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1. ขอใดไมทําใหเกิดการแปรผันของลักษณะสิ่งมีชีวิต 
 1) กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม 2) การกลายพันธุ 
 3) การโคลน   4) การปฏิสนธิ  
2. ตัวกําหนดความหนาแนนของตนจามจุรี คือขอใด 
  ก. อัตราการเกิด  ข. อัตราการตาย 
  ค. การอพยพเขา  ง. การอพยพออก 
  จ. ปจจัยกายภาพ  ฉ. ปจจัยชีวภาพ 
 1) ก. และ ข.   2) ค. และ ง. 
 3) ค. และ จ.   4) ง. และ ฉ.  
3. สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีครึ่งชีวิตเทากับ 118 วินาที ถาเริ่มตนดวยสารนี้

จํานวนหนึ่งตั้งทิ้งไว 9.83 นาที จะเหลือสารอยูเพียง 5 กรัม จงหาปริมาณ
เริ่มตนของสารกัมมันตรังสีดังกลาว 

 1) 40 กรัม   2) 80 กรัม 
 3) 160 กรัม   4) 320 กรัม  
4. พิจารณาตารางคุณคาทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหลงอาหารบางชนิด 
 

อาหาร คุณคาทางชีววิทยาของโปรตีน 
ไข 

นมวัว 
เนื้อสัตว 
ถั่วเหลือง 

94-96 
85 

76-85 
75 

 
 จากขอมูลในตาราง ขอใดตอไปนี้สรุปถูกตอง 
 1) รางกายสามารถยอยไขไดมากกวาเนื้อสัตว 
 2) รอยละของโปรตีนจากนมวัวที่รางกายสามารถนําไปใชสรางเนื้อเยื่อไดมีคาสูง

กวารอยละของโปรตีนจากเนื้อสัตว 
 3) รางกายสามารถนําโปรตีนจากเนื้อสัตวไปใชสรางเนื้อเยื่อไดเปนเนื้อเยื่อปริมาณ

มากกวาโปรตีนจากถั่วเหลือง 
 4) รางกายสามารถยอยไขไดเปนโปรตีนในปริมาณสูงกวาเนื้อสัตว  
5. ขอใดถูกตอง 
 1) กรดอะมิโนที่จําเปนคือกรดอะมิโนที่รางกายสามารถสังเคราะหได 
 2) เมื่อรางกายตองการพลังงานจะสลายสารประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน 

และไขมัน ตามลําดับ 
 3) โรคเบาหวานเกิดจากรางกายไมสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลินไดตามปกติจึงทํา

ใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น 
 4) น้ํามันที่มีกรดสเตียริก (C17H35COOH) สามารถเกิดการเหม็นหืนไดถาทิ้ง

ไวใหทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. นิวเคลียสของ Bismuth มีการสลายดังสมการขางลาง x และ y คืออะไร 

ตามลําดับ 
  Bi212

83  → Tl208
81  (Excited Nucleus) + x 

  Tl208
81  (Excited Nucleus) → Tl208

81  (Ground State Nucleus) + y 
 1) อนุภาคนิวตรอน, รังสีแกมมา 
 2) อนุภาคเบตา, อนุภาคแอลฟา 
 3) อนุภาคนิวตรอน, อนุภาคเบตา 
 4) อนุภาคแอลฟา, รังสีแกมมา  
7. การแกวงของลูกตุมนาฬิกา (Pendulum) เมื่อดึงลูกตุมออกมาดานขางโดยทํามุม 

5 องศากับแนวดิ่งแลวปลอย จับเวลาในการแกวงจนลูกตุมเคลื่อนที่กลับมาที่
เดิมได 2 วินาที ถาทดลองใหมโดยทําการทดลองแบบเดิมและใหเชือกเอียง  
ทํามุม 10 องศากับแนวดิ่งแลวปลอย คราวนี้จะจับเวลาในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ 
ไดเวลาตามขอใด 

 1) 2  วินาที   2) 2 วินาที 
 3) 2 2  วินาที   4) 4 วินาที  
8. คาครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสีคือขอใด 
 1) ครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนหมด 
 2) เวลาที่ธาตุเรเดียมทั้งหมดจะเปลี่ยนเปนตะกั่ว 
 3) เวลาที่คํานวณไดจาก E = mc2 
 4) เวลาที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวไปกึ่งหนึ่ง  
9. การรักษาซากฟอสซิลแบบใดที่สามารถรักษาเนื้อเยื่อของซากฟอสซิลนั้นให

สมบูรณไดมากที่สุด 
 1) การแชแข็ง   2) การรักษาในยางไม 
 3) การรักษาในน้ํามันดิบ 4) การกลายเปนซากแหง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) การโคลน 
   กระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเกี่ยวของกับการตัดตอดีเอ็นเอ การ

กลายพันธุเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดีเอ็นเอ สวนการปฏิสนธิเปนการ
รวมกันของเซลลสืบพันธุที่ผานกระบวนการไมโอซิส ซึ่งทําใหเกิดรูปแบบใหมๆ ขึ้น 
ทั้งสามกระบวนการนี้ทําใหเกิดการแปรผันของลักษณะสิ่งมีชีวิต สวนการโคลน
เปนการสรางสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเดิม  

2. เฉลย 1) ก. และ ข. 
   ตนจามจุรีไมสามารถเคลื่อนที่ไดจึงมีตัวกําหนดความหนาแนน

เฉพาะการเกิดและการตาย 

3. เฉลย 3) 160 กรัม 
   สารกัมมันตรังสีตั้งทิ้งไว 9.83 นาที คิดเปน 589.8 วินาที คิดเปน

เกิดการสลายตัวไปแลว 589.8/118 เทากับ 5 ครั้ง 
   ดังนั้นหากเหลืออยูเพียง 5 กรัม แสดงวาปริมาณเริ่มตนจะตองมี

อยูตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

ครัง้ที่
160 80 40 20 10 5

1 2 3 4 5
  

   ดังนั้น ปริมาณเริ่มตนของสารกัมมันตรังสีนี้มีคาเทากับ 160 กรัม  
4. เฉลย 2) รอยละของโปรตีนจากนมวัวที่รางกายสามารถนําไปใชสรางเนื้อเยื่อ

ไดมีคาสูงกวารอยละของโปรตีนจากเนื้อสัตว 
   อาหารที่มีคุณคาทางชีววิทยาของโปรตีน 100% คือ อาหารที่เปน

แหลงโปรตีนที่รางกายสามารถนําไปใชสรางเนื้อเยื่อได 100% จากตารางที่
กําหนดให สามารถสรุปไดวา โปรตีนจากนมวัวเปนโปรตีนที่รางกายสามารถ
นําไปใชสรางเนื้อเยื่อไดเปนรอยละที่สูงกวาโปรตีนจากเนื้อสัตว  

5. เฉลย 3) โรคเบาหวานเกิดจากรางกายไมสามารถผลิตฮอรโมนอินซูลินได
ตามปกติจึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น 

  1) กรดอะมิโนที่จําเปนคือกรดอะมิโนที่รางกายไมสามารถสังเคราะหได
ตองไดรับจากการรับประทานอาหาร 

  2) เมื่อรางกายตองการพลังงานจะสลายสารประเภทคารโบไฮเดรต ไขมัน 
และโปรตีน ตามลําดับ 

  4) กรดสเตียริก (C17H35COOH) เปนกรดไขมันชนิดอิ่มตัว ดังนั้นจึง
ไมทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจึงไมเกิดการเหม็นหืน  

6. เฉลย 4) อนุภาคแอลฟา, รังสีแกมมา 
 Bi212

83  → Tl208
81  (Excited Nucleus) + He4

2  
 Tl208

81  (Excited Nucleus) → Tl208
81  (Ground State Nucleus) + γ  

7. เฉลย 2) 2 วินาที 
    T = 2π g

l  

    T ∝ l  ไมขึ้นตอมุมที่ดึงออก 
   ∴  จะวัดไดคาบเทาเดิม  
8. เฉลย 4) เวลาที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวไปกึ่งหนึ่ง 
   คาครึ่งชีวิต คือ เวลาที่ใชในการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีจน

เหลือครึ่งหนึ่งของเวลาเริ่มตน (ตัวเลือก 4 ถูก) (หมายเหตุ แตเนื่องจากการ
สลายตัวของสารกัมมันตรังสีนั้นเปนการลดลงแบบเอ็กซโปเนนเชียล จึงไม
สามารถบอกไดวานานเทาใดจึงจะสลายตัวหมด ดังนั้นตัวเลือก 1) จึงผิด 
ถึงแมวาดูความหมายแลวคลายกันก็ตาม)  

9. เฉลย 1) การแชแข็ง 
   การแชแข็งโดยฉับพลันเปนการเก็บรักษาซากฟอสซิลทางธรรมชาติ

ที่คงสภาพของเนื้อเยื่อของซากนั้นๆ ไดดีที่สุด จะเห็นไดจากการคนพบซากชาง
แมมมอธที่ถูกพบแถบไซบีเรีย ซึ่งเชื่อวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและลดลงของ
อุณหภูมิอากาศอยางฉับพลัน เปนผลใหยังมีเศษหญาคาอยูในปากเพราะแมมมอธ
แข็งตัวขณะที่กินอาหาร 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


