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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. ขอใดไมใชกระบวนการที่พบในการสืบพันธุของไวรัส 
  ก. ไวรัสเขาสูเซลลของผูถูกอาศัย 
  ข. ไวรัสชักนําใหผูถูกอาศัยสรางสวนประกอบของตัวไวรัส 
  ค. สารพันธุกรรมของไวรัสรวมกับสารพันธุกรรมของผูถูกอาศัย 
  ง. ไวรัสเปลี่ยนสารพันธุกรรมของผูถูกอาศัยใหเหมือนไวรัส 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
2. เทคโนโลยีชีวภาพในขอใดที่ทําใหเกิดการแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมได 
 1) การโคลน   2) พันธุวิศวกรรม 
 3) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4) ถูกทุกขอ  
3. พอแมคูหนึ่งมีลักษณะตาปกติ หากมีลูกชายคนแรกตาบอดสี จะมีโอกาสที่   

ลูกคนที่สองเปนผูชายและตาปกติเทาใด 
 1) 0% 2) 25% 3) 75% 4) 100%  
4. พิจารณาผลการหาจุดหลอมเหลวของไขมัน/น้ํามันตอไปนี้  

ไขมัน/น้ํามัน A B C D 
จุดหลอมเหลว (°C) 50 -5 25 15 

 
 ไขมัน/น้ํามันชนิดใดที่จะเกิดกลิ่นเหม็นหืนไดงายที่สุดและเปนไขเมื่อนําไป    

แชเย็นไดเร็วที่สุด  
 เกิดกลิ่นเหม็นหืน เปนไขเมื่อนําไปแชเย็น 

 1) 
 2) 
 3) 
 4) 
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5. จากขอ 4 ไขมัน B นาจะเกิดจากกรดไขมันชนิดใดตอไปนี้มากที่สุด 
 1) CH3(C14H28)CO2H 2) CH3(C16H32)CO2H 
 3) CH3(C16H26)CO2H 4) CH3(C26H52)CO2H  
6. กราฟที่กําหนดใหเปนกราฟระหวางการขจัด ความเร็วหรือความเรงกับเวลา 

กราฟใดบางที่แทนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่  
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 1) IV ขอเดียว  2) IV และ V  3) I และ II  4) I และ IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. ปรากฏการณของคลื่นเสียงมีหลายประการ ที่นาสนใจคือ การแทรกสอดของคลื่น

และบีตส (Beats) ปรากฏการณทั้งสองนี้เหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
 1) เหมือนกัน เกิดจากการรวมคลื่น 2 ขบวนที่มีความถี่ใกลเคียงกัน 
 2) เหมือนกัน เกิดจากการแทรกสอดคลื่นที่มีความถี่เทากัน 
 3) ตางกัน เกิดจากการรวมคลื่น 2 ขบวนที่มีความยาวคลื่นไมเทากัน 
 4) ตางกัน เกิดจากการแทรกสอดคลื่นที่มีความยาวคลื่นที่เทากัน  
8. วัตถุใดที่อยูใกลดวงอาทิตยมากที่สุด 
 1) โลก   2) แถบดาวเคราะหนอย 
 3) แถบไคเปอร   4) กลุมเมฆออรด 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ก. และ ง. 
   การสืบพันธุของไวรัส มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ไวรัสเกาะบนเซลลของ Host 
   2. ปลอยสารพันธุกรรมเขาสูเซลลของ Host โดยโปรตีนที่เปน

เปลือกไมเขาสูเซลลของ Host 
   3. เชื่อมสารพันธุกรรมเขากับสารพันธุกรรมของ Host 
   4. เพิ่มปริมาณสารตางๆ พรอมกับการเจริญเติบโตในเซลลของ Host  
   5. เกิดตัวไวรัสจํานวนมากมายจากสารที่สรางขึ้นจนเต็มเซลลของ 

Host  
2. เฉลย 2) พันธุวิศวกรรม 
   พันธุวิศวกรรมมีการตัดตอยีนจึงสามารถทําใหเกิดการแปรผันของ

ลักษณะทางพันธุกรรมได สวนการโคลน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุนลูกที่ได
จะเหมือนรุนพอหรือแมที่เปนตนแบบทุกประการ  

3. เฉลย 2) 25% 
   ผูชายเปนตาบอดสีจะมีจีโนไทปเปน XcY เสมอ ในขอนี้ พอแม  

ตาปกติแตมีลูกชายคนแรกตาบอดสี ดังนั้น จีโนไทปของลูกเปน XcY 
   จีโนไทปของพอตาปกติตองเปน XCY และจีโนไทปของแมที่มี    

ตาปกติแตมีลูกตาบอดสีตองเปน XCXc 
   จีโนไทปของลูกที่เปนไปไดทั้งหมด คือ XCXC, XCXc, XCY และ 

XcY 
   ดังนั้นโอกาสที่ลูกคนที่สองจะเปนผูชายและตาปกติ คือ 4

1  หรือ 
25%  

4. เฉลย 4) เกิดกลิ่นเหม็นหืน = B และเปนไขเมื่อนําไปแชเย็น = A  
   น้ํามันที่เกิดจากกรดไขมันไมอิ่มตัว สามารถทําปฏิกิริยากับน้ําหรือ

ออกซิเจนในอากาศเกิดสารที่มีกลิ่นเหม็นหืนไดงาย โดยน้ํามันดังกลาวจะมี   
จุดหลอมเหลวที่ต่ํา ตรงกันขามกับน้ํามันที่เกิดจากกรดไขมันอิ่มตัวไมเกิดกลิ่น
เหม็นหืนไดงาย และมีจุดหลอมเหลวที่สูง จากสมบัติที่กําหนดให จะไดวาลําดับ
ความไมอิ่มตัวของกรดไขมันเปนดังนี้ B > D > C > A 

5. เฉลย 3) CH3(C16H26)CO2H  
   ไขมัน B เกิดจากกรดไขมันไมอิ่มตัว เพราะพันธะคูในโมเลกุล

สามารถทําปฏิกิริยากับน้ําหรือออกซิเจนในอากาศเกิดสารที่มีกลิ่นเหม็นหืนไดงาย 
และทําใหไขมันมีจุดหลอมเหลวต่ํา เมื่อพิจารณาตัวเลือกทั้งหมด จะพบวา   
กรดไขมันในตัวเลือก 1), 2) และ 4) เปนกรดไขมันอิ่มตัว ในขณะที่กรดไขมันใน
ตัวเลือก 3) มีจํานวนพันธะคู 3 พันธะ ดังนั้น ไขมัน B นาจะเกิดจากกรดไขมัน
ในตัวเลือก 3) มากที่สุด  

6. เฉลย 4) I และ IV 
   การเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ ความเรงจะเปนศูนย, ความเร็วคงที่, 

การขจัดเพิ่มอยางสม่ําเสมอ ดังนี้  
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   กราฟ I เปนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ (ถูก) 
   กราฟ II เปนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเรงคงที่ (ความเร็วเพิ่มขึ้น

อยางสม่ําเสมอกับเวลา) (ผิด) 
   กราฟ III เปนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเรงไมคงที่ (สังเกตแกนของ

กราฟ) (ผิด) 
   กราฟ IV เปนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ (สังเกตเสนกราฟ

คงที่ไมเปลี่ยนแปลง) (ถูก) 
   กราฟ V เปนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเรงคงที่ (สังเกตเสนกราฟ

และคา a ที่คงที่) (ผิด) 
   ∴ คําตอบที่ถูกตองคือตัวเลือก 4) กราฟ I และ IV  
7. เฉลย 1)  เหมือนกัน เกิดจากการรวมคลื่น 2 ขบวนที่มีความถี่ใกลเคียงกัน 
   การแทรกสอด เกิดจากการรวมคลื่นตั้งแต 2 ขบวนขึ้นไปใน

ตัวกลางเดียวกัน โดยมีความยาวคลื่นหรือความถี่ที่เทากัน 
   บีตส เ กิดจากการรวมคลื่นตั้งแต 2 ขบวนขึ้นไปในตัวกลาง

เดียวกัน โดยมีความถี่ตางกันเล็กนอย ทําใหเกิดการแทรกสอดคลื่นเกิดเสียง
ดังคอยเปนชวงๆ และจังหวะที่เกิดเสียงดังจะเปนจังหวะที่ไดยอดคลื่นหรือ 
ทองคลื่นตรงกัน  

8. เฉลย 1) โลก  
   เรียงลําดับวัตถุในระบบสุริยะตามระยะหางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย

ออกไปในหนวยดาราศาสตรหรือ Astronomical Unit (A.U.) ไดดังนี้ 
 

วัตถ ุ ระยะทาง (A.U.)  วัตถ ุ ระยะทาง (A.U.)
ดาวพุธ 0.39  ดาวเสาร 9.54 
ดาวศุกร 0.72  ดาวยูเรนัส 19.22 
โลก 1.00  ดาวเนปจูน 30.06 
ดาวอังคาร 1.52  แถบไคเปอร ∼100-1000 
แถบดาวเคราะหนอย ∼2.7  กลุมเมฆออรด ∼2000-100000 
ดาวพฤหัสบดี 5.20    

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


