา (t) = (v) อัตราเร็ว

(S) ระยะทาง  = กม./ชม. 120
กม. 120  = 1 ชั่วโมง 

    ใชเวลาในการเดินทางทั้งสิ้น = 2 + 1 + 1 = 4 ชั่วโมง (รวมเวลา
ที่ไปจอดรถอยูที่เมือง B ดวย) 

   ระยะทางทั้งสิ้นที่เดินทาง 240 กม. 
    ∴ อัตราเร็วเฉลี่ย = 

เวลาที่ใช
เดินทางระยะทางที่  

     =  ชม.4
กม. 240

 
= 60 กม./ชม. 

   (หมายเหตุ ถาโจทยถามความเร็วเฉลี่ยจะมีคาเปนศูนย เพราะการ
กระจัดเปนศูนย)  

9. เฉลย 3) 5 เมตร 

    h = 2g
u2y  

   เมื่อความเร็วตนเทากัน 
    

2
1

h
h  = 

1
2

g
g  

    
2h

25  = 
1
1

g
5g  

    h2 = 5
25   =  5 เมตร 

 
10. เฉลย 4)  ถูกทุกขอ 
   ทุกขอเปนหลักฐานที่ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อในทฤษฎีการแปร

สัณฐานแผนธรณีภาค 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


