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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. ขอใดเปนผลจากการทํางานรวมกันของระบบแสง I และ II ในคลอโรพลาสต 
 1) การสังเคราะห ATP   
 2) ทําใหเกิดการเคลื่อนยายโปรตอน 
 3) ทําใหเกิดปฏิกิริยา Reduction ของ NADP+ 
 4) การเกิด Photorespiration  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. แรธาตุเกิดการแพรออกมาจากตนพืช 
  ข. น้ําเกิดการออสโมซิสออกมาจากตนพืช 
  ค. แรงดันออสโมซิสภายนอกสูงกวาภายในตนพืช 
  ง. น้ําไมสามารถเกิดการออสโมซิสเขาสูตนพืชได 
 การใสปุยในปริมาณมากเกินไปจะทําใหพืชเหี่ยวเฉาได เพราะเหตุผลใดบาง 
 1) ก. และ ข.   2) ค. และ ง. 
 3) ก., ข. และ ค.   4) ข., ค. และ ง.  
3. ขอใดเปนความแตกตางที่ถูกตอง ในการสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียและเพศผู

ของพืชมีดอก 
 1) เซลลสืบพันธุเพศผูจะถูกสรางในอับละอองเกสร และจะแบงเซลลแบบไมโอซิส

หนึ่งครั้ง ตามดวยไมโทซิส 3 ครั้ง 
 2) เซลลสืบพันธุเพศเมียจะถูกสรางในรังไข และจะแบงเซลลแบบไมโอซิสหนึ่ง

ครั้ง ตามดวยไมโทซิส 3 ครั้ง แตจะมีเซลลไขที่ปฏิสนธิได 4 เซลล 
 3) เซลลสืบพันธุเพศผูจะถูกสรางในอับละอองเกสร และจะแบงเซลลแบบไมโอซิส

หนึ่งครั้ง จะได 4 ละอองเกสร 
 4) เซลลสืบพันธุเพศเมียจะถูกสรางในรังไข และจะแบงเซลลแบบไมโอซิส  

หนึ่งครั้ง ทําใหไดเซลลไข 4 เซลล  
4. ขอใดเรียงลําดับผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบภายในหอกลั่น

จากบนลงลางไดถูกตอง 
 1) แกสหุงตม, เบนซิน, ดีเซล 2) เบนซิน, ดีเซล, แกสหุงตม 
 3) ดีเซล, เบนซิน, แกสหุงตม 4) แกสหุงตม, ดีเซล, เบนซิน  
5. กรดไขมันในขอใดจัดเปนกรดไขมันอิ่มตัว 
 1) กรดโอเลอิก (C18H34O2) 2) กรดสเตียริก (C18H36O2) 
 3) กรดไลโนเลอิก (C18H32O2) 4) กรดไลโนเลนิก (C18H30O2)  
6. “ถานํามะเขือที่หั่นแลวไปแชน้ํา จะทําใหเนื้อมะเขือไมเปนสีดํา” ขอความ

ดังกลาวเปนขอความประเภทใด 
 1) ทฤษฎี 2) สมมติฐาน 3) ปญหา 4) กฎ  
7. ขอใดตอไปนี้มีคาเทากัน 
 1) 1.23 × 10-5 nm กับ 1.23 × 10-20 Mm 
 2) 3.45 × 10-2 mm กับ 3.45 × 10-5 km 
 3) 4.67 × 10-3 Mm กับ 4.67 × 103 µm 
 4) 1.34 × 10-4 Gm กับ 1.34 × 10-2 mm 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. แมนาคอยูหางจากลําโพงมากกวาพี่มารคเปนระยะทาง 2 เทา จงพิจารณา

ขอความใดตอไปนี้ผิด 
 1) แมนาคไดรับความเขมเสียงนอยกวาพี่มารค 
 2) แมนาคและพี่มารคไดรับความถี่เสียงจากลําโพงเทากัน 
 3) ระดับความเขมเสียงที่พี่มารคไดรับนอยกวาแมนาค 
 4) เสียงเคลื่อนที่ไปหาแมนาคและพี่มารคดวยอัตราเร็วเทากัน  
9. ในการเกิดปรากฏการณบีตส คลื่นเสียงสองขบวนจะตองเปนอยางไร 
 1) เคลื่อนที่ในทิศตรงขามกัน 2) มีความถี่ตางกันเล็กนอย  
 3) มีความยาวคลื่นเทากัน 4) มีอําพนเทากัน  
10. ซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ใชศึกษาทฤษฎีเพลทเทคโทนิค 
 1) ซากดึกดําบรรพของมนุษย 2) ซากดึกดําบรรพของพืช 
 3)  ซากดึกดําบรรพของสัตว 4) ซากดึกดําบรรพของพืชและสัตว  
11. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ชั้นเปลือกโลกแบงเปนสวนพื้นดิน 29% ที่เหลืออีก 71% เปนสวนพื้นน้ํา 
 2) ชั้นเนื้อโลกสวนใหญประกอบดวย สารเหลวรอนของโลหะเหล็กและนิกเกิล 
 3) ชั้นเนื้อโลกสวนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกันเรียกวา ชั้นฐานธรณีภาค 
 4) แกนโลกชั้นในมีสภาพเปนหินแข็ง มีอุณหภูมิสูงถึง 6000°C และมีความดัน

สูงมาก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ทําใหเกิดปฏิกิริยา Reduction ของ NADP+ 

   ปฏิกิริยาแสงจะทําใหเกิดการถายทอดอิเล็กตรอน 2 แบบ คือ การ
ถายทอดอิเล็กตรอนแบบไมเปนวัฏจักรและเปนวัฏจักร ผลที่เกิดจากการถายทอด
อิเล็กตรอนแบบไมเปนวัฏจักรจะเกิดปฏิกิริยา Reduction ของ NADP+ ได 
NADPH ซึ่งเกี่ยวของกับระบบแสง I และ II  

2. เฉลย 4) ข., ค. และ ง. 
   การใสปุยใหแกพืชในปริมาณมากเกินไป จะทําใหความเขมขนของ

สารละลายภายนอกสูงกวาสารละลายภายในเซลลพืช แรงดันออสโมซิสภายนอก
จึงสูงกวาทําใหน้ําเกิดการออสโมซิสออกมาจากตนพืช  

3. เฉลย 3) เซลลสืบพันธุเพศผูจะถูกสรางในอับละอองเกสร และจะแบงเซลล
แบบไมโอซิสหนึ่งครั้ง จะได 4 ละอองเกสร 

   ในการสรางเซลลสืบพันธุของพืช เซลลสืบพันธุเพศผูจะถูกสรางใน
อับละอองเกสร และจะแบงเซลลแบบไมโอซิสหนึ่งครั้ง จะได 4 ละอองเกสร    
ที่สามารถผสมพันธุได สวนเซลลสืบพันธุเพศเมียจะถูกสรางในรังไข และจะมี
การแบงเซลลแบบไมโอซิสหนึ่งครั้งได 4 เซลล และจะมีการสลายไป 3 เซลล 
หนึ่งเซลลที่เหลือจะแบงเซลลแบบไมโทซิสอีก 3 ครั้ง ได 8 นิวเคลียส และเรียงกัน
อยูใน 1 ออวุล ดังภาพ 
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4. เฉลย 1) แกสหุงตม, เบนซิน, ดีเซล 
   กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบทําไดโดยใหความรอนแกน้ํามันดิบ

ภายในเตาเผาจนมีอุณหภูมิประมาณ 400°C น้ํามันดิบเกือบทั้งหมดจะกลายเปน
ไอเขาไปในหอกลั่น สารที่มีจุดเดือดสูงจะควบแนนเปนของเหลวกอนอยูที่
สวนลางของหอกลั่น สวนสารที่มีจุดเดือดต่ําจะเปนไอลอยขึ้นไปสวนบนของ
หอกลั่นแลวคอยๆ ควบแนนตามลําดับ สารที่จุดเดือดต่ําสุดจะลอยไปอยูที่
สวนบนสุดของหอกลั่นซึ่งก็คือแกสหุงตมนั่นเอง ลําดับจุดเดือดของสารคือ 
ดีเซล > เบนซิน > แกสหุงตม  

5. เฉลย 2) กรดสเตียริก (C18H36O2) 
   กรดไขมันอิ่มตัว คือ กรดไขมันที่หมู R ประกอบดวยพันธะเดี่ยว

เทานั้น ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบโดยการดูสูตรโมเลกุล CnH2nO2 ถาจํานวน
ไฮโดรเจนมีคาเปนสองเทาของจํานวนคารบอนพอดี จัดวากรดไขมันดังกลาว
เปนกรดไขมันอิ่มตัว  

6. เฉลย 2)  สมมติฐาน 
   สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบของปญหาที่อาจเปนไปได  
7. เฉลย 1) 1.23 × 10-5 nm กับ 1.23 × 10-20 Mm 
    1.23 × 10-5 nm = 1.23 × 10-5 × 10-9 m 
     = 1.23 × 10-14 m 
     = 1.23 × 10-14 × 10-6 × 106 m 
     = 1.23 × 10-20 Mm  
8. เฉลย 3) ระดับความเขมเสียงที่พี่มารคไดรับนอยกวาแมนาค 
   ผิด เพราะระดับความเขมเสียงที่พี่มารคไดรับมากกวาแมนาค 

เพราะพี่มารคอยูใกลกับลําโพงมากกวาแมนาค  
9. เฉลย 2) มีความถี่ตางกันเล็กนอย 
   ปรากฏการณบีตส คือ การแทรกสอดกันของคลื่นเสียงสองขบวนที่มี

ความถี่ตางกันเล็กนอย โดยผูสังเกตจะไดยินเสียงดังคอยสลับกันดวยความถี่ที่
เทากับผลตางของความถี่ทั้งสองเรียกความถี่บีตส (Beats Frequency)  

10. เฉลย 4) ซากดึกดําบรรพของพืชและสัตว 
   ในการศึกษาทฤษฎีเพลทเทคโทนิคใชซากดึกดําบรรพของทั้งพืช

และสัตวในการเทียบเคียงระหวางแผนทวีป  
11. เฉลย 4)  แกนโลกชั้นในมีสภาพเปนหินแข็ง มีอุณหภูมิสูงถึง 6000°C และ 

มีความดันสูงมาก 
  1) ชั้นเปลือกโลกเปนสวนที่ เปนของแข็งที่ปกคลุมโลก แบงเปน 

เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และเปลือกโลกใตมหาสมุทร 
  2) ชั้นที่ประกอบดวยสารเหลวรอนของโลหะเหล็กและนิกเกิล คือ   

ชั้นแกนโลก 
  3) ชั้นเนื้อโลกสวนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกัน เรียกวา ชั้นธรณีภาค 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


