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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 5/5)  
  
1. ถาเซลลถูกแชอยูในสารพิษที่ทําใหโปรตอนรั่วออกมาจากไมโทคอนเดรีย       

จะสงผลตอกระบวนการใดในการหายใจ 
  ก. กระบวนการฟอสโฟริเลชัน 
  ข. กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน 
  ค. กระบวนการสังเคราะหน้ํา 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
2. ขอใดตอไปนี้สําคัญตอการอยูภายในภาวะสมดุลตามหลักการ Hardy-Weinberg 
 1) ตองมีการคัดเลือกพันธุโดยธรรมชาติ 
 2) ตองไมมีการยายถิ่น 
 3) ตองไมมีการเปลี่ยนสายพันธุในระหวางการทําการศึกษา 
 4) ตองมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย  
3. ภาพคารีโอไทปดานลางเปนของมนุษย ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคารีโอไทปนี้  
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 1) มีการเกิด Non-disjunction และเปนผูหญิง 
 2) ไมมีการเกิด Non-disjunction และเปนผูหญิง 
 3) มีการเกิด Non-disjunction และเปนผูชาย 
 4) ไมมีการเกิด Non-disjunction และเปนผูชาย  
4. แกสธรรมชาติสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย ยกเวนขอใด 
 1) ใชเปนเชื้อเพลิงอัดในรถบรรทุกและรถขนสงมวลชน 
 2) ใชทําเปนปุย 
 3) ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 
 4) ใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
5. ขอใดจับคูระหวางพอลิเมอรธรรมชาติ และพอลิเมอรสังเคราะหไดถูกตอง  
 พอลิเมอรธรรมชาติ พอลิเมอรสังเคราะห 
 1) ยางพารา เสนใยหิน 
 2) ยาง SBR เสนใยเรยอน 
 3) ยางคลอโรพรีน เสนใยไนลอน 
 4) ยางกัตตา เสนใยอะคริเลน  
6. สัญลักษณนิวเคลียรในขอใดที่ประกอบดวย 15 โปรตอน, 16 นิวตรอน และ 

18 อิเล็กตรอน 
 1) S31

16  2) -331
16 S  3) -P31

15  4) -331
15 P   

 
 
 
 
 
 
 
  
7. เมื่อ U238

92  สลายตัวกลายเปน Th234
90  จะไดกัมมันตภาพรังสีมีคุณสมบัติอยางไร 

 1) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 2) มีประจุเปนลบและมีอํานาจทะลุทะลวงสูง 
 3) เปนกลางทางไฟฟามีอํานาจทะลุทะลวงสูง 
 4) มีประจุเปนบวกและทําใหอากาศแตกตัวเปนอิออนไดดี  
8. กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ขอใดสอดคลองกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกปา

ลงในแนวดิ่งดวยความเร็วเริ่มตน u (โดยกําหนดใหทิศลงในแนวดิ่งเปนบวก)  

 1) 

t

v

u
 2) 

t

v

u
 

 

 3) 

t

v

u
 4) 

t

v

u
 

 
9. นักเรียนสังเกตเห็นคลื่นน้ํา 4 ลูกในเวลา 20 วินาที ความถี่ของคลื่นน้ําเทากับเทาใด 
 1) 0.2 Hz 2) 5 Hz 3) 16 Hz 4) 80 Hz  
10. คุณสมบัติของดาวฤกษขอใดไมถูกตอง 
 1) สรางพลังงานไดเอง 
 2) มีวิวัฒนาการซึ่งกอเกิดธาตุหนักชนิดตางๆ  
 3) เกิดจากเนบิวลา 
 4) เมื่อสังเกตจากโลกไมเกิดการกะพริบ  
11. ดาวฤกษ A มีความสวาง -0.5 และดาวฤกษ B มีความสวาง 1.5 ดาวดวงใด

สวางกวากัน และสวางกวากันกี่เทา 
 1) ดาว A สวางกวา ดาว B 2.5 เทา 2) ดาว A สวางกวา ดาว B 6.25 เทา 
 3) ดาว B สวางกวา ดาว A 2.5 เทา 4) ดาว B สวางกวา ดาว A 6.25 เทา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) ก., ข. และ ค. 
   หากโปรตอนรั่ วออกมาจากไมโทคอนเดรียจะส งผลตอทุก

กระบวนการ เพราะอิ เ ล็กตรอนจะถูกถ ายทอด ไปยังออกซิ เจนไม ได 
กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอนจะถูกหยุด ดังนั้น จะไมมีการสรางน้ําขึ้น 
เพราะไมตองใช O2 มารับอิเล็กตรอน และกระบวนการฟอสโฟริเลชันจะไมเกิด 
เพราะไมมีความแตกตางของความเขมขนของโปรตอน ทําใหทุกกระบวนการใน
การหายใจหยุดหมด  

2. เฉลย 2) ตองไมมีการยายถิ่น 
   ประชากรที่จะอยูในภาวะสมดุลตองมีขนาดใหญ มีการสืบพันธุกัน

อยางอิสระ ไมมีการกลายพันธุ ไมมีการอพยพ และไมมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

3. เฉลย 3) มีการเกิด Non-disjunction และเปนผูชาย 
   จากภาพ มีโครโมโซมจํานวน 47 แทง โดยมี 3 แทงที่เปน

โครโมโซมที่ 21 (Trisomy-21) และเปนเพศชาย เพราะมีโครโมโซม XY การ 
มีโครโมโซมที่ 21 จํานวน 3 แทง แสดงวาอาจไดโครโมโซมนี้ 2 แทงมาจาก
เซลลสืบพันธุของพอหรือแม ซึ่งแสดงวาตองมีความผิดปกติใน Meiosis    
โดยเกิด Non-disjunction ขึ้น  

4. เฉลย 2) ใชทําเปนปุย 
   แกสธรรมชาติประกอบไปดวยธาตุไฮโดรเจนและธาตุคารบอนเปนหลัก 

ซึ่งสวนใหญถูกใชเปนเชื้อเพลิงและเปนสารตั้งตนสําหรับปฏิกิริยาปโตรเคมี      
แตไมสามารถนํามาใชทําเปนปุยได เนื่องจากมีธาตุอาหารหลักที่จําเปนตอพืช 
ซึ่งไดแก ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในปริมาณที่
นอยมาก ทําใหไมคุมคาสําหรับการนํามาใชทําเปนปุย  

5. เฉลย 4) พอลิเมอรธรรมชาติ = ยางกัตตา และพอลิเมอรสังเคราะห =  
เสนใยอะคริเลน 

   พอลิเมอรธรรมชาติ ไดแก ยางกัตตา, ยางพารา และเสนใยหิน  
   พอลิเมอรสังเคราะห ไดแก เสนใยอะคริเลน, ยาง SBR, เสนใย

ไนลอน และยางคลอโรพรีน  
   พอลิเมอรกึ่งสังเคราะห ไดแก เสนใยเรยอน  
6. เฉลย 4) -331

15 P  
   พิจารณาไดดังนี้ 
   -331

15 P มีโปรตอน 15 อนุภาค, นิวตรอน 31 - 15 = 16 อนุภาค 
และอิเล็กตรอน 15 + 3 = 18 อนุภาค 

  1) S31
16  มีโปรตอน 16 อนุภาค, นิวตรอน 15 อนุภาค และ

อิเล็กตรอน 16 อนุภาค 
  2) -331

16 S มีโปรตอน 16 อนุภาค, นิวตรอน 15 อนุภาค และ
อิเล็กตรอน 19 อนุภาค 

  3) -P31
15 มีโปรตอน 15 อนุภาค, นิวตรอน 16 อนุภาค และ

อิเล็กตรอน 16 อนุภาค  
7. เฉลย 4) มีประจุเปนบวกและทําใหอากาศแตกตัวเปนอิออนไดดี 

U238
92    Th234

90  + He4
2  

   อนุภาคแอลฟา (α) หรือนิวเคลียสของ He มีประจุเปนบวก ทําให
อากาศแตกตัวเปนอิออนไดดี อํานาจทะลุทะลวงต่ํา  
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   วัตถุมีความเร็วเริ่มตน (t = 0) เทากับ u ในทิศลง และความเร็ว

เพิ่มขึ้นคงที่ เพราะมีความเรงคงที่ ตามกราฟตัวเลือก 1)  
9. เฉลย 1) 0.2 Hz 
   นักเรียนสังเกตเห็นคลื่นน้ํา 4 ลูกในเวลา 20 วินาที แสดงวาเห็น  

คลื่นน้ํา 1 ลูกในเวลา 5 วินาที ดังนั้นความถี่ คือ 5
1  = 0.2 Hz 

 
10. เฉลย 4) เมื่อสังเกตจากโลกไมเกิดการกะพริบ  
11. เฉลย 2) ดาว A สวางกวา ดาว B 6.25 เทา 
   ตัวเลขมากจะมีความสวางนอย และตัวเลขนอยจะมีความสวางมาก 

ดังนั้นดาว A มีตัวเลขนอยกวาจึงสวางกวา และสวางกวาดาว B 2.52 = 6.25 เทา   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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