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1. ในการศึกษาการงอกของเรณูของพืช  A  และ พืช  B  เมือนาํเรณูของพืชมาวางบนแผ่นสไลด ์

แลว้หยดสารละลายทีมีซูโครส หรือ คอปเปอร์ไอออน ทีมีความเขม้ขน้ต่างกนั   

โดยมีองคป์ระกอบอืน ๆ เหมือนกนั  และทาํการทดลองทีอุณหภูมิ  25°C   

ไดผ้ลการทดลองแสดงดงัตาราง 

 

การทดลองที 1 

ความเขม้ขน้ของซูโครส (m.mol.dm-3) 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 

เรณูของพืช A ทีงอก (ร้อยละ) 22.4 23.2 15.0 0.0 0.0 

การทดลองที 2 

ความเขม้ขน้ของคอปเปอร์ไอออน (ppm) 0.0 1.0 2.0 5.0 20.0 

อตัราการยดืยาวเฉลียของหลอดเรณูของพืช B (μ.m.h-1) 32.5 24.0 16.2 10.6 0.0 

 

ในการออกแบบการทดลองขา้งตน้ขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. ตวัแปรตน้ของการทดลองที 1 คือ การงอกของเรณูของพืช A 

2. ตวัแปรตามของการทดลองที 2 คือ ความเขม้ขน้ของคอปเปอร์ไอออน 

3. สมมุติฐานของการทดลองที  คือ ถา้ไม่มีซูโครส เรณูของพืช A จะไม่งอก 

4. สมมุติฐานของการทดลองที  คือ คอปเปอร์ไอออนทาํให้หลอดเรณูของพืช B ยืดยาวไดม้ากขึน 

5. ตวัแปรทีควบคุมการทดลองที  คือ ความเขม้ขน้ของซูโครส และ 

การทดลองที  คือความเขม้ขน้ของคอปเปอร์ไอออน 
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2. พิจารณาการเรียงลาํดบัของการจดัระบบสิงมีชีวิตจากระดบัเล็กไปยงัระดบัใหญ่ตามลาํดบัอย่างต่อเนืองตามที

กาํหนดให้นี 

 

       Cell ĺ 1 ĺ 2 ĺ 3 ĺ Organism ĺ 4 ĺ 5 ĺ 6 ĺ Biosphere 

 

ขอ้ใดคือหมายเลข  และหมายเลข  

 

 หมายเลข  หมายเลข  

1. Tissue Population 

2. Tissue Community 

3. Organ Population 

4. Organ Community 

5. Organelle Ecosystem 
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3. เฮพาริน (heparin) มีสมบตัิป้องกนัการแข็งตวัของเลือด ใชใ้ห้กบัผูป่้วยทีมีภาวะกลา้มเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั

เพือป้องกนัเลือดขน้ เฮพารินเป็นพอลิเมอร์ ประกอบดว้ยหลายหน่วยย่อยเชือมต่อกนั โดยหน่วยย่อยทีพบมาก แสดง

ดงัรูป A โครงสร้างของเฮพาริน  ทีประกอบดว้ยหน่วยย่อยนีจาํนวน 6 หน่วย มีโครงสร้างสามมิติ แสดงดงัรูป B 

 

 

  
A                                                                                  B 

 

เฮพารินเป็นชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ประเภทใด 

1. ลิพิด 

2. โปรตีน 

3. กรดนิวคลีอิก 

4. ไกลโคโปรตีน 

5. คาร์โบไฮเดรต 
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ใชข้อ้มูลต่อไปนีในการตอบขอ้ 4 y 5 

 ในการหาลาํดบักรดอะมิโนของเพปไทด์สามารถทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์กรดอะมิโนองคป์ระกอบ  

(amino acid composition) การวิเคราะห์ปลายดา้นหมูอ่ะมโิน (N-terminal group analysis) และการวิเคราะห์หมูค่าร์

บอกซิล ( C- terminal group analysis ) ร่วมกบัการใชเ้อนไซมบ์างชนิดในการตดัพนัธะเพปไทด์อย่างจาํเพาะแสดง

ดงัภาพ 

ตาํแหน่งตดัของ trypsin 

      (N-terminus) -------      Lys หรือ Arg                    กรดอะมิโนใดๆ   ------- (C-terminus) 

 

ตาํแหน่งตดัของ chymotrypsin 

      (N-terminus) -------   Phe, Trp หรือ Tyr                กรดอะมิโนใดๆ   ------- (C-terminus) 

 

 

4. เพปไทด์ทีมีลาํดบักรดอะมโิน Gln y Gly y Val y Cys y Ala y Lys y Ser y Gly y Ile y Arg  

มีจาํนวนจุดตดัเอนไซมข์า้งตน้เท่าใด 

 

 จาํนวนจุดตดัดว้ยเอนไซม ์

 trypsin chymotrypsin 

1. 0 0 

2. 0 1 

3. 1 0 

4. 1 1 

5. 2 0 
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5. ในการหาลาํดบักรดอะมิโนของเพปไทด์ชนิดหนึงซึงประกอบดว้ยกรดอะมิโน  

11 เรซิดิวส์โดยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีต่าง ๆ ไดผ้ลดงัตาราง 

 

วิธีการวิเคราะห์ ผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์กรดอะมิโนองคป์ระกอบ ประกอบดว้ย Gly 2 ตวั และ Arg, Asp, Glu, His, Lys, 

Phe, Pro, Ser, Tyr ชนิดละ 1 ตวั 

การวิเคราะห์ปลายดา้นกรดอะมิโน ไดล้าํดบักรดอะมิโน (N) y Glu y Pro y Phe y (C) 

การวิเคราะห์ปลายดา้นหมูค่าร์บอกซิล ไดล้าํดบักรดอะมิโน (N) y Gly y Lys y Asp y (C) 

การตดัดว้ย trypsin ไดเ้พปไทด์สองแบบยาว 4 (P4) และ 6 เรซิดิวส์ (P6) 

 

จากนนันาํเพปไทด์ยาว 6 เรซิดิวส์ (P6) มาวิเคราะห์ปลายดา้นหมู่คาร์บอกซิลไดผ้ลดงันี 

 

วิธีการวิเคราะห์ ผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ดา้นปลายหมูค่าร์บอกซิล ไดล้าํดบักรดอะมิโน (N) y His y Gly y Lys y (C) 

 

ตาํแหน่งที 4 ของเพปไทด์ชนิดนีคือกรดอะมิโนชนิดใด 

1. Arg 

2. Gly 

3. His 

4. Lys 

5. Tyr 
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6. สารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ทีประกอบดว้ยหน่วยย่อยมาเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะต่าง ๆ ในขอ้ใดแสดงหมู่ฟังกช์นัทีเขา้มา

ทาํปฏิกิริยาในการสร้างพนัธะระหว่างหน่วยย่อยทีระบุไดอ้ยากถูกตอ้ง 

 

 พนัธะ หน่วยย่อยทีมาเชือมต่อ หมู่ฟังก์ชนัทีเกดิปฏิกิริยา 

1. พนัธะไกลโคซิดกิ มอนอแซ็กคาไรด์ 2 หน่วย หมู่อะมิโน และ หมู่คาร์บอกซิล 

2. พนัธะไดซัลไฟด์ ซิสเทอีน 2 หน่วย หมู่ซัลฟ์ไฮดริล และ หมู่ฟอสเฟต 

3. พนัธะเพปไทด ์ กรออะมิโน 2 หน่วย หมู่อะมิโน และ หมู่ซัลฟ์ไฮดริล 

4. พนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ นิวคลีโอไทด์ 2 หน่วย หมู่คาร์บอกซิล และ หมู่ฟอสเฟต 

5. พนัธะเอสเทอร์ กรดไขมนั กบั กลีเซอรอล หมู่คาร์บอกซิล และ หมู่ไฮดรอกซิล 

 

 

7. การทาํงานของเอนไซมบ์างชนิดอาจถูกยบัยงัไดด้ว้ยสารเคมีมาชนิด เรียกว่า ตวัยบัยงัเอนไซม ์(enzyme inhibitor) 

โดยตวัยบัยงัแบบแข่งขนั (competitive inhibitor) จะจบักบับริเวณเร่งของเอนไซม ์จากภาพ 

 

 

 X          Y                 Z 

โมเลกุล X สารตงัตน้ของเอนไซม ์A สารใดน่าจะเป็นตวัยบัยงัแบบแข่งขนัของเอนไซม ์และเมือเติมสารนีใน

ปฏิกิริยาทีเร่งดว้ยเอนไซม ์A ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 

 สาร ผลทีเกิดขึนเมือเอนไซมจ์บักบัสารนี 

1. Y เอนไซมม์ีรูปร่างเปลียนแปลงไปมากจนไม่สามารถทาํงานได ้

2. Z เอนไซมม์ีรูปร่างเปลียนแปลงไปมากจนไม่สามารถทาํงานได ้

3. Y เอนไซมจ์บักบัโมเลกุล X ซึงเป็นสารตงัตน้ไดน้อ้ยลง 

4. Z เอนไซมเ์สียสภาพและไม่สามารถกลบัมาทาํงานไดอี้ก 

5. Y เอนไซมเ์สียสภาพและไม่สามารถกลบัมาทาํงานไดอี้ก 
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8. จากแผนภาพของเซลลช์นิดหนึง 

 

 

 

ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัเซลลนี์ 

 

 กลุ่มของสิงมีชีวิต ตวัอย่าง 

1. โปรคาริโอต แบคทีเรีย 

2. โปรคาริโอต อาร์เคีย 

3. ยูคาริโอต เซลลป์ลายราก 

4. ยูคาริโอต เซลลป์ลายนิว 

5. โปรคาริโอต และ ยคูาริโอต เซลลไ์ซยาโนแบคทีเรีย หรือ เซลลร์า 
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9. ในการทดลองแชเ่นือเยือพืช 4 ชนิดในสารละลาย NaCl เป็นเวลาสัน ๆ ซึงทาํให้การเพิมขึนหรือลดลงของมวล 

ขึนอยู่กบัปริมาณนาํทีเขา้หรือออกจากเซลลเ์ท่านนัภาพดา้นล่างแสดงการเปลียนแปลงมวลของเนือเยือทีแช่ใน NaCl 

ความเขม้ขน้ต่าง ๆ 

 

 

ขอ้ใดถูกตอ้ง  

1. นาํเคลือนทีออกจากเนือเยือพืช C ในทุกความเขม้ขน้ของสารละลาย NaCl 

2. การเพิมหรือลดของมวลเนือเยือพืชเหล่านีเกิดจากกระบวนการลาํเลียงแบบใชพ้ลงังาน 

3. ทีความเขม้ขน้ 0.0 mol dm-3 ของสารละลาย NaCl นาํเคลือนเขา้สู่เซลลช์นิด A เท่านนั 

4. ทีความเขม้ขน้ 0.1 mol dm-3 ของสารละลาย NaCl นาํเคลือนทีออกจากเซลลพื์ช B, C และ D  

5. ทีความเขม้ขน้ .  mol dm-3 ของสารละลาย NaCl ไม่พบการเคลือนทีของนาํเขา้ 

หรือออกจากเซลลพ์ืช B 
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10. จากตารางแสดงตวัอย่างหรือยงัโปรตีนทีมีหนา้ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการต่าง ๆ 

 

สาร ยบัยงั 

I การจาํลอง DNA 

II การสังเคราะห์ microtubule 

III การสร้าง cell plate 

IV การทาํงานของโปรตีน A 

V การทาํงานของโปรตีน C 

 

ถา้ทดลองให้สารต่าง ๆ เหล่านีกบัเซลลสั์ตวช์นิดหนึง สารใดบา้งทีไม่ส่งผลต่อการแบ่งเซลลแ์บบ mitosis 

1. สาร I และ II 

2. สาร III 

3. สาร IV 

4. สาร III และ IV 

5. สาร I, II, III, IV และ V ส่งผลต่อการแบ่งเซลลนี์ 
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11. จากภาพจากภาพระบบย่อยอาหารของมนุษย ์

 

 

 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. อวยัวะ A และ B สร้างเอนไซมย์่อย polypeptide 

2. โครงสร้าง B ทาํหนา้ทีเทียบเท่ากบั abomasum ของสัตวเ์คยีวเอือง 

3. ฮอร์โมน CCK ยบัยงัการหลงั HCl ในอวยัวะ B 

4. โครงสร้าง C ผลิตนาํดีเพือย่อยไขมนั 

5. โครงสร้าง D ผลิตฮอร์โมน secretin กระตุน้การสร้างนาํดีจากตบั 

 
 

12. ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัการดดูซึมสารอาหาร 

1. แอลกอฮอลถู์กดูดซึมไดใ้นกระเพาะอาหาร 

2. สารอาหารทุกชนิดถูกดูดซึมเขา้สู่หลอดเลือด 

3. กรดอะมิโนและกรดไขมนัถูกดูดซึมเขา้สู่หลอดเลือด 

4. กรดไขมนัและกลูโคสถูกดูดซึมเขา้สู่หลอดเลือด 

5. นาํถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารไดม้ากเพราะมีขนาดโมเลกลุ 
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13. การย่อยโปรตีนจากอาหารดว้ยเอนไซมเ์กิดขนึเมือใด 

1. เคียวอาหารทีมีโปรตนีในปาก 

2. โปรตีนตกถึงกระเพาะอาหาร 

3. HCl ในกระเพาะอาหารทาํลายแบคทีเรียทีปนมากบัอาหาร 

4. HCl เปลียน pepsinogen เป็น pepsin 

5. ไดพ้อลิเพปไทด์สายสันลง 

 

 

14. จากภาพระบบหมุนเวียนเลือดของสัตวม์ีกระดกูสันหลงัชนิดหนึง 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 โครงสร้าง ปริมาณ O2 ของเลือดใน C 

1. atrium มาก 

2. atrium นอ้ย 

3. ventricle มาก 

4. ventricle นอ้ย 

5. Sinus venosus มาก 

 

 

15. ในคน aortic semilunar valve จะเปิดเมือใด 

1. atrium บีบตวั 

2. atrium บีบตวั 

3. ventricle บีบตวั 

4. ventricle คลายตวั 

5. pulmonary artery บีบตวั 

 

 



แนวขอ้สอบวิชาสามญั 

รหัสวิชา 69 ชีววิทยา  มีนาคม 2563

12 

 

 

16. ขอ้ใดเป็นผลให้กวามดนัเถือดลดลง เมือปัจจยัอืน ๆ คงที 

1. อตัราการหายใจเพิมขนึ 

2. ระยะเวลากลายตวัของ ventricle ลดลง 

3. กลา้มเนือเรียบทีผนงัหลอดเลือดแดงหดตวั 

4. เส้นผ่านศูนยก์ลางของหลอดเลือด artery เพิมขึน 

5. ปริมาณเลือดทีฉีดออกจาก ventricle ซ้ายต่อครังเพิมขึน 

 

 

17. ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัการหายใจ 

1. นกไม่มีถุงลม (air sac) เก็บอากาศ 

2. ตกัแตนมีถุงลม (air sac) เก็บอากาศ 

3. แมงมุมไม่มีระบบไหลเวียนเลือดช่วยในการแลกเปลียนแกส๊ 

4. ปลานิลใชเ้หงือกแลกเปลียนแก๊สไดด้ี เนืองจากออกซิเจนละลายนาํไดด้ ี

5. กุง้แลกเปลียนแก๊สไดด้ีในบริวณทีอุณหภูมิสูง เพราะออกซิเจนละลายนาํไดด้กีว่าบริเวณทีอุณหภูมติาํ 

 

 

18. การแลกเปลียนแก๊สของสัตวพ์งึพาระบบหมุนเวียนเลือดนอ้ยทีสุด 

1. นกเขา 

2. คางคก 

3. ปลาฉลาม 

4. ยุงลาย 

5. หมึกยกัษ ์
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19. ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัระบบขบัถ่ายของสัตว ์

1. ไฮดราขบัแอมโมเนียออกจากเซลลโ์ดยการเเพร่ 

2. ในหนู collecting duct ของไตทาํหนา้ทีดูดกกบักลูโคส 

3. พลานาเรียขบัยูเรียออกจากร่างกายโดยอาศยั flame cell 

4. แมลงขบักรดยริูกออกจากร่างกายทาง Malpighian tubule 

5. ในคน ส่วนของไตทีทาํให้ปัสถาวะเขม้ชนัคือ distal convoluted tubule 

 

 

20. โดยปกติหลอดเลือดแดงทีนาํเลือดเขา้สู่ glomerulus สามารถเปลียนแปลงขนาดได ้

ยาชนิดหนึงมีผลขา้งเคยีงทาํให้หลอดเลือดดงักล่าวขยายขนาดไดน้อ้ยลง 

ขอ้ใดเป็นผลขา้งเคียงทีเกดิขึนใน glomerulus จากการกินยาดงักล่าว 

 

 การไหลเวียนเลือด ความดนัเลือด อตัราการกรอง 

1. เพิมขึน เพิมขึน เพิมขึน 

2. เพิมขึน เพิมขึน ลดลง 

3. ลดลง ลดลง ลดลง 

4. ลดลง ลดลง เพิมขึน 

5. ลดลง เพิมขึน เพิมขึน 
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21. จากภาพกลา้มเนือมดัต่าง ๆ อยู่ในสภาวะดงัในขอ้ใด 

 

 

 

 กลา้มเนือ biceps กลา้มเนือ triceps กลา้มเนือ flexors กลา้มเนือ extensors 

1. หดตวั คลายตวั หดตวั คลายตวั 

2. หดตวั คลายตวั คลายตวั หดตวั 

3. คลายตวั หดตวั คลายตวั หดตวั 

4. คลายตวั หดตวั หดตวั คลายตวั 

5. หดตวั หดตวั หดตวั คลายตวั 
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22. ในขณะทีไส้เดือนดนิกาํลงัเคลือนทีดงัภาพ กลา้มเนือตามยาว (longitudinal muscle)  

และกลา้มเนือวง   (circular muscle) ในบริเวณ A (เส้นประ) และ B (เส้นทึบ) จะอยู่ในสภาพใด ตามลาํดบั 

 

 

 

 บริเวณ A บริเวณ B 

1. กลา้มเนือตามยาว หดตวั กลา้มเนือวง หดตวั  

2. กลา้มเนือตามยาว หดตวั กลา้มเนือวง คลายตวั 

3. กลา้มเนือตามยาว คลายตวั กลา้มเนือวง หดตวั 

4. กลา้มเนือตามยาว คลายตวั กลา้มเนือวง คลายตวั 

5. กลา้มเนือตามยาว คลายตวั กลา้มเนือวง ไม่เปลียนแปลง 
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23. กลไกการหลงัฮอร์โมนใดทีมีระบบประสาทเกียวขอ้งนอ้ยทีสุด 

1. gonadotropin 

2. endorphin 

3. thyroxin 

4. oxytocin 

5. Insulin 

 

 

24. ในสภาวะทีระดบัแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติ ร่างกายจะมีการเปลียนแปลงเพือควบคุมสมดุลอย่างไร 

1. กระตุน้การสลายแคลเซียมจากกระดูก 

2. กระตุน้ต่อมไทรอยด์ให้หลงั thyroxin 

3. กระตุน้ต่อมไทรอยด์ให้หลงั calcitonin 

4. กระตุน้ต่อมพารไทรอยด์ให้หลงั calcitonin 

5. กระตุน้ต่อมพาราไทรอยด์ให้หลงั parathormone 
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25. จากภาพแสดงชนิดของผลิตภณัฑท์ีไดจ้ากวฏัจกัรเครบส์ (ไม่ไดแ้สดงปริมาณของผลิตภณัฑ)์ 

 

 

 

หากสลายกรดไขมนัทีมคีาร์บอน 12 อะตอม แลว้นาํ acetyl CoA ทีไดท้งัหมดเขา้สู่วฏัจกัรเครบส์  

จะไดผ้ลิตภณัฑสุ์ทธิจากวฏัจกัรเครบส์เท่าใด 

 

 จาํนวนโมเลกุลของผลิตภณัฑ ์

 CO2 NADH ATP FADH2 

1. 12 18 6 6 

2. 12 12 6 6 

3. 8 12 4 4 

4. 8 8 4 4 

5. 6 6 6 6 
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26. คนทีควบคุมนาํหนกัโดยรับประทานอาหารทีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตตาํอย่างต่อเนือง 

สามารถลดไขมนัจากร่างกายได ้ไขมนัดงักล่าวหายไปจากร่างกายไดอ้ย่างไร 

1. ถูกปลดปล่อยในรูปของ CO2 และ นาํ 

2. สลายเป็น ATP ซึงมีนาํหนกันอ้ยกว่าไขมนั 

3. กลายเป็นกรดอะมิโนแลว้ถูกกาํจดัออกนอกร่างกาย 

4. เปลียนเป็นของเสียในปัสสาวะแลว้กาํจดัออกนอกร่างกาย 

5. พลงังานของพนัธะเคมีทงัหมดเปลียนเป็นความร้อนแลว้ถ่ายเทสู่สิงแวดลอ้ม 

 

 

27. นกัวิชาการประมงพบหมึกสายวงนาํเงิน (blue y ringed octopus) บริเวณชายฝังทะเลในอ่าวไทย จึงเตือนถึงอนัตราย

จากการสัมผสัหรือนาํไปบริโภค เนืองจากหมึกสายวงนาํเงินสร้างสารพิษทีมีสาร tetrodotoxin ซึงสามารถออกฤทธิ

ปิดกนัช่องโซเดียมทีหุ้มเซลลไ์ด ้

หากทาํการทดลองกระตุน้เซลลป์ระสาทภายหลงัการให้สาร tetrodotoxin ศกัยไ์ฟฟ้าทีบริเวณใดของ 

แอกชนัโพเทนเชียลจะไดร้ับผลกระทบโดยตรงมากทีสุด 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 
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28. ขนาดของเส้นประสาท และ การมีเยือไมอีลินหุ้มแอกซอน เป็นปัจจยัทีมีผลต่อความเร็วของกระแสประสาท   

จากตารางแสดงสมบตัขิองเส้นใยประสาท 3 ชนิด (I, II และ III) 

 

 เส้นใยประสาท I เส้นใยประสาท II เส้นใยประสาท III 

เส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 ไมโครเมตร  ไมโครเมตร  ไมโครเมตร 

เยือไมอิลินหุ้มแอกซอน มี มี ไม่มี 

ความเร็วของกระแสประสาท “$w เมตร/วินาท ี “%w เมตร/วินาที “&w เมตร/วินาที 

 

ขอ้ใดเรียงลาํดบัความเร็วของกระแสประสาทไดถู้กตอ้ง 

1. A > B > C 

2. B > C > A 

3. C > A > B 

4. A > C > B 

5. C > B > A 
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29. จากภาพสมองสัตวม์กีระดูกสันหลงัชนิดหนึง  บริเวณทวีงดว้ยเส้นประคือ  สมองส่วน  olfactory bulb   ทาํหนา้ที

ประมวลผลเกียวกบักลิน  จากการศกึษากายวภิาคเปรียบเทียบพบว่าในสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม เช่น  มนุษย ์ สมองส่วนนี

จะลดรูปลงโดยมีสมองส่วนอืนช่วยทาํหนา้ทีประมวลผลเกียวกบักลินแทน 

 

 

 

ขอ้ใดเป็นส่วนของสมองมนุษยท์ีทาํหนา้ทีประมวลผลเกียวกบักลินแทน  olfactory bulb 

 

 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 
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30. นกัวิทยาศาสตร์จาํลองการทดลองของ  Otto Loewi  โดยผา่ตดันาํหัวใจกบทีเพิงถูกการุณยฆาตและมีเส้นประสาท

สมองคู่ที 10  ติดอยู่  มาใส่ในภาชนะทีมีนาํเกลือ (A) แลว้กระตุน้เส้นประสาทดว้ยกระแสไฟฟ้า  จากนนัปล่อยให้

นาํเกลือไหลไปยงัภาชนะอีกใบ (B)  ทีมีหัวใจกบทีเพิงถูกการุณยฆาตและผ่าตดัเอาเส้นประสาทสมองคู่ที    

ออกไปแลว้  ดงัภาพ 

 

 

 

อตัราการเตน้ของหัวใจกูเปลียนแปลงอย่างไรเมือเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัจากการกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้า   

 

 หัวใจในภาชนะ  A หัวใจในภาชนะ  B 

1. เร็วขึน เร็วขึน 

2. เร็วขึน ไม่เปลียนแปลง 

3. ชา้ลง ชา้ลง 

4. ชา้ลง ไม่เปลียนแปลง 

5. ชา้ลง เร็วขึน 
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31. ในร้านอาหารแห่งหนึง แมค่รัวปรุงส้มตาํโดยใช ้นาํตาลปีบ นาํปลาร้า มะนาว พริกขีหนู และผงชูรส  

เมือรับประทานอาหารจากร้านดงักล่าว เซลลร์ับรสทีตุม่รับรสบนลินจะรับรสต่อไปนีไดเ้กือบทุกรส ยกเวน้ขอ้ใด  

1. เผด็ 

2. เค็ม 

3. หวาน 

4. เปรียว 

5. อูมาม ิ

 

 

32. จากภาพการสืบพนัธ์ุของไฮดรา สิงมีชีวิตในขอ้ใดมีการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศคลา้ยกบัไฮดรามากทีสุด  

 

 

 

1. ยกูลีนา  

2. อะมีบา  

3. แบคทีเรีย 

4. พลานาเรีย 

5. พารามีเซียม 

 

 

 

 

 



แนวขอ้สอบวิชาสามญั 

รหัสวิชา 69 ชีววิทยา  มีนาคม 2563

23 

 

 

33. จากภาพกระบวนการสร้างอสุจิ ขนัตอนใดเป็นการแบ่งเซลลแ์บบ meiosis 

 

1. A และ B 

2. B และ C 

3. C และ D 

4. D และ E 

5. C, D และ E 

 

 

 

 

 

 

34. นบัตงัแต่ปี พ.ศ.  สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติร่วมกบักรมอนามยั  จดัทาํโครงการป้องกนั 

การตงัครรภใ์นวยัรุ่น ให้บริการฟังยาคุมกาํเนิดซึงเป็นฮอร์โมน progesterone สําหรับฝังใตผ้ิวหนงัให้กบัหญิงวยัรุ่น

อายุตาํกว่า 20 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย การไดร้ับยาคุมกาํเนิดแบบฝังช่วยคุมกาํเนิดไดเ้พราะเหตุใด 

1. เร่งการสลายของเซลลไ์ข่ 

2. ลดความหนาของเยือบผุนงัมดลูก 

3. กระตุน้การหลงัฮอร์โมน FSH และ LH  

4. กระตุน้ให้ฟอลลิเคิลเปลียนแปลงเป็นคอร์ปัสลูเทียม 

5. เพิมความเขม้ขน้ของมูกบริเวณปากมดลูกเพือป้องกนัการเคลือนทีของอสุจิ    
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35. ในการศึกษาการเจริญของเอ็มบริโอกบ นกัวิทยาศาสตร์ใชเ้อ็มบริโอระยะ gastrula ดงัภาพ 

 

 

 

เมือใชสี้ยอ้มอย่างจาํเพาะทีเซลลข์องเอ็มบริโอตาํแหน่งต่าง ๆ ชนัละ 2 สี โดยใชสี้ทีมีความคงทนและไม่เป็นอนัตราย

ต่อเซลล ์แลว้ปล่อยให้เอ็มบริโอเจริญจนสินสุดระยะ organogenesis จากนนัตดิตามตาํแหน่งของเซลลที์ติดสียอ้มใน

เนือเยือต่าง ๆ ไดผ้ลดงัตาราง 

 

เนือเยือ เซลลย์อ้มติดสี 

ตบั เขียว 

สมอง แดง 

เลนส์ตา นาํเงิน 

โนโทคอร์ด เหลือง 

เยีอบุทางเดินอาหาร ม่วง 

 

เซลล์ในชนั ectoderm ของเอ็มบริโอ ถูกยอ้มดว้ยสีอะไรบา้ง 

1. เหลือง และ ม่วง 

2. ม่วง และ เขียว 

3. เขียว และ แดง 

4. แดง และ นาํเงิน 

5. นาํเงิน และ เหลือง           
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36. จากตารางแสดงผลการนบัแยกชนิดเซลลเ์ม็ดเลือดขาวของผูป่้วยคนหนึง  

เทียบกบัค่าปกติของประชากรในวยัเดียวกนั 

 

ชนิดของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว ค่าทีตรวจพบในผูป่้วย (ร้อยละ) ค่าปกติ (ร้อยละ) 

Neutrophil 54 50 y 70 

Lymphocyte 23 20 y 40 

Monocyte 4 0 y 7 

Basophil 0 0 y 1 

Eosinophil 19 0 y 5 

 

ผูป่้วยน่าจะมีความผิดปกติในขอ้ใดต่อไปนี 

1. ติดเชือไวรัส 

2. มีภาวะโลหิตจาง 

3. เป็นไขเ้ลือดออก 

4. มีพยาธิใบไมใ้นตบั 

5. เกิดการอกัเสบทีบาดแผล          
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37. จากตารางแสดงขอ้มูลการตรวจหมู่เลือดของหญิงมีครรภ ์ลูกคนท ี1 และ ลูกคนที 2 (ทารกในครรภ)์  

จากโรงพยาบาลแห่งหนึง ลูกคนที 2 ในขอ้ใดมีความเสียงต่อการเกดิภาวะ erythroblastosis fetalis มากทีสุด 

  

 หมู่เลือดของแม ่ หมู่เลือดของลูกคนที 1 หมู่เลือดของลูกคนที 2 

1. A, Rh- O, Rh- B, Rh- 

2. AB, Rh- B, Rh- A, Rh+ 

3. B, Rh- A, Rh+ B, Rh+ 

4. O, Rh- O, Rh+ B, Rh- 

5. O, Rh+ A, Rh+ O, Rh+ 

                

 

38. เมือนาํดอกเบญจมาศขาวมายอมให้เป็นสีต่าง ๆโดยการตดักา้นช่อดอก แลว้แช่ลงในนาํสียอ้มมีขวัทีละลายนาํได ้ 

เมือนาํใบในช่อดอกนนัมาตดั x y section ตาํแหน่งใดทตีดิสียอ้มดงักล่าว 

1. A เท่านนั 

2. A และ B เท่านนั 

3. A และ D เท่านนั 

4. C เท่านนั 

5. C และ E เท่านนั 
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39. ถา้ตดัตน้ไมใ้หญต่ามขวาง เราจะสามารถเห็นวงปีไดอ้ย่างชดัเจน ดงัภาพ 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 

 

 

1. เซลล์ใน A ทุกเซลลเ์ป็นเซลลท์ีไมม่ีชีวิต 

2. เซลล์ใน B ทุกเซลลเ์ป็นเซลลท์ีมีชีวิต 

3. เซลล์ใน A และ B ทาํหนา้ทีในการลาํเลียงนาํ 

4. ชนั C เรียกว่ากบัพี 

5. ถูกทุกขอ้           
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40. ใบไมอ่้อนหลายชนิดมีสีแดงซึงเกิดจากสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึงเมือใบเจริญเต็มทีจะเปลียนเป็นสีเขียว 

แอนโทไซยานินกจ็ะสลายไป ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัแอนโทไซยานิน 

1. อยู่ใน epidermal cell ทาํหนา้ทีป้องกนัใบอ่อนจากแมลงศตัรูพืช 

2. อยู่ใน epidermal cell ทาํหนา้ทีป้องกนัอนัตรายจากจากแสงให้กบัใบอ่อน 

3. อยู่ใน mesophyll cell ทาํหนา้ทีป้องกนัอนัตรายจากแสงให้กบัใบอ่อน 

4. อยู่ใน spongy cell ทาํหนา้ทีในการสังเคราะห์ดว้ยแสงในชว่งทีใบยงัสร้างคลอโรฟิลลไ์ดไ้ม่เต็มท ี 

5. อยู่ใน palisade cell ทาํหนา้ทีในการสังเคราะห์ดว้ยแสงในช่วงทีใบยงัสร้างคลอโรฟิลลไ์ดไ้ม่เต็มที  

 

 

41. ถา้ให้แก๊ส 14CO2 กบัใบขา้วแลว้ตดิตามกมัมนัตภาพรังสีจากสารอินทรียใ์นเซลลช์่วงเวลาต่าง ๆ            

จงเรียงลาํดบัทีจะพบกมัมนัตรังสีจากก่อนไปหลงั 

1. epidermal cell, spongy cell, vessel member 

2. spongy cell, palisade cell, fiber, epidermal cell 

3. palisade cell, sieve tube member, epidermal cell 

4. mesophyll cell, epidermal cell, fiber, sieve tube member 

5. epidermal cell, mesophyll cell, vessel member, sieve tube member 

 

 

42. พาราควอตเป็นสารฆ่าวชัพืช ออกฤทธิโดยการยบัยงัการรบัส่งอิเล็กตรอนจากระบบแสง 1  (photosystem I)  

พืชทไีดร้ับพาราควอตจะมีลกัษณะจะมีลกัษณะอย่างไรเพราะเหตุใด 

1. ใบสีเหลืองซีดเนืองจากคลอโรฟิลลถู์กทาํลาย 

2. รากเน่าเนืองจากใบไม่สามารถสร้างอาหารส่งมาเลียงรากได ้

3. ไม่สามารถพฒันาโครงสร้างทีใชใ้นการสืบพนัธ์ุ เนืองจากการสร้างอาหารถูกจาํกดั 

4. ใบไหมจ้ากการทาํลายอนุมูลอิสระทีเกิดจากการยบัยงัการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในคลอโรพลาสต ์

5. ใบไหมจ้ากการทาํลายของอนุมูนอิสระทีเกิดจากการยบัยงัการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย 

 

 



แนวขอ้สอบวิชาสามญั 

รหัสวิชา 69 ชีววิทยา  มีนาคม 2563

29 

 

 

43. ในปัจจุบนั พลงังานชีวภาพเป็นพลงังานทางเลือกประเภทหนึง นกัวิจยัมีเป้าหมายทีจะพฒันาสายพนัธ์ุสาหร่าย 

ให้สามารถใชพ้ลงังานแสงทีหลากหลายช่วงคลืนเพิมมากขึนในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง  

นกัวจิยัควรพฒันาสายพนัธ์ุสาหร่ายอย่างไรเพือให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

1. ปรับปรุงสายพนัธ์ุให้มี carotenoid เพิมขนึ 

2. คดัเลือกสายพนัธ์ุทีมีปริมาณ chlorophyll a สูงทสุีด 

3. คดัเลือกสายพนัธ์ุทีมีปริมาณ photosynthetic pigment รวมสูงทสุีด 

4. คดัเลือกสายพนัธ์ุทีมีจาํนวนชนิดของ photosynthetic pigment มากทีสุด 

5. ปรับปรุงสายพนัธ์ุให้มีการแสดงออกของยีนสร้างเอนไซม ์Rubisco สูงกว่าปกต ิ

 

 

44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือเปรียบเทียบพืช C3 และ C4 พืชในขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. พืช C3 สามารถทนอุณหภูมสูิงไดด้กีว่าพืช C4 

2. พืช C3 มี CO2 compensation point ตาํกว่าพืช C4 

3. พืช C3 ใชน้าํต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 1 โมเลกุลตาํกว่าพืช C4 

4. พืช C3 มีการใช ้ATP สุทธิต่อการสร้างนาํตาล 1 โมเลกุลตาํกว่าพืช C4 

5. พืช C3 มีอตัราการการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสูงกว่าพืช C4 ในทีกลางแจง้ 
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45. เมือนาํเซลลพ์ืชทีเป็น heterozygous มาเลียงให้เป็นพืชตน้ใหม่  

พืชทไีดจ้ากโครงสร้างใดจะมีลกัษณะแตกต่างจากตน้แม่ 

1. Nucellus 

2. Megaspore 

3. Integement 

4. Meristematic cell 

5. Microspore mother cell 

 

 

46. พืชชนิดหนึงเกดิ mutation ทีทาํให้ไม่สามารถสร้าง polar nuclei ไดใ้นพืชนีจะไม่พบโครงสร้างใด 

1. Zygote 

2. Egg cell 

3. Endosperm 

4. Embryo sac 

5. Sperm nucleus 

 

 

47. ขอ้ใดเป็นการแกส้ภาพพกัตวัของเมล็ดทีเหมาะสมทีสุด 

1. การลา้งเมือกทีหุ้มเมล็ดมะเขือเทศ 

2. การให้ผลมะพร้าวไดร้ับอุณหภูมิตาํในตูเ้ยน็ 

3. การให้ ABA เพือกระตุน้การงอกของเมล็ดกลว้ยไม ้

4. การเพาะเมล็ดมะค่าโมงในอาหารวุน้ทีมีธาตุอาหารสมบูรณ์ 

5. การควัเมล็ดถวัเขียวเปลือกแข็งเพือช่วยให้เปลือกปริแตกออก   
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48. การกางและการหุบของใบจามจรีุเกิดจากการควบคุมของกลุ่ม motor cell ทโีคนกา้นใบย่อย ซึงมีการตอบสนองต่อ

แสงทีกระตุน้การเปิด potassium channel ของ motor cell ทาํให้การเปลียนแปลงของ turgor pressure ภายในเซลล์

การเคลือนไหวของใบจามจุรีนีเป็นการเคลือนไหวแบบใด และการเคลือนทีของ potassium ion เขา้สู่เซลลจ์ดัเป็น

ขนัตอนใดของการตอบสนองของพืช 

1. tropic movement และ reception 

2. tropic movement และ transduction 

3. nastic movement และ reception 

4. nastic movement และ transduction 

5. nastic movement และ response 

 

 

49. ในปัจจุบนัมกีารพฒันาพืชพนัธ์ุและหลายชนิด พืชเหล่านีน่าจะมีความเป็นไปไดที้จะเกิดการเปลียนแปลง 

ในขอ้ใดมากทีสุด 

1. สร้าง ethylene เร็วกว่าปกต ิ

2. สร้าง cytokinin สูงกว่าปกต ิ

3. สร้าง abscisic acid ในเนือเยือปลายยอด 

4. เกิดมิวเทชนัทียนีสร้างโปรตนีรับสัญญาณของ auxin 

5. เกิดมิวเทชนัทียนีสร้างเอนไซมเ์ร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ gibberellin 
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50. ในตน้ลาํโพง (jimson weed) มีสายพนัธ์ุทีมีดอกสีม่วงสีขาว ผลมีหนามและผลไม่มีหนาม  

เมือผสมพนัธ์ุระหว่างสายพนัธ์ุดอกสีม่วง ผลมีหนาม ไดลู้กทีมีลกัษณะและจาํนวนดงันี 

ดอกสีม่วง ผลมีหนาม 95 ตน้ 

ดอกสีม่วง ผลไม่มีหนาม 29 ตน้ 

ดอกสีขาว ผลมีหนาม 33 ตน้ 

ดอกสีขาว ผลไม่มีหนาม 12 ตน้ 

ถา้นาํตน้ลาํโพง 2 ตน้ผสมพนัธ์ุกนัไดลู้กดอกสีม่วง ผลมีหนาม 34 ตน้ และดอกสีขาว ผลมีหนาม 30 ตน้ 

ขอ้ใดคือลกัษณะของพ่อแม่  

1. ดอกสีม่วง ผลมีหนาม x ดอกสีม่วง ผลไม่มีหนาม 

2. ดอกสีม่วง ผลไม่มีหนาม x ดอกสีม่วง ผลไมม่ีหนาม 

3. ดอกสีม่วง ผลมีหนาม x ดอกสีขาว ผลมีหนาม 

4. ดอกสีขาว ผลมีหนาม x ดอกสีขาว ผลไม่มีหนาม 

5. ดอกสีขาว ผลไม่มีหนาม  x ดอกสีม่วง ผลไม่มีหนาม 
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51. สีขนในนกแกว้เกิดจากการรวมกนัของสารสีทีเกิดจากการสังเคราะห์ทางชีววิทยา 2 วิถี (pathway) ยีนทคีวบคุมมี 4 

ตาํแหน่งทีมีการจดักลุ่มเป็นอิสระแก่กนัคือ A, B, C และ  D ซึงจะสร้างเอนไซมท์ีเร่งปฏิกิริยาแต่ละขนัตอนของวิถี 

โดยแอลลีลเด่นจะสร้างเอนไซมท์ีทาํงานได ้ส่วนแอลลีลดอ้ยไม่สามารถสร้างเอนไซมท์ีทาํงานได ้นกทีมีขนสีเขียว

เกิดจากการผสมกนัของสารสีเหลืองกบัสีนาํเงิน ขนสีม่วงเกิดจากการผสมกนัของสารสีแดงกบัสีนาํเงิน ขนสีแดง  

สีเหลือง หรือสีนาํเงิน เกิดจากการสร้างสารสีชนิดเดียว ส่วนขนสีขาวเกิดจากไม่มีสารสี ดงัวิถีต่อไปนี 

 

              เอนไซม ์A           เอนไซม ์B 

Pathway I  :  สารประกอบ I   สารประกอบ II   สารประกอบ III 

  (ไม่มีสี)   (สีแดง)   (สีเหลือง) 

 

              เอนไซม ์C             เอนไซม ์D 

Pathway II :  สารประกอบ X   สารประกอบ Y   สารประกอบ Z 

  (ไม่มีสี)   (ไม่มีสี)   (สีนาํเงิน) 

 

ขอ้ใดคือ genotype และ phenotype ของสีขนนกแกว้ทีถูกตอ้ง 

 genotype phenotype 

1. AABBCCdd สีม่วง 

2. AAbbCCDD สีเขียว 

3. AAbbccDD สีแดง 

4. aaBBCCDD สีขาว 

5. aaBBccDD สีนาํเงิน 
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52. จาก pedigree แสดงการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของลกัษณะผิดปกติ 3 ลกัษณะทีหายากในประชากร 

 

 

 

รูปแบบการถ่ายทอดลกัษณะของ pedigree เหล่านีเป็นแบบใด 

 Pedigree รูปแบบการถ่ายทอด 

1. 1 sex y linked recessive 

2. 2 autosomal dominant 

3. 3 sex y linked dominant 

4. 1 และ 2 sex y linked recessive 

5. 2 และ 3 autosomal recessive 
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53. ขอ้ใดจาํเป็นทีสุดทีจะทาํให้เกิดการจดักลุ่มใหม่ (recombination) ของยีน 2 ตาํแหน่งทีอยู่บนโครโมโซมเดียวกนั 

1. ยนี 2 ตาํแหน่งอยู่ใกลชิ้ดกนัมากบนโครโมโซมเดียวกนั 

2. homologous chromosome มีการจดักลุ่มอย่างอิสระตามกฎของเมนเดล 

3. การเกดิ chiasma ระหว่าง homologous chromosome ในการแบ่ง meiosis 

4. การเขา้คู่กนัของ homologous chromosome ในระยะ prophase I ของ meiosis 

5. การเกดิ crossing over ระหว่าง non y sister chromatid ของ homologous chromosome  

 

 

54. ในฟักทอง นาํหนกัผลควบคุมดว้ยพอลิยีน 3 ตาํแหน่ง แต่ละตาํแหน่งประกอบดว้ย 2 แอลลีล                       

คือ A และ a, B และ b, C และ c ดว้ยแอลลีลเด่นทาํให้มีนาํหนกัมากและแอลลีนดอ้ยทาํให้มีนาํหนกันอ้ย              

ยนีแต่ละตาํแหน่งแสดงผลบวกสะสมในการผสมพนัธ์ุระหว่าง AaBbCc x AaBbCc  

ขอ้ใดคือโอกาสทีจะไดลู้กทีมีนาํหนกัมากทีสุดหรือนอ้ยทีสุด    

1. 1/64 

2. 1/32 

3. 1/16 

4. 27/64 

5. 27/32 
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55. ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 

 คาํ คาํอธิบาย 

1. genome สารพนัธุกรรมทงัหมดในเซลลร่์างกายของ diploid 

2. double helix polynucleotide 1 สายพนักนั บิดเป็นเกลียว 2 รอบ 

3. nucleosome กลุ่มโปรตีน histone ทีมี DNA สายเดียวพนัอยู่รอบนอก 

4. complementary base nitrogenous base ทีมีจาํนวน ring เท่ากนั จบัคูก่นัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 

5. chromosome theory of 

inheritance 

โครโมโซทีเป็นคู่กนัจะแยกออกจากกนัในการแบ่ง meiosis  

และยีนทีเป็นคู่กนัก็แยกกนัดว้ย 

 

 

56. จากภาพการจาํลอง DNA 

 

 

 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. A คือ template strand โดยดา้น  1  คือ ปลาย �uและดา้น  2  คือ ปลาย �u 

2. B คือ leading strand โดยดา้น  5  คือ ปลาย �uและดา้น  6  คือ ปลาย �u 

3. C คือ lagging strand โดยดา้น  7  คือ ปลาย �uและดา้น  8  คือ ปลาย �u 

4. D คือ DNA ligase มีหนา้ทีเชือม nucleotide ให้ต่อกนัเป็นสายยาว 

5. E คือ DNA polymerase มีหนา้ทีคลายเกลียวของ DNA โมเลกุลเดิม 
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57. ขอ้ใดคือสมบตัิทีเหมือนกนัของ DNA polymerase และ RNA polymerase 

1. มี nucleotide ชนิดเดียวกนัเป็นสารตงัตน้ของปฏิกิริยา 

2. เชือมต่อ nucleotide ในทิศทางจากปลาย �u ไปยงัปลาย �u 

3. สร้าง phosphodiester bond เพือเชือม nucleotide ให้เป็นสายยาว 

4. สร้าง polynucleotide สายใหม่โดยไม่ขึนกบัลาํดบัของ DNA template 

5. เริมตน้การสังเคราะห์สาย polynucleotide โดยไม่ตอ้งต่อพนัธะจากปลาย �u�ทีมีมาก่อน 

 

 

58. ขอ้ใดคือ codon บน mRNA ท ีtRNA ในภาพสามารถจบัคูก่นัระหว่าง codon y anticodon ได ้

 

1. �u�y GUA y �u 

2. �u�y AUG y �u 

3. �u�y UAC y �u 

4. �u�y CAU y �u 

5. �u�y GAU y �u 

 

 

59. ขอ้ความใดถูกตอ้งเกียวกบั polysome 

1. ประกอบดว้ย ribosome หลายโมเลกุลมารวมกลุ่มกนั 

2. ribosome แต่ละโมเลกุลของ polysome สังเคราะห์ polypeptide ทีแตกต่างกนั 

3. บน ribosome ของ polysome มีสาย polypeptide ทีกาํลงัสังเคราะห์อยู่ยาวเท่า ๆ กนั 

4. สาย polypeptide บน ribosome ของ polysome สายทีอยู่ดา้นปลาย �u�มีขนาดยาวทีสุด 

5. ribosome แต่ละโมเลกุลของ polysome สังเคราะห์ polypeptide แต่ละสายไปพร้อม ๆ กนั 
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60. mRNA สายหนึงมาก่อนดว้ยรหัสสร้าง polypeptide ทีมีความยาวของ amino acid 312 ตวั  

ถา้เกิด mutation ในยีนส์ทีสร้าง polypeptide สายนีโดย codon ลาํดบัที 52 คือ UGG ซึงเป็นรหัสของ tryptophan 

เปลียนเป็น UGA จะทาํให้ polypeptide ทีสร้างไดม้จีาํนวน amino acid กตีวั 

1. 17 

2. 51 

3. 52 

4. 311 

5. 312 

 

 

61. หญิงคนหนึงมีภาวะตาบอดสีและมีกลุ่มอาการ Turner syndrome (45, X) มีพ่อตาบอดสี แต่แม่ปกต ิ

โดยไม่มีประวตัิตาบอดสีในครอบครัว หญิงคนนีไดร้ับเซลลสื์บพนัธ์ุทีเกิดจาก nondisjunction โครโมโซมเพศ 

จากพ่อแม่ฝ่ายใด 

1. nondisjunction ในระยะ meiosis I ของการสร้างเซลลไ์ข่ในแม่และการสร้างสเปิร์มในพ่อ 

2. nondisjunction ในระยะ meiosis II ของการสร้างเซลลไ์ข่ในแม่และการสร้างสเปิร์มในพ่อ 

3. nondisjunction ในระยะ meiosis I ของการสร้างเซลลไ์ข่ในแม่และ  

meiosis II ของการสร้างสเปิร์มในพ่อ 

4. nondisjunction ในระยะ meiosis I หรือ meiosis II ของการสร้างเซลลไ์ข่ในแม่และ 

ไม่มี nondisjunction ในการสร้างสเปิร์มในพ่อ 

5. nondisjunction ในระยะ meiosis I หรือ meiosis I ของการสร้างสเปิร์มในพ่อและ 

ไม่มี nondisjunction ในการสร้างเซลลไ์ข่ในแม่ 
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62. ชิน DNA ในภาพแสดงโครงสร้างส่วนปลายทีถูกตดัดว้ยเอนไซม ์ตดัจาํเพาะชนิดหนึง 

(N แทนนิวคลีโอไทดใ์ด ๆ และ ......... แทนสายพอลินิวคลีโอไทด์ขนาดหนึง ๆ) 

 

�u     &111hhhhNNN*$*&7���u 

�u�  TCGAGNNNhhhh111&  �u 

 

ชิน DNA นีมาจากการตดัจาํเพาะของเอนไซมท์ีมีบริเวณจดจาํ (recognition site) 

ในขอ้ใด ลูกศรแสดงตาํแหน่งการตดัของเอนไซมต์ดัจาํเพาะ 

 

1. �u��h��$*$&7&��h���u 

�u��h��7&7*$*��h���u 

 

2. �u��h��&7&*$*��h���u 

�u��h��*$*TCT  h���u 

 

3. �u��h��&7&*$*��h���u 

�u��h��*$*7&7��h���u 

 

4. �u��h��*$*7&7��h���u 

�u��h��&7&*$*��h���u 

 

5. �u��h��*$*CTC  h���u 

�u��h��&7&*$*��h���u 
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63. จากแผนภาพพลาสมิดทีมีตาํแหน่งตดัของเอนไซมต์ดัจาํเพาะ 

 

 

 

ถา้นาํพลาสมิดนีมาตดัดว้ยเอนไซม ์EcoRI ร่วมกบั SalI อยา่งสมบูรณ์ และนาํผลิตภณัฑม์าแยก 

ดว้ยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟริซิส จะไดผ้ลดงัขอ้ใด 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 
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64. ประชากรขนาดใหญ่ในทีแห่งหนึงมีการแต่งงานแบบสุ่ม มสัีดส่วนของหมู่เลือด  

0.5 M : 0.2 MN : 0.3 N ขอ้ใดคือความถีของ genotype เมือผ่านไปหนุ่งชวัรุ่น 

ภายใตเ้งือนไขของ  Hardy y Weinberg equilibrium 

1. 0.5 LMLM : 0.5 LNLN 

2. 0.5 LMLM : 0.2 LMLN : 0.3 LNLN 

3. 0.25 LMLM : 0.50 LMLN : 0.25 LNLN 

4. 0.36 LMLM : 0.48 LMLN : 0.16 LNLN 

5. 0.49 LMLM : 0.42 LMLN : 0.09 LNLN 

 

 

65. ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบั genetic drift 

1. ทาํให้การแปรผนัทางพนัธุกรรมเพิมขึน 

2. ทาํให้สิงมีชีวิตมีวิวฒันาการให้มีลกัษณะทีดขีึน 

3. ทาํให้ความถีของแอลลีลใดแอลลีลหนึงเพิมขึนหรือลดลงก็ได ้

4. ตืนกบัประชากรทีมีขนาดใหญ่ไดง้่ายกว่าประชากรขนาดเล็ก 

5. ทาํให้แอลลีลทคีวบคุมลกัษณะทีไม่ดีลดลงหรือหายไปจากประชากร 
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66. ขอ้ใดไม่ใชข่อ้สังเกตมีขอ้สรุปของดาร์วินเกยีวกบัการคดัเลือกโดยธรรมชาต ิ

1. ปัจจยัทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของสิงมีชีวิตมีปริมาณจาํกดั 

2. สิงมีชีวิตแต่ละตวัในประชากรมีลกัษณะทีแปรผนัแตกต่างกนั 

3. สิงมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพนัธ์ุและให้กาํเนิดลูกหลานไดจ้าํนวนมาก 

4. การแปรผนัของลกัษณะต่าง ๆ หรือประชากรสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อไปได ้

5. การคดัเลือกโดยธรรมชาติทาํให้สิงมีชีวิตทีมีลกัษณะไม่เหมาะสมไม่สามารถมีลูกได ้

 

 

67. ในอดีตมีลิง 2 ชนิดทีไดร้ับการจาํแนกให้อยู่ในจีนสัเดียวกนัแต่เป็นคนละสปีชีส์ 

และทงัสองสปีชีส์อาศยัอยู่คนละพืนทีกนั ต่อมาพบว่าลิงทงัสองชนิดควรจดัเป็นสปีชีส์เดียวกนั  

หลกัฐานทีสนบัสนุนขอ้สรุปใหม่นีน่าจะเป็นหลกัฐานในขอ้ใด 

1. ทงัสองชนิดมีลาํดบักรดแอมิโนของฮีโมโกลบินเหมือนกนั 

2. พบซากดึกดาํบรรพข์องทงัสองชนิดอยู่ในชนัหินทีมีอายุเท่ากนั  

3. เมือนาํมาเลียงในพืนทีเดียวกนัทงัสองชนิดสามารถอาศยัอยู่ร่วมกนัได ้

4. ทงัสองชนิดสามารถผสมพนัธ์ุกนัไดใ้นธรรมชาติและให้กาํเนิดลูกทีไม่เป็นหมนั 

5. เมือศึกษาลกัษณะภายนอกโดยละเอียดแลว้พบว่ามีความเหมือนกนัมากจนควรจดัเป็นสปีชีส์เดียวกนั  
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68. ลกัษณะเฉพาะตวัของสัตวใ์นไฟลมัใดถูกตอ้ง 

 ไฟลมั สมมาตร การเจริญเติบโต การพฒันาของตวัอ่อน แหล่งทีอยู่ 

1. มอลลสักา รัศม ี ไม่ลอกคราบ โพรโทสโทเมีย แหล่งนาํจืดและ

นาํเค็ม 

2. แอนเนลิดา ดา้นขา้ง ไม่ลอกคราบ โพรโทสโทเมีย บนบก 

3. นีมาโทดา ดา้นขา้ง ลอกคราบ โพรโทสโทเมีย บนบกและ 

แหล่งนาํ 

4. เอไคโนมาดา ดา้นขา้ง ไม่ลอกคราบ ดิวเทอโรสโทเมีย แหล่งนาํจืด 

และนาํเค็ม 

5. คอร์ดาตา ดา้นขา้ง ไม่ลอกคราบ ดิวเทอโรสโทเมีย บนบก 

 

 

69. ลกัษณะสําคญัอย่างหนึงทีทาํให้พืชแตกต่างจากสาหร่ายคืออะไร 

1. มีสารสีแคโรทีนอยด์  

2. มีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

3. เป็นสิงมีชีวิตทีเซลลเ์ป็นยูคาริโอต 

4. มีผนงัเซลลป์ระกอบดว้ยเซลลูโลส 

5. มีเอ็มบริโอทีเกิดจากกระบวนการ mitosis ของไซโกต  
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70. จากการศึกษาของนกันิเวศวิทยา พบว่าประมาณร้อยละ 50 y 90 ของพลงังานเคมีทงัหมด 

ทีผูผ้ลิตสร้างขึนจากการสังเคราะห์ดว้ยแสงไปยงัผูบ้ริโภคต่าง ๆ ในโซ่อาหาร  

ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดงักล่าวดงัมากทีสุด 

1. ประมาณร้อยละ 50 y 90 ของพลงังานในผูผ้ลิตจะถูกถ่ายทอดไปเป็นมวลชีวภาพในผูบ้ริโภค 

2. พลงังานแสงทีพืชไดร้ับ 100 หน่วย พืชนาํไปเปลียนให้เป็นพลงังานเคมีไดป้ระมาณ 50 y 90 หน่วย 

3. พืชนาํร้อยละ 10 y 50 ของพลงังานทีสร้างขึนจากการสังเคราะห์ดว้ยแสงไปใชใ้นกระบวนการหายใจระดบัเซลล ์

4. พืชนาํร้อยละ10 y 50 ของพลงังานทีสร้างขึนจากการสังเคราะห์ดว้ยแสงไปใชฃ้ 

สร้างมวลชีวภาพในการเจริญเติบโต 

5. ผูบ้ริโภคทุกลาํดบัขนัการกินอาหารจะไดร้ับพลงังานประมาณร้อยละ 50 y 90  

ของพลงังานในผูผ้ลิตไปใชใ้นการเจริญเติบโตและกระบวนการแทบอลิซึม 

 

 

71. ความสัมพนัธ์ระหว่างสิงมีชีวติคู่ใดทีมีวฒันาการของฝ่ายหนึงมีผลต่อวิวฒันาการของอีกฝ่ายหนึงนอ้ยทีสุด  

1. เสือดาวล่าเหยือ 

2. นกกาเหว่าไข่ให้แม่กาฟัก 

3. ชายผา้สีดาขึนอยู่บนตน้ไมใ้หญ ่

4. โพรโทรซัวอาศยัอยู่ในลาํไส้ปลวก 

5. ซูแซนเทลลีอาศยัอยู่ในปะการังทีสร้างแนวปะการัง 

 

 

72. ขอ้ใดเป็นความหมายสําคญัในการคาดคะเนแนวโนม้ของประชากรมนุษยจ์ากพีระมิด โครงสร้างอายุประชากรมนุษย์

ทีแบ่งช่วงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วยัก่อนเจริญพนัธ์ุ วยัเจริญพนัธ์ุ และวยัหลงัเจริญพนัธ์ุ 

1. อตัราการเพิมประชากรของแต่ละวยัตอ้งเท่ากนั 

2. อตัราการเพิมประชากรของแต่ละวยัคงทีไม่เปลียนแปลง 

3. ไม่มีการเกดิและการตายหลงัจากทีนาํขอ้มูลมาเขียนพีระมดิแลว้ 

4. อตัราการเพิมประชากรของวยัเจริญพนัธ์ุตอ้งสูงกว่าวยัอืน ๆ 

5. อตัราส่วนระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงตอ้งเท่ากบั :  ในทกุวยั 
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73. จากภาพอตัราการเพิมของประชากรต่อไปนี 

 

 

 

ขอ้ใดถูกตอ้ง  

1. เป็นกราฟการเพิมขนึของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล 

2. เป็นกราฟการเพิมประชากรในภาวะเหตุการณ์ทางอุดมคต ิ

3. เป็นกราฟการเพิมของประชากรทีไม่มีตวัตา้นทานในสิงแวดลอ้ม 

4. ระยะทีประชากรมีขนาดเท่ากบัแครีอิงคาพาซิตี อตัราการเพิมประชากรมีค่าสูงทีสุด 

5. ระยะทีประชากรมีขนาดเท่ากบัครึงหนึงของแครีอิงคาพาซิตี อตัราการเพิมประชากรมีค่าสูงทีสุด 
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74. ประชากรกวางบนเกาะภูเขาไฟแห่งหนึงมีความหนาแน่นแปรผนัไปตามสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั 

ในแต่ละช่วงเวลา ความรุนแรงของปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงขนาดของประชากรกวางในขอ้ใด 

ไม่ขึนกบัความหนาแน่นของประชากรกวาง  

1. ผูล่้า 

2. โรคระบาด 

3. ปริมาณอาหาร 

4. การระเบิดของภูเขาไฟ 

5. พืนทีสําหรับสืบพนัธ์ุและเลียงดูลูกทีจาํกดั  

 

 

75. กลุ่มสิงมีชีวิตในระยะแรก ๆ ของการเปลียนแปลงแทนทีแบบปฐมภูมิ มีลกัษณะอย่างไร 

1. สายใยอาหารซับซ้อนมากเนืองจากมีผูบ้ริโภคหลากหลายชนิด 

2. ความหลากหลายของสปีชีส์ตาํเมือเปรียบเทียบกบัสังคมสมบูรณ ์

3. พืชในระยะนีส่วนใหญ่เป็นพวกทีมีขนาดใหญ่และมีอตัราการเติบโตชา้มาก 

4. มวลชีวภาพโดยรวมสูงกว่าของกลุ่มสิงมีชีวิตทีจะเขา้มาแทนทีในลาํดบัต่อไป 

5. ประกอบดว้ยสิงมีชีวิตไดทุ้กชนิดขึนอยูก่บัว่าสิงมีชีวติใดจะเขา้มาในพืนทีนนัไดก้อ่น 
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76. การฝังใจทาํให้ในธรรมชาติลูกห่านจดจาํแม่ของมนัไดท้นัที ทีฟักออกจากไข่และจะติดตามไปทกุหนทกุแห่ง  

ขอ้ใดเป็นลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมการฝังใจ 

1. ลูกห่านไม่สามารถรู้ไดล่้วงหนา้ว่าแม่ของมนัมีรูปร่างลกัษณะเป็นอย่างไร 

2. เกิดกบัลูกห่านตวัผูเ้ท่านนัเนืองจากจาํเป็นสําหรับพฤตกิรรมเกยีวพาราสีในอนาคต 

3. เป็นพฤติกรรมทีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของพนัธุกรรมเท่านนั สิงแวดลอ้มไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนี 

4. ถา้ลูกห่านไดเ้ห็นแม่ของมนัเป็นครังแรกหลงัจากทีมนัโตแลว้มนัจะสามารถจาํไดว้่าเป็นแม่ของมนั 

5. ลูกห่านจะจาํวตัถุทีเคลือนทีและทาํเสียงเหมือนกบัเสียงของห่านสปีชีส์เดียวกนัเท่านนัว่าเป็นแม่ของมนั 

 

 

77. Ivan Pavlov ซึงเป็นนกัวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียทาํการทดลองพบว่า ถา้ให้สุนขัเห็นหรือไดก้ลินอาหาร  

สุนขัจะนาํลายไหล ต่อมาเขาสันกระดิงพร้อมกบัการให้อาหารทุกครัง หลงัจากทีฝึกเช่นนีมานาน เสียงกระดิง 

เพียงอย่างเดียวสามารถทาํให้สุนขันาํลายไหลได ้ในการทดลองนีอาหารจดัเป็นสิงเร้าชนิดใดและเพราะเหตุใด 

1. สิงเร้าทีไม่มีเงือนไขเพราะสามารถกระตุน้ให้สุนขันาํลายไหลไดไ้ม่ว่าสุนขัจะเห็นหรือไดก้ลินอาหาร 

2. สิงเร้าทีมีเงือนไขเพราะสามารถกระตุน้ให้สุนขันาํลายไหลไดต้ามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งมีเสียงกระดิง 

3. สิงเร้าทีไม่มีเงือนไขเพราะสามารถกระตุน้ให้สุนขันาํลายไหลไดต้ามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งมีเสียงกระดิง 

4. สิงเร้าทีมีเงือนไขเพราะสามารถกระตุน้ให้สุนขันาํลายไหลไดเ้มือสุนขัเห็น 

หรือไดก้ลินพร้อมกบัไดย้ินเสียงกระดิง 

5. สิงเร้าทีไม่มีเงือนไขเพราะสามารถกระตุน้ให้สุนขันาํลายไหลไดเ้มือให้สุนขัเห็น 

หรือไดก้ลินพร้อมกบัไดย้ินเสียงกระดิง 

 

 

78. พฤติกรรมใดจดัเป็นการสือสารทีใชสั้ญญาณแบบทีเรียกว่าการแสดงออกโดยการเคลือนไหว 

1. การเกยีวพาราสีของปลากดั 

2. การเรียกคู่ให้มาผสมพนัธ์ุของกบตวัผู ้ 

3. การเตือนภยัให้รู้ว่ามีศตัรูเขา้มาของแกะ 

4. การบอกตาํแหน่งของแหล่งอาหารโดยมดงาน  

5. การแสดงความเป็นเจา้ของอาณาบริเวณทีอยู่อาศยัของสุนขั   
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79. ขอ้ใดถูกตอ้งเกียวกบัอนุภาคแขวนลอยในอากาศ เช่น PM 2.5 หรือ PM 10 ทีก่อให้เกิด 

ปัญหามลพิษสารปนเปือนในอากาศ 

1. เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอิไตอิไต 

2. องคป์ระกอบทีสําคญัคือแก๊สมีเทน 

3. ไม่มีโลหะหรือโลหะหนกัเป็นองคป์ระกอบ 

4. มีทงัทีอยู่ในรูปของแข็งและอนุภาคของเหลว 

5. มีแหล่งกาํเนิดแห่งเดียวคือการเผาไหมแ้บบไม่สมบูรณ ์

 

 

80. เมือกล่าวถึงปัญหาสิงแวดลอ้มต่าง ๆ บางครังประชาชนทวัไปยงัเขา้ใจสับสนระหว่างสาเหตุทีทาํให้เกิดปัญหา  

กบัผลกระทบทีเกิดขนึกบัสิงแวดลอ้ม ขอ้ใดจบัคู่สาเหตุททีาํให้เกิดปัญหาและผลกระทบทีจดัเป็นปัญหา 

ทางดา้นสิงแวดลอ้มไดถู้กตอ้ง 

1. การพงัทลายของดนิทาํให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ ์

2. ยโูทรฟิเคชนัทาํให้เกิดการสะสมของโลหะหนกัในแหล่งนาํ  

3. การใชส้ารฟลูออโรคาร์บอนในอุตสาหกรรมทาํให้เกิดฝนกรด 

4. ปรากฏการณ์เรือนกระจกก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก 

5. การเผาไหมแ้บบไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดการเพิมขึนของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 


