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 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 15   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
1. เมื่อนําเซลลสาหรายหางกระรอก แชในน้ําเปลาที่เย็นเปนเวลานาน จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในขอใด  
 1) เซลลเตงขึ้น 2) เซลลแตกออกเปนชิ้นๆ 
 3) เซลลเหี่ยว 4) เซลลไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 5) มีบางเซลลเหี่ยว บางเซลลพอง  
2. หากมีการประทุษรายเกิดขึ้น ขอใดสามารถนํามาใชตรวจหาลายพิมพดีเอ็นเอได 
 1) เล็บ 
 2) รอยเปอนดินที่เสื้อ 
 3) รองเทาของผูตองสงสัยที่ตกอยู 
 4) ลายพิมพนิ้วมือบนมีดจากที่เกิดเหตุ 
 5) กระจุกผม  
3. สารที่มีการฉีดเขาไปในหลอดเลือดเวนาคาวา จะเคลื่อนที่ไปที่ใดเปนอันดับสุดทาย 
 1) เวนตริเคิลดานขวา 2) เวนตริเคิลดานซาย 
 3) พัลโมนารีเวน 4) เอเทรียมดานซาย 
 5) เอเทรียมดานขวา  
4. อนุภาคในขอใดมีน้ําหนักมากที่สุด 
 1) อนุภาคแอลฟา 2) อนุภาคเบตา 
 3) อนุภาคแกมมา 4) อนุภาคโปรตอน 
 5) อนุภาคนิวตรอน  
5. ขอความเกี่ยวกับกรด-เบสตอไปนี้ มีขอความที่ถูกตองกี่ขอ 
  ก. เมื่อนํากรดและเบสมาทําปฏิกิริยากันจะไดเกลือกับน้ํา 
  ข. กรด คือ สารที่สามารถเปลี่ยนกระดาษลิตมันจากสีน้ําเงินไปเปนสีแดง 
  ค. สารที่เปนกลาง คือ สารที่มีความเปนกรดและความเปนเบสเทากัน 
  ง. ดาง คือ เบสชนิดหนึ่ง 
 1) ผิดทุกขอ 2) 1 ขอ 
 3) 2 ขอ  4) 3 ขอ 
  5) 4 ขอ  
6. มวลรอยละของ Mg ในแมกนีเซียมซัลเฟตมีคาเทากับเทาใด 
 (กําหนดมวลอะตอม Mg = 24, S = 32, O = 16) 
 1) 10 2) 20 
 3) 24 4) 30 
 5) 40  
7. ความเขมเสียงเปน 10-4 W/m2 หมายถึงขอใด 
 1) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีพลังงานเสียงตกกระทบ 1 จูล 
 2) บนพื้นที่ 10-4 ตารางเมตร จะมีพลังงานเสียงตกกระทบ 1 จูล 
 3) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะมีพลังงานเสียงตกกระทบ 10-4 จูล 
 4) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตรในเวลา 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงตกกระทบ 10-4 จูล 
 5) บนพื้นที่ 10-4 ตารางเมตรในเวลา 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงตกกระทบ 1 จูล 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ถาจายกระแสอิเล็กตรอนไหลผานเขาไปในเสนลวดตัวนําในแนวพุงออกจาก

กระดาษ สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
 1) เคลื่อนที่ตามแนวเดิม  
 2) เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาในแนวขนานกับกระดาษ 
 3) เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาในแนวขนานกับกระดาษ 
 4) เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาในแนวตั้งฉากกับกระดาษ 
 5) เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาในแนวตั้งฉากกับกระดาษ   
9. ขอใดตรงกับนิยามของ “ความสวางปรากฏ (Apparent Magnitude)” 
 1) ความสวางเมื่อเปรียบเทียบกับสีของดาวฤกษ ณ จุดสังเกต 
 2) ความสวางที่สามารถมองเห็นได ณ จุดสังเกต 
 3) ความสวางเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทาง ณ จุดสังเกต 
 4) ความสวางและขนาดที่สามารถมองเห็นได ณ จุดสังเกต 
 5) ความสวางจริงของดวงดาวนั้นๆ  
10. เราสามารถพบการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกในลักษณะชนกันไดมากที่สุด

บริเวณใด 
 1) มหาสมุทรอารกติก 2) มหาสมุทรแปซิฟก 
 3) มหาสมุทรแอตแลนติก 4) มหาสมุทรอินเดีย 
 5) ทะเลอันดามัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) เซลลเตงขึ้น 
   ออสโมซิส คือ การเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณที่มี water potential 

มากไปบริเวณที่มี water potential นอย ในที่นี้น้ําเปลามี water potential 
สูงกวาในเซลล ทําใหโมเลกุลของน้ําเคลื่อนที่เขาไปในเซลล เซลลขยายขนาดขึ้น 
โดยจะไมมีการแตกออกเปนชิ้นๆ เพราะมีผนังเซลลคอยควบคุมอยูโดยการที่
น้ํามีความเขมขนของตัวละลายนอยกวาในเซลล ดังนั้นน้ําถือวาเปน hypotonic 
เมื่อเทียบกับเซลล 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis 

2. เฉลย 5) กระจุกผม 
   สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอถูกนํามาใชเปนหลักฐานระบุคนราย 

โดยใชวิธีการตางๆ เพื่อสรางลายพิมพดีเอ็นเอ เชน การตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 
การทําปฏิกิริยาลูกโซดวยไพรเมอรที่จําเพาะ ดังนั้นหากไมมีดีเอ็นเอก็จะไมสามารถ
ทําลายพิมพดีเอ็นเอได กระจุกผมมีเซลลผิวหนังซึ่งมีดีเอ็นเออยู สวนตัวเลือกอื่นๆ 
ไมมีดีเอ็นเอเปนสวนประกอบ  

3. เฉลย 2) เวนตริเคิลดานซาย 
   จากเสนเลือดเวนาคาวา สารจะเคลื่อนที่ตอไป โดยมีทิศทางดังนี้ 
   เวนาคาวา → เอเทรียมดานขวา → เวนตริเคิลดานขวา →    

พัลโมนารีอารเทอรี → ปอด → พัลโมนารีเวน → เอเทรียมดานซาย →  
เวนตริเคิลดานซาย  

   ดังนั้นในขอนี้จึงตอบตัวเลือก 2)  
4. เฉลย 1) อนุภาคแอลฟา 
   อนุภาคแอลฟามีสัญลักษณนิวเคลียรเปน He4

2  ซึ่งประกอบดวย
โปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งถือวามีมวลมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
ตัวเลือกในขออื่นๆ  

5. เฉลย 5) 4 ขอ 
   พิจารณาขอความในแตละขอได ดังนี้ 
   ก. ถูก ตามสมการ กรด + เบส → เกลือ + น้ํา 
   ข. ถูก กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินไปเปนสีแดง เมื่อโดน

กรด 
   ค. ถูก สารที่เปนกลาง คือ สารที่มีปริมาณความเขมขนของ H+ 

(กรด) และ OH- (เบส) เทากัน 
   ง. ถูก ดางจัดเปนเบสที่มีองคประกอบของโลหะแอลคาไลหรือ

แอลคาไลนเอิรธ  
6. เฉลย 2) 20 
 มวลโมเลกุลของแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) = 24 + 32 + 4(16) = 120 
 ดังนั้น มวลรอยละของแมกนีเซียม (Mg) ใน MgSO4 = 120

24  × 100 = 20 
 
7. เฉลย 4) บนพื้นที่ 1 ตารางเมตรในเวลา 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงตก

กระทบ 10-4 จูล 
   ความเขมเสียงเปน 10-4 W/m2 หมายถึง บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ในเวลา 1 วินาที จะมีพลังงานเสียงตกกระทบ 10-4 จูล  
8. เฉลย 2) เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาในแนวขนานกับกระดาษ 
   ถาจายกระแสอิเล็กตรอนไหลผานเขาไปในเสนลวดตัวนําในแนวพุง

ออกจากกระดาษ สนามแมเหล็กที่ เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาใน
แนวขนานกับกระดาษ  

9. เฉลย 2) ความสวางที่สามารถมองเห็นได ณ จุดสังเกต 
   การวัดความสวางของดวงดาวแบงออกเปน 2 ประเภท คือ    

ความสวางปรากฏ และความสวางสัมบูรณ ความสวางปรากฏ คือ ความสวางที่
มองเห็นไดจริง ณ จุดสังเกต  

10. เฉลย 2) มหาสมุทรแปซิฟก 
   บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเปนบริเวณที่มีการชนกันของแผนเปลือก

โลกและมีภูเขาไฟที่ยังทรงพลัง (Active Volcanoes) มากที่สุด ซึ่งบริเวณ
ดังกลาวเรียกวา “วงแหวนแหงไฟ” (Ring of Fire)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


