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1. ขอใดเปนการปรับตัวที่เหมือนกันของพืช CAM และ C4 
 1) มีการตรึงแกสคารบอนไดออกไซดเฉพาะตอนกลางคืน 
 2) มีการเปดปากใบเฉพาะตอนกลางวัน 
 3) มีการใช PEP carboxylase เปนตัวแรกในการตรึงแกสคารบอนไดออกไซด 
 4) เปนพืชอวบน้ํา มีการเก็บน้ําไวที่ลําตน  
2. ศูนยควบคุมการหายใจคือสวนใด 
 1) Pituitary Gland  2) Cerebrum 
 3) Medulla oblongata 4) Hypothalamus  
3. จากการตรวจสอบเซลลผิวหนังของคนที่เปนโรคดาวนซินโดรมดวยกลอง

จุลทรรศนจะพบขอใดตอไปนี้ 
 1) มีโครโมโซมหนึ่งโครโมโซมที่เหมือนกัน 3 แทง 
 2) มีโครโมโซมเทากันกับในคนปกติ 
 3) มีโครโมโซมหายไปหนึ่งชุด 
 4) มีโครโมโซมหายไปหนึ่งขาง  
4. เมื่อทิ้งไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งไวเปนเวลา 40 นาที ปรากฏวาเหลือสาร

อยูเพียง 25% เมื่อเทียบจากปริมาณเดิม ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีนี้  
มีคาเทากับกี่วินาที 

 1) 200 วินาที 2) 800 วินาที 3) 1200 วินาที 4) 2400 วินาที  
5. ขอใดจัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 1) การปลอยใหน้ําแข็งละลายเปนน้ํา 2) การตกผลึกของสารสม 
 3) การละลายของน้ําตาลในน้ํา 4) การเกิดไคลสบู  
6. ธาตุ A, B และ C มีเลขอะตอมเทากับ 10, 12 และ 8 ตามลําดับ พิจารณา

ขอความตอไปนี้ 
  ก. ธาตุ A เปนธาตุที่อยูหมูเดียวกับฮีเลียม (He) 
  ข. ธาตุ B เปนธาตุโลหะ มีสูตรของสารประกอบออกไซดเปน B2O 
  ค. ธาตุ C เปนแกสที่อุณหภูมิหอง และเปนองคประกอบหลักของอากาศ 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
7. วัตถุชิ้นหนึ่งกําลังเคลื่อนที่โดยมีอัตราเร็วตั้งฉากกับความเรง วัตถุชิ้นนี้กําลัง

เคลื่อนที่แบบใด 
 1) เสนตรง   2) เสนโคง (Projectile) 
 3) วงกลม   4) ซิมเปลฮารมอนิก  
8. 
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 วัตถุมวล m ติดกับปลายสปริงมีคานิจของสปริงเทากับ k มีการสั่นแบบ       

ซิมเปลฮารมอนิก ความถี่ของการสั่นจะมีความสัมพันธอยางไร 
 1) f ∝ m

1  2) f ∝ k  3) f2 ∝ m 4) f2 ∝ k 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. กราฟในภาพแสดงการขจัดของวัตถุกับเวลา   

Displacement vs. Time
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 เมื่อสิ้นสุดวินาทีที่ 8 วัตถุเดินทางดวยความเร็วเฉลี่ยเทาใด 
 1) 0 เมตร/วินาที   2) 0.25 เมตร/วินาที 
 3) 2 เมตร/วินาที   4) 5 เมตร/วินาที  
10. โครงสรางโลกในขอใดใชเกณฑการแบงแตกตางจากขออื่น 
 1) ชั้นธรณีภาค 2) ฐานธรณีภาค 3) ชั้นเปลือกโลก 4) ชั้นมีโซสเฟยร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) มีการใช PEP carboxylase เปนตัวแรกในการตรึงแกส

คารบอนไดออกไซด 
   พืชทั่วไปจะใช Rubisco เปนเอนไซมตัวแรกที่ทําการตรึงแกส

คารบอนไดออกไซด แตเนื่องดวยประสิทธิภาพของการตรึงที่ต่ํา พืชพวก CAM 
และ C4 จึงไดมีการตรึงแกสคารบอนไดออกไซดโดยสาร PEP carboxylase   
ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงที่ดีกวา  

2. เฉลย 3) Medulla oblongata 
   เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla oblongata) อยูในสมอง

สวนทายมีความไวตอระดับของแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) มาก เมื่อมี
ปริมาณของ CO2 ในเลือดสูง Medulla oblongata จะสงกระแสประสาทมายัง
กลามเนื้อกะบังลมและกลามเนื้อกระดูกซี่โครงกอใหเกิดการหายใจ นอกจากนี้
ยังมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต การกลืน การจาม 
การสะอึก และการอาเจียน 

  1) Pituitary Gland หรือตอมใตสมอง ทําหนาที่สรางฮอรโมน เชน 
Growth Hormone, ฮอรโมนเพศชายและเพศหญิง เปนตน 

  2) Cerebrum เปนสวนของสมองสวนหนา ทําหนาที่เกี่ยวกับความคิด 
ความจํา เชาวน การรับสัมผัส การมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น และการ
ทํางานของกลามเนื้อ 

  4) Hypothalamus เปนสวนของสมองสวนหนา ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย การเตนของหัวใจ และควบคุมความตองการ
พื้นฐานของรางกาย  

3. เฉลย 1) มีโครโมโซมหนึ่งโครโมโซมที่เหมือนกัน 3 แทง 
   คนที่เปนดาวนซินโดรม เกิดจากการเพิ่มขึ้นของโครโมโซมคูที่ 21 

กลายเปน 2n = 47 โครโมโซมคูที่ 21 เหมือนกัน 3 แทง 

4. เฉลย 3) 1200 วินาที 
   เมื่อทิ้งสารไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งไว 40 นาที ปรากฏวา

เหลือสารอยูพียง 25% เพราะฉะนั้นหากตรวจสอบการสลายตัวจะพบวาการ
สลายตัวมีลําดับ ดังนี้ 100% → 50% → 25% แสดงวาเวลาผานไปเทากับ   
2 × ครึ่งชีวิต เพราะฉะนั้นแสดงวาครึ่งชีวิตของสารไอโซโทปกัมมันตรังสีนี้มีคา
เทากับ 20 นาที ซึ่ง 20 นาที คิดเปน 20 × 60 = 1200 วินาที  

5. เฉลย 4) การเกิดไคลสบู 
   การเกิดไคลสบูนั้นจัดเปนปฏิกิริยาเคมี เพราะเกิดสารใหมขึ้น คือ 

ไคลสบู ซึ่งมีลักษณะเปนตะกอนสีขาว เกิดจากน้ํากระดาง (ประกอบดวย
ไอออนของ Ca2+ และ Mg2+) ทําปฏิกิริยากับสบูดังสมการ 

 2R COONa + Ca2+  (R COO)2Ca(s) + 2Na+ 
 2R COONa + Mg2+  (R COO)2Mg(s) + 2Na+ 
 สบู ไอออนในน้ํากระดาง ไคลสบู  
6. เฉลย 2) ก. และ ค. 
   ธาตุ A, B และ C สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนไดดังนี้ 
   10A = 2, 8 หมู VIIIA คาบที่ 2 
   12B = 2, 8, 2 หมู IIA คาบที่ 3 
   8C = 2, 6 หมู VIA คาบที่ 2 
   พิจารณาขอความแตละขอไดดังนี้ 
   ก. ถูก เพราะธาตุ A อยูหมู VIIIA ซึ่งเปนหมูเดียวกับธาตุฮีเลียม 

(He) 
   ข. ผิด เพราะธาตุ B เปนธาตุโลหะหมู IIA มีสูตรของสารประกอบ

ออกไซดเปน BO 
   ค. ถูก เพราะธาตุ C อยูหมู VIA คาบที่ 2 ซึ่งเปนธาตุออกซิเจน 

โดยมีสถานะเปนแกสที่อุณหภูมิหอง และเปนองคประกอบหลักของอากาศ 
   ดังนั้นคําตอบที่ถูกตอง คือ ก. และ ค.   
7. เฉลย 3) วงกลม 
   การเคลื่อนที่ที่มีทิศของความเร็วตั้งฉากกับความเรง ไดแก การ

เคลื่อนที่แบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่  
8. เฉลย 1) f ∝ m
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9. เฉลย 1) 0 เมตร/วินาที 
   เนื่องจากการขจัดในวินาทีที่ 8 เทากับศูนย ดังนั้น ความเร็วเฉลี่ย   

จึงเทากับศูนย   
10. เฉลย 3) ชั้นเปลือกโลก 
   ชั้นเปลือกโลกเปนการแบงโดยใชเกณฑสวนประกอบ  
  1) ชั้นธรณีภาค 
  2) ฐานธรณีภาค เปนการแบงโดยใชคลื่นไหวสะเทือน 
  4) ชั้นมีโซสเฟยร 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


