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 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. เมื่อคิมกูดเบิรนตองออกกําลังซอมรักบี้อยางหนักจนเลยเวลาอาหารกลางวัน  

ขอใดถูกตอง 
 1) ระดับน้ําตาลจะต่ํา กลูคากอนจะสูง 
 2) ระดับน้ําตาลจะสูง อินซูลินจะสูง 
 3) ระดับน้ําตาลจะต่ํา กลูคากอนจะต่ํา 
 4) ระดับน้ําตาลจะสูง อินซูลินจะต่ํา 
 5) ระดับน้ําตาลจะคงที่ ฮอรโมนจะคงที่  
2. การกลายพันธุเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น 

เซลลชนิดใดนาจะเกิดการกลายพันธุที่สงผลไปยังวิวัฒนาการได 
 1) ผิวหนัง 2) ตับ 
 3) สมอง 4) สเปรม 
 5) ตัวออน  
3. ขอใดไมไดเกิดขึ้นในการหายใจเขา 
 1) กลามเนื้อกะบังลมหดตัว 2) กลามเนื้ออินเตอคอสตัลหดตัว 
 3) ชองอกมีปริมาตรมากขึ้น 4) ปอดขยายใหญขึ้น 
 5) แรงดันในชองอกเพิ่มขึ้น  
4. สารที่มีสถานะของแข็งในตัวเลือกใด มีสมบัติการนําไฟฟาไดต่ําที่สุด 
 1) โซเดียมคลอไรด 2) ตะกั่ว 
 3) คารบอนแกรไฟต 4) โซเดียม 
 5) อะลูมิเนียม  
5. สูตรเคมีของสารประกอบในขอใดอานชื่อไดถูกตอง 
 1) CO2 = คารบอนไดออกไซด 
 2) MgCl2 = แมกนีเซียมไดออกไซด 
 3) N2O4 = ไดไนโตรเจนเตตระออกไซด 
 4) มีขอถูกมากกวา 1 ขอ 
 5) มีขอถูกมากกวา 2 ขอ  
6. ขอใดถูกตอง 
 1) มวลเปนคาคงที่แตน้ําหนักมีคาไมคงที่ 
 2) มวลและน้ําหนักตางเปนคาคงที่ 
 3) มวลไมคงที่แตน้ําหนักคงที่  
 4) มวลและน้ําหนักตางเปนคาไมคงที่ 
 5) มวลคงที่จะมีผลใหน้ําหนักคงที่ดวยและถามวลไมคงที่จะมีผลใหน้ําหนัก 

ไมคงที่  
7. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่มีทิศพุงออกจากกลางจอโทรทัศนที่ตําแหนง P ถาตองการ

ใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เขาหาตําแหนง * ของจอโทรทัศน สนามแมเหล็กมีทิศอยางไร  
   1) มีทิศจาก D ไป B 
   2) มีทิศจาก A ไป C 
   3) มีทิศจากระนาบ AD ไป BC 
   4) มีทิศจากระนาบ AB ไป DC 
   5) มีทิศสวนทางกับทิศของอิเล็กตรอน 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. เมื่อเนบิวลายุบตัวลง สงผลตออุณหภูมิและความดันอยางไร 
 1) อุณหภูมิเพิ่มขึ้น  ความดันเพิ่มขึ้น 
 2) อุณหภูมิเพิ่มขึ้น  ความดันลดลง 
 3) อุณหภูมิลดลง  ความดันเพิ่มขึ้น 
 4) อุณหภูมิลดลง  ความดันลดลง 
 5) ไมสามารถระบุไดเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ  
9. ประเทศญี่ปุน เกิดขึ้นจากกระบวนการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแบบใด 
 1) การเคลื่อนที่แบบชนกันของแผนเปลือกโลกทวีป 
 2) การเคลื่อนที่แบบชนกันของแผนเปลือกโลกมหาสมุทร 
 3) การเคลื่อนที่แบบแยกออกจากกัน 
 4) การเคลื่อนที่แบบขนาน 
 5) การเคลื่อนที่หลายรูปแบบรวมกัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ระดับน้ําตาลจะต่ํา กลูคากอนจะสูง 
   ฮอรโมนอินซูลิน กระตุนใหตับเก็บน้ําตาลกลูโคสที่มีมากในเลือด 

ไวในรูปไกลโคเจน สวนฮอรโมนกลูคากอนกระตุนใหมีการสลายไกลโคเจนจากตับ
เพื่อเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือด ฮอรโมนทั้งสองนี้สรางมาจากตับออน  

2. เฉลย 4) สเปรม 
   การเปลี่ยนแปลงในดีเอ็นเอนั้นสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา แต

การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตองมีการถายทอด
ลักษณะตางๆ ไปยังรุนตอไปได ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในดีเอ็นเอที่
อยูในเซลลสืบพันธุ ไดแก ไข และสเปรม  

3. เฉลย 5) แรงดันในชองอกเพิ่มขึ้น 
   สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการหายใจเขา คือ กลามเนื้ออินเตอคอสตัล

หดตัว ทําใหกระดูกซี่โครงยกตัวขึ้น กะบังลมหดตัวลดตัวลง ทําใหชองอกและ
ปอดมีปริมาตรเพิ่มขึ้น แรงดันในชองอกลดลง อากาศภายนอกไหลเขา  

   สวนกระบวนการหายใจออกจะเกิดตรงกันขาม  
Breathing in

Chest
expands

Ribs

Diaphragm
contracts

Breathing out

Diaphragm

Chest
contracts

Lung

Diaphragm
relaxes  

4. เฉลย 1) โซเดียมคลอไรด 
   โซเดียมคลอไรด (NaCl) สถานะของแข็งไมนําไฟฟา แตนําไฟฟา

ไดดีเมื่อเปนสารละลาย เนื่องจากเปนสารประกอบไอออนิก 
  2), 4) และ 5) ตะกั่ว (Pb), โซเดียม (Na) และอะลูมิเนียม (Al) เปน

สารที่มีพันธะโลหะ สามารถนําไฟฟาไดดี 
  3) คารบอนแกรไฟต เนื่องจากคารบอนในโครงผลึกของแกรไฟตมี 4 

เวเลนซอิเล็กตรอน แตละอะตอมจะสรางพันธะกับคารบอนขางเคียง 3 อะตอม 
จึงเหลือ 1 อิเล็กตรอนอิสระที่สามารถเคลื่อนที่ไดภายในชั้น และแตละชั้น    
ไมสรางพันธะ คารบอนแกรไฟตจึงนําไฟฟาไดเพียงระนาบเดียว  

5. เฉลย 4) มีขอถูกมากกวา 1 ขอ 
   พิจารณาการอานชื่อในแตละขอได ดังนี้ 
  1) ถูก เนื่องจาก CO2 เปนสารประกอบโคเวเลนต การอานชื่อจําเปน

จะตองระบุจํานวนของอะตอมของแตละธาตุดวย 
  2) ผิด เนื่องจาก MgCl2 เปนสารประกอบไอออนิก จึงมีเพียงสูตร

อยางงายเทานั้น และการอานชื่อนั้น ไมจําเปนตองอานจํานวนของอะตอมตางๆ 
โดยชื่อที่ถูกตองของสารขางตน คือ แมกนีเซียมคลอไรด 

  3) ถูก เนื่องจาก N2O4 เปนสารประกอบโคเวเลนต การอานชื่อจําเปน
จะตองระบุจํานวนของอะตอมของแตละธาตุดวย 

   ดังนั้น จะเห็นไดวามีขอถูกเพียง 2 ขอ จึงควรเลือกตอบตัวเลือก 4) 
เพราะมีขอความที่ระบุไวไดถูกตองมากกวา 1 ขอ  

6. เฉลย 1) มวลเปนคาคงที่แตน้ําหนักมีคาไมคงที่ 
   ถูก เพราะมวลเปนปริมาณสารตองคงที่ตลอด สวนน้ําหนักเปนแรง

ที่ดวงดาวตางๆ กระทําตอวัตถุ (W = mg) มีคาขึ้นกับ g ของดวงดาวนั้นๆ  
7. เฉลย 1) มีทิศจาก D ไป B 
   การเคลื่อนที่ของประจุลบสามารถวิเคราะหจากหลักมือซาย (แตถา

เปนประจุบวกใชหลักมือขวา) 

 

ทิศของประจุลบ

F ทิศของแรง v
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จอโทรทัศน   
   จะไดวานิ้วชี้ชี้ออกจากหนาจอโทรทัศน นิ้วหัวแมมือชี้มายังจุด * 

ดังนั้น ฝามือจะหันไปทาง B 
   ∴ สนามแมเหล็กมีทิศจาก D ไป B  
8. เฉลย 1) อุณหภูมิเพิ่มขึ้น  ความดันเพิ่มขึ้น 
   เมื่อเนบิวลายุบตัวลง จะทําใหปริมาตรลดนอยลง ทําใหความดัน

เพิ่มขึ้นตามทฤษฎีจลนของแกส และเมื่อความดันเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นดวย  
9. เฉลย 2) การเคลื่อนที่แบบชนกันของแผนเปลือกโลกมหาสมุทร 
   ประเทศญี่ปุนมีลักษณะทางภูมิศาสตรแบบหมูเกาะภูเขาไฟรูปโคง 

(Volcanic arc) ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแบบชนกัน
ของแผนเปลือกโลกมหาสมุทร 2 แผน ซึ่งยกตัวสูงขึ้นเหนือผิวน้ําและเกิดเปน
หมูเกาะที่มีภูเขาไฟ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 
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