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1. ลักษณะใบของตนบานเย็น (Mirabilis jalapa) มีสีของใบ 3 ชนิด สีเขียว     

สีลายขาว (เขียว-ขาว) และสีขาว (ไมมีคลอโรฟลล) ตนบานเย็นแตละตนจะมี 
สีใบ 2 ชนิด หรือ 3 ชนิดได ดังนั้นเมื่อผสมกิ่งที่มีสีตางๆ ระหวางพอและแม        
จงพิจารณาขอความใดถูกตอง  

สีกิ่งพอ สีกิ่งแม สีกิ่งลูกผสม 
เขียว เขียว 
ขาว ขาว เขียว 
ลาย เขียว ขาว ลาย 
เขียว เขียว 
ขาว ขาว ขาว 
ลาย เขียว ขาว ลาย 
เขียว เขียว 
ขาว ขาว ลาย 
ลาย เขียว ขาว ลาย  

 1) ลักษณะสีใบเปนพันธุกรรมในนิวเคลียส 
 2) ลักษณะสีใบเปนพันธุกรรมในไซโทพลาซึม 
 3) ลักษณะสีใบเปน multiple alleles 
 4) ลักษณะสีใบเปน polygene  
2. จากเพดิกรีดานลาง โรคทางพันธุกรรมชนิดนี้ เปนโรคทางพันธุกรรมแบบใดไมได   

  
 1) autosomal dominant autosomal recessive 
 2) x-linked dominant x-linked recessive  
 3) autosomal dominant x-linked dominant  
 4) autosomal dominant x-linked dominant x-linked recessive  
3. ขอใดผิด 
 1) ภาชนะเมลามีนสามารถนําเขาไปใหความรอนในเตาไมโครเวฟได 
 2) พอลิยูเรียฟอรมาลดีไฮดจัดเปนพอลิเมอรแบบรางแห 
 3) พอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (high density polyethylene) เปน

พลาสติกเทอรโมเซต 
 4) ยางธรรมชาติอาจมีมอนอเมอรเปน cis-isoprene หรือ trans-isoprene 

ก็ได  
4. กรดไขมันในขอใดสามารถฟอกจางสีน้ําโบรมีนได 
  ก. กรดสเตียริก  
  ข. กรดโอเลอิก  
  ค. กรดปาลมิโตเลอิก 
 1) ก. เทานั้น 2) ก. และ ข. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค. 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. เครื่องบินลําหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งดวยความเรง a เพื่อทะยานขึ้นฟาดวย

อัตราเร็ว v ถาเครื่องบินลํานี้ตองการทะยานขึ้นฟาดวยอัตราเร็ว 2v โดยที่ใช
ระยะทางวิ่งเทาเดิมจะตองเคลื่อนที่ดวยความเรงเทาใด 

 1) 2v2  2) 4v2  3) 3a  4) 4a  
6. น้ําไหลผานทอทรงกระบอกที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางไมเทากัน อัตราเร็วของน้ําชวง

ที่ทอมีเสนผาศูนยกลาง 1.0 เซนติเมตรเทากับ 3.0 เมตร/วินาที ตําแหนงที่ทอมี
เสนผาศูนยกลางเทากับ 3.0 เซนติเมตร น้ําจะไหลดวยอัตราเร็วเทาใด 

 1) 9 m/s 2) 3 m/s 3) 1 m/s 4) 0.33 m/s  
7. ถาเรือสํารวจลําหนึ่งสํารวจอายุของชั้นหินที่อยูหางจากเทือกเขากลางสมุทร (Mid-

ocean Ridge) ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 200 กิโลเมตร พบวาชั้นหินใน
บริเวณดังกลาวมีอายุประมาณ 10 ลานป ถาเรือสํารวจลํานี้เคลื่อนที่ไปทางทิศ
ตะวันตกเปนระยะทาง 400 กิโลเมตร แลวเริ่มสํารวจชั้นหินอีกครั้ง ชั้นหินที่
สํารวจไดใหมนั้นจะมีอายุเทาใด 

  1)  10 ลานป    
 2)  100 ลานป 
  3)  200 ลานป   
  4)  ไมสามารถระบุอายุของชั้นหินไดจากขอมูลขางตน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) ลักษณะสีใบเปนพันธุกรรมในไซโทพลาซึม 
   ในพืชมีแหลงสารพันธุกรรม (genome) อยู 3 บริเวณ คือ 

นิวเคลียส คลอโรพลาสต ไมโทคอนเดรีย ถาลักษณะพันธุกรรมนั้นถายทอด
โดยผานทางแมคือลูกผสมจะมีลักษณะเหมือนแม แสดงวายีนนั้นอยูในออรแกเนลล
ซึ่งอยูในไซโทพลาซึม  

2. เฉลย 4) autosomal dominant   x-linked dominant   x-linked 
recessive 

   จากภาพเพดิกรี โรคทางพันธุกรรมนี้เปนไปไดแบบเดียว คือ 
autosomal recessive หากทดลองเขียนแบบที่เปน x-linked หรือ 
autosomal dominant จะพบขอขัดแยงกับขอมูลการเปนโรค และเมื่อเขียน  
จีโนไทปที่ถูกตองของทุกคนจะไดดังภาพดานลาง  

Aa Aa

aa AA/Aa aaAA/Aa   
3. เฉลย 3) พอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (high density polyethylene) 

เปนพลาสติกเทอรโมเซต 
   พอลิเอทิลีนทุกประเภทไมสามารถนํามาผลิตเปนพลาสติกเทอรโม-

เซตได สามารถนําไปผลิตไดเปนเทอรโมพลาสติกเทานั้น 

4. เฉลย 3) ข. และ ค. 
   เนื่องจากกรดโอเลอิก และกรดปาลมิโตเลอิก เปนกรดไขมัน     

ไมอิ่มตัว ซึ่งหมายถึง กรดไขมันที่มีพันธะคูระหวางคารบอนอยูอยางนอย 1 คู 
เชน กรดปาลมิโตเลอิก (C16) กรดโอเลอิก (C18) กรดไลโนเลอิก (C18) ยิ่งมี
กรดไขมันไมอิ่มตัวมากเทาใด สถานะยิ่งเปนของเหลวมากขึ้น และทําปฏิกิริยา
กับสารละลาย Br2 ไดเกิดปฏิกิริยาการเติมตรงบริเวณที่จับกันดวยพันธะคูของ
กรดไขมันไมอิ่มตัวในไขมันและน้ํามันทําใหสีของ Br2 จางลง (เกิดการฟอกจางสี)  

5. เฉลย 4) 4a 
   หาความสัมพันธระหวางความเร็วปลายกับระยะวิ่ง  v
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6. เฉลย 4) 0.33 m/s 

   d1  =  1.0 cm  A1 = 4
d21π    

   d2  =  3.0 cm A2 = 4
d22π    

   v1  =  3.0 m/s 
   จากสมการตอเนื่อง อัตราการไหลคงที่ 
    A1v1 = A2v2 
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 (3.0 m/s)  = 3
1 m/s  = 0.33 m/s 

 
7. เฉลย 1)  10 ลานป 
   บริเวณที่เกิดชั้นหินใหมใตสมุทร คือ บริเวณเทือกเขากลางสมุทร 

(Mid-ocean Ridge) ซึ่งเกิดจากการแยกตัวของแผนเปลือกโลก ทําใหเกิด 
ชั้นหินใหมและทําใหพื้นมหาสมุทรขยายตัว (Sea-Floor Spreading) ทั้งสองดาน 
เพราะฉะนั้น ถาเรือสํารวจอยูทางทิศตะวันออกของเทือกเขากลางสมุทรเปน
ระยะทาง 200 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ยอนกลับมาทางทิศตะวันตกเปน
ระยะทาง 400 กิโลเมตร จะพบวาเรือสํารวจนั้นอยูหางจากเทือกเขากลางสมุทร
เปนระยะทาง 200 กิโลเมตรทางทิศตะวันตก ซึ่งอายุของชั้นหินที่สํารวจไดใหม
ทางฝงตะวันตก จะเทากับทางฝงตะวันออกของเทือกเขากลางสมุทร เพราะ
เกิดขึ้นพรอมๆ กัน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 
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