
 www.alist-academy.com                                                                                                      
 

 

ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ (ป'ี60) 
 
1.) เม่ือส่องดู protozoa A โดยใช่ objective lens ท่ีมีก าลงัขาย 10X มีความยาว 1/3 ของเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ของจอภาพ และเม่ือส่องดู protozoaB โดยใช ้objective lens ท่ีมีก าลงัขยาย 40x มีความยาว 2/3 ของ
เส้นผา่ศูนยก์ลางของจอภาพ เม่ือเปรียบเทียบความยาว protozoa A และ B ขอ้ใดถูกตอ้ง 

1.) A = 2B 
2.) A = 3B 
3.) A = 1/2B 
4.) A = 1/3B 
5.) A = 4/3B 
 

2.) จากขอ้มูล ตารางการแสดงธาตุของร่างกายคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. น ้าหนกัของคนมากกวา่คร่ึงมากจากสารอินทรีย  ์
2. ตารางดา้นบนแสดงธาตุทั้งหมดท่ีพบในร่างกายคน 
3. ออกซิเจนส่วนใหญ่ท่ีพบในร่างกายคนไดม้าจากการหายใจ 
4. จ านวนอะตอมของธาตุท่ีพบมากท่ีสุดในร่างกายคนคือธาตุไฮโดรเจน  
5. ธาตุท่ีพบในปริมาณมากท่ีสุดโดยน ้าหนกัในร่างกายคนคือธาตุคาร์บอน 
 

ธาตุ H C N O Na Mg P S Cl K Ca 
เลขอะตอม 1 6 7 8 11 12 15 16 17 19 20 
เปอร์เซ็นตโ์ดย
น ้าหนกัท่ีพบ 

9.5 18.5 3.2 65 0.2 0.1 1 0.3 0.2 0.4 1.5 
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3.) เซลลช์นิดใดไม่พบการส่ือสารโดยใช ้gap junction 
1. เซลลป์ระสาท 
2. เซลลก์ระดูกอ่อน 
3. เซลลเ์ยือ่บุผวิหนงั 
4. เซลลก์ลา้มเน้ือเรียบ 
5. เซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ 
 

4.) โครงสร้างใดพบใน neutrophil ไดม้ากกวา่ plasmacell 
1. smooth endoplasmic reticulum 
2. rough endoplasmic reticulum 
3. mitochondria 
4. ribosome 
5. lysosome 
 
5.)  เม่ือ fatty acid ถูกล าเลียงเขา้สู่เยือ่บุผวิล าไส้แลว้จะถูกเปล่ียนเป็น triglyceride และนบัรวมกบัโปรตีน
ก่อนถูกล าเลียงออก การล าเลียงเขา้และออดจากเซลลน้ี์เกิดโดยวธีิใด 
 

ตวัเลือก วธีิล าเลียงเขา้ วธีิล าเลียงออก 
1 Simple diffusion Simple diffusion 
2 Facilitated diffusion Active transport 
3 Active transport Active transport 
4 Simple diffusion Exocytosis 
5 Facilitated diffusion Exocytosis 

 
6.) โครงสร้างใดของเซลลไ์ม่มีโปรตีน tuburin เป็นองคป์ระกอบ 
1. cilia 
2. microvilli 
3. centriole 
4. basal body 
5. spindle fiber 
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7.)  หมู่ฟังกช์ัน่ใดท่ีพบในโครงสร้างพื้นฐานของน ้าตาล 
 
 A.     B. 
 
         C.    

         D.    E.     
 
 
 
 
1. A, B และ C 
2. A,Cและ D 
3. B,Cและ C 
4. B,Cและ E 
5. C,Dและ E 

 
8.) ภาพจากเซลลพ์ืช 
 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งท่ีอกัษรใด มีองคป์ระกอบหลกัท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลคลา้ยแป้ง 
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
5. E 
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9.) จากโครงสร้างสาร 4 ชนิด สารคู่ใดละลายในน ้าไดดี้ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
1. A และ B 
2. B และ C 
3. C และ D 
4. A และ C 
5. A และ D 
 
10.) ถา้ทดลอง เติมสารชนิดหน่ึงยบัย ั้งการจ าลอง DNA ในระยะต่างๆของวฏัจกัรเซลลท่ี์แสดงการแบ่งเซลล์
ท่ีแสงการแบ่งเซลลแ์บบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเติมสารลงในระยะใด (A-D)จะท าใหก้ารแบ่งเซลลห์ยดุทนัท่ี 
1. A 
2. C 
3. A หรือ D 
4. B หรือ D 
5. A, B, C และ D 
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11.) ระบบอวยัวะใดของมนุษยท่ี์ตบัมีบทบาทเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 
1. ระบบขบัถ่าย 
2. ระบบประสาท 
3.) ระบบต่อมไร้ท่อ 
4. ระบบยอ่ยอาหาร 
5. ระบบหมุนเวยีนเลือด 
 
12.)  ถา้ของเหลวท่ีหลัง่จากตบัอ่อนไม่มีโซเดียมไฮโดรคาร์บอเนต (NaHCO3) จะเกิดเหตุการณ์ใด 
1. ตบัสร้างน ้าดีมากข้ึน 
2.โคลอนดูดซึมน ้ากลบัมากข้ึน 
3. ล าไส้เล็กหลงัน ้ายอ่ยเพิ่ม 
4. เซลลเ์ยือ่บุล าไส้เล็กถูกท าลาย 
5. กระเพาะอาหารหยดุหลัง่กรดไฮโดรคลอริก (HCL) 
 
13.)  ขอ้ใดแสดงวา่ทางเดินอาหารส่วนอะโบมาซมัของสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองท าหนา้ท่ีเทียบเท่ากบักระเพาะอาหาร
ของคน 
1. เป็นท่ีเก็บอาหาร 
2. เป็นท่ีเก็บกากอาหาร 
3. เป็นท่ีดูดซึมสารอาหารท่ียอ่ยแลว้ 
4. เป็นท่ีสร้างน ้ายอ่ยมายอ่ยอาหาร 
5. เป็นท่ีพกัอาหารส าหรับจุลินทรียย์อ่ย 
 
14.)  ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบักระบวนการ phosphorylation 
1.  ปฏิกิริยา ATP –> ADP+Pi 

2. เกิดไดม้นสภาวะท่ีมีออกซิเจนเท่านั้น 
3. การเกิด adenosine monophosphate จากการสลาย ATP 
4. กระบวนการท่ีอาศยัเอนไซมเ์พื่อท าปฏิกิริยา hydrolysis 
5. การเติมหมู่ฟอสเฟตใหก้บัสารประกอบไดเ้ป็นสารท่ีมีพลงังานสูง 
 
 
 
 



 www.alist-academy.com                                                                                                      
 

 

15.) ปฏิกิริยาท่ีแสดงในแผนภาพเกิดข้ึนท่ีส่วนใดของเซลล์ 
 
 
 
 
 
 
 
1. เยือ่หุม้เซลล ์
2.  ไซโทพลาซึม 
3. เยือ่หุม้ไมโทคอนเดรียชั้นใน 
4. เยือ่หุม้ไมโทคอนเดรียชั้นนอก 
5. ภายในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย 
 
16.  ขอ้ใดคือปัจจยัสุดทา้ยท่ีท าใหเ้ลือดแขง็ตวัเม่ือเกิดบาดแผล 
1. ไฟบริน 
2. ทรอมบิน 
3. วติามิน K 
4. เพลตเลต 
5. ไฟบริโนเจน 
 
17.) ขอ้ใดท างานสัมพนัธ์กบัระบบน ้าเหลืองมากท่ีสุด 
1. เพลตเลต 
2. หลอดเลือดเวน 
3. หลอดเลือดฝอย 
4. เซลลเ์มด็เลือดแดง 
5. หลอดเลือดอาร์เตอร่ี 
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18.) ขอ้ใดแสดงล าดบัการไหลเวยีนเลือดในคนถูกตอ้ง 
1.  right ventricle –> aorta –> lung 
2. lung –> pulmonary vein –> right atrium 
3. head –> inferior vena cava ->  left atrium 
4. liver –> hepatic portal vein –> right atrium 
5. right atrium –> right ventricle –> pulmonary artery 
 
19.) สารชนิดใด หากพบในปัสสาวะแลว้ แสดงวา่โกลเมอรูลสัท างานผดิปกติ 
1. โปรตีน 
2. กลูโคส 
3. กรดยริูก 
4. ครีเอทินิน 
5. กรดอะมิโน 
 
20.) เหตุใดคนท่ีเป็นโรคเบาจืด จึงปัสสาวะบ่อยและปริมาณมาก 
1. หน่อยไตตอบสนองต่อ ADH มากกวา่ปกติ 
2. ไฮโพทาลามสัสังเคราะห์ ADH มากกวา่ปกติ 
3. ต่อมใตส้มองส่วนหนา้หลัง่ ADH มากกวา่ปกติ 
4. ต่อมใตส้มองส่วนหลงัหลัง่ ADH นอ้ยกวา่ปกติ 
5. กระเพาะปัสสาวะตอบสนองต่อ ADH นอ้ยกวา่ปกติ 
 
21. เม่ือคนหายใจออกอยา่งแรงเตม็ท่ี กลา้มเน้ือในขอ้ใดหด 
1. กลา้มเน้ือระหวา่งกระดูกซ่ีโครงแถบใน และกลา้มเน้ือกะบงัลม 
2. กลา้มเน้ือระหวา่งกระดูกซ่ีโครงแถบในและกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง 
3. กลา้มเน้ือระหวา่งกระดูกซ่ีโครงแถบนอก และกลา้มเน้ือกะบงัลม 
4. กลา้มเน้ือระหวา่งกระดูกซ่ีโครงแถบนอก และกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง 
5. กลา้มเน้ือระหวา่งกระดูกซ่ีโครงแถบใน และกลา้มเน้ือระหวา่งกระดูกซ่ีโครงแถบนอก 
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22.)  ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัระบบหายใจ 
1. การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดท่ีถุงลม (air sac) ของนก 
2. ถุงลม (air sac) ของแมลงพบเฉพาะในแมลงท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า 
3. การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึนท่ีกระเพาะลม (air bladder) 
4. ระบบท่อลม (tracheal system) ของแมลงเป็นขอ้จ ากดัท่ีไม่ให ้แมลงมีขนาดใหญ่ 
5. การหดตวัของกลา้มเน้ือรอบถุงลม (alveolus) ช่วยใหอ้ากาศไหลเวยีนในปอดคน 
 
23.) การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวติใดท่ีตอ้งอาศยั microfilament 
1. ยกูลีนา และ ดาวทะเล 
2. อะมีบา และไส้เดือนดิน 
3. อะมีบา และพารามีเซียม 
4. แมงกะพรุน และ ยกูลีนา 
5. พารามีเซียม และ ไส้เดือนดิน 
 
24.) จงเรียงล าดบักระบวนการหดตวัของกลา้มเน้ือโครงร่าง หลงัจากเซลลป์ระสาทน าค าสั่งกระตุน้เซลล์
กลา้มเน้ือ โดยพิจารณาขอ้มูลต่อไปน้ี 
ก. Ca2+จบัโปรตีนควบคุม 
ข. ไมโอซินจบัแอกทิน 
ค. แอกทินเล่ือนเขา้หากนัและกลา้มเน้ือหดตวั 
ง. sarcoplasmic reticulum หลัง่Ca2+ออกสู่ cytoplasm 
 
1. ก -> ข -> ค -> ง 
2. ข -> ค -> ง -> ก 
3. ค -> ง -> ก -> ข 
4. ง -> ก -> ข -> ค 
5. ง -> ข -> ก -> ค 
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25.)  ขอ้ใดมีผลท าใหศ้กัยเ์ยือ่เซลลเ์ปล่ียนจากระยะพกัเขา้สู่ระยะ hyperpolarization 
1. Na+ ไหลเขา้สู้เซลลผ์า่นช่องโซเดียม 
2. Ca+ไหลเขา้สู่เซลลผ์า่นช่องแคลเซียม 

3. การท างานของโซเดียม – โพแทสเซียมป๊ัม 
4.  k+ไหลออกนอกเซลลผ์า่นช่องทางโพแทสเซียม 
5. การขนส่งโปรตีนท่ีมีประจุสุทธิเป็นบวกออกนอกเซลล์ 
 
26.)  การกระตุน้เส้นประสาทเส้นใดท่ีท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจสูง  
1. somatic nerve 
2. sympathetic nerve 
3. parasympathetic nerve 
4. cranial nerve คู่ท่ี 10 
5. cranial nerve คู่ท่ี 12  
 
27.) การอยูใ่นสภาพไร้แรงโนม้ถ่วงโลก โดยท่ีสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆยงัคงเดิม จะมีผลต่อการท างานของ
โครงสร้างส่วนใดของหู 
1. cochlea 
2. eustachian  tube 
3. vestibular organ 
4. tympanic membrane 
5. malleus ,incus, stapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.alist-academy.com                                                                                                      
 

 

28.) ยาชนิดหน่ึงมีผลท าใหอ้ตัราการหายใจเร็วข้ึน ความดนัเลือดสูงยาชนิดน้ีน่าจะมีผลโดยตรงต่อสมอง  
1. pons 
2. thealamus 
3. cerebrum 
4. hypothalamus 
5. medulla oblongata 
 
29.) แคลเซียมมีบทบาทในกลไกลการท างานตรงกบัขอ้ใด 
ก.การแขง็ตวัของเลือด 
ข. การเกิด action potential 
ค. การหลงัสารส่ือประสารทบริเวณ synapse 
ง. การหลัง่ NaHCO3 จากตบัอ่อน 
1. ก และ ข     2. ข และ ค 
3. ค และ ง     4. ก และ ค 
5. ก และ ง 
 
30.) โครงสร้างของขอ้ใด จดัอยูใ่นทั้งระบบประสาท 
1.  hypothalamus และ thymus 
2. adrenal medulla และ thymus 
3. hypothalamus และ adrenal medulla 
4. hypothalamus และ adrenal pituitary 
5. adrenal medulla และ adrenal pituitary 
 
31.)  ในภาวะท่ีระดบัแคลเซียมในเลือดสูงกวา่ปกติ ร่างกายอาจจะมีการเปล่ียนแลงเพื่อควบคุมสมดุลอยา่งไร 
1. กระตุน้การสลายแคลเซียมจากกระดูก 
2. กระตุน้ต่อมไทรอยดใ์หห้ลงัไทรอกซิน 
3. กระตุน้ต่อมไทรอยดใ์หห้ลัง่แคลซิโทนิน 
4. กระตุน้ต่อมพาราไทรอยดใ์หห้ลัง่แคลซิโทนิน 
5. กระตุน้ต่อมพาราไทรอยดใ์หห้ลัง่พาราทอร์โมน  
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32.) ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการสืบพนัแบบอาศยัเพศของสัตว์ 
1. ไม่มีการปฏิสนธิของเซลลสื์บพนัธ์ุ 
2. ส่ิงมีชีวติตวัใหม่เกิดข้ึนเจริญมาจากไซโกต 
3. เอม็บริโอท่ีเกิดข้ึนจากการแบ่งเซลลแ์บบ meiosis 
4. ส่ิงมีชีวติตวัใหม่มีลกัษณะทางพนัธุกรรมเหมือนส่ิงมีชีวติเดิม 
5. สารพนัธุกรรมของสิงมีชีวติตวัใหม่ไม่แตกต่างจากส่ิงมีชีวติเดิม 
 
33.) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัฮอร์โมน human chorionic Gonadotropin (HCG) 
1. สร้างจากเซลลข์องรก 
2. ใชใ้นการตรวจภาวการณ์ตั้งครรภ์ 
3. ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้การตกไข่ 
4. กระตุน้คอร์ปัสลูเทียมใหส้ร้างโพรเจสเทอโรน  
5. สามารถตรวจพบในเหง่ือและน ้าลายของสตรีมีครรภ์ 
 
34.) โครงสร้างใดในระบบภูมิคุม้กนัท่ีไม่พบ B – lymphocyte 
1. มา้ม 
2. ไส้ต่ิง 
3. ไทมสั 
4. ทอนซิล 
5. ต่อมน ้าเหลือง 
 
37.) ภูมิคุม้กนัท่ีเกิดจากขอ้ใดมีระยะเวลาคุม้กนัสั้นท่ีสุด 
1. ปลูกฝีป้องกนัโรคฝีดาษ 
2. ฉีดเซรุ่มใหก้บัผูท่ี้ถูกสุนขับา้กดั 
3. ภูมิคุม้กนัท่ีเกิดหลงัจาดการติดเช่ือหวดั 
4. ฉีด toxoid ของเช่ือบาดทะยกัใหผู้ถู้กตะปูต า 
5. ฉีดเช่ือ คางทูม หดั สุกใส ท่ีถูกท าใหอ่้อนก าลงัแก่เด็กอาย ุ2 เดือน 
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ใชข้อมูลต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 38 – 39 
ภาพตดัตามยาว (L - section) ของล าตน้พืชชนิดหน่ึงแสดงเน้ือเยือ่ xylem และ pholoemขณะท่ีมีการล าเลียง
น ้าและอาหาร 
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38.) สมบติัของเซลลใ์นขอ้ใดถูกตอ้ง 
 
 

 
 = มี                   

 = ไม่มี  
 

 
 
39.)  CYCLIN เป็นยนีท่ีมีการแสดงออกในเซลลท่ี์มีการแบ่งตวั หากตรวจสอบโปรตีน CYCLIN ในsection 
ท่ีปรากฏในภาพ จะพบในเซลลใ์ด 
1. A      2. B 
3.  C      4. D 
5. E 
 
40.)  ภาพท่ีเห็นจากโครงสร้างใดของพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซลล ์ มีชีวติ มีแรงดนัเต่ง 
1 A   
2 B   
3 C   
4 D   
5 E   
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1. รากของพืชใบเล้ียงคู่ 
2. ล าตน้ของพืชใบเล้ียงคู่ 
3.รากของพืชใบเล้ียงเด่ียว 
4. ล าตน้ของพืชใบเล้ียงเด่ียว 
5. รากของสนสามใบ 
 
41.) เม่ือน าใบวา่นกาบหอยท่ีอยูใ่นท่ีมืดเป็นเวลา 1 คืน มาลอกผวิใบแลว้แช่ลงในสารละลาย potassium 
phosphate buffer ท่ีเป็น isotonic solution และใหแ้สงสวา่งเม่ือศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์พบวา่ปากใบปิด 
 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 

แรงดนัเต่งของเซลล์ 
เร่ิมการทดลอง หลงัไดรั้บแสง 

1 =0 <0 
2 >0 <0 
3 =0 =0 
4 =0 <0 
5 >0 =0 

 
 
42.) จากภาพแสดงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง(light reaction) ในกระบวนการสังเคาะห์ดว้ยแสง 
FNR เป็นเอนไซมส์ าคญัในการเร่งปฏิกิริยา การถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยงั NADP+และผลิตภณัฑคื์อ 
NADPH นกัวจิยัสร้างพืชดดัแปร พนัธุกรรมท่ีมีการแสดงออกของ FNR เพิ่มข้ึน พืชดดัแปรพนัธุกรรมน้ีมี
โอกาสท่ีจะมีลกัษณะในขอ้ใดนอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชปกติ 
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1. มีการแตกตวัของน ้าเพิ่มข้ึน 
2. มีสัดส่วนของ ADP /ATP ลดลง 
3. มีอตัราการสร้างออกซิเจนเพิ่มข้ึน 
4. มีสัดส่วนของ NADP+/NADPH ลดลง 
5. น าพลงังานแสงเขา้สู่ระบบถ่ายถอดอิเล็กตรอนลดลง 
 
43.) เม่ือให ้14CO2 กบัสาหร่ายสีเขียวชนิดหน่ึงเป็นเวลา 5 วนิาที แลว้น า สาหร่ายข้ึนมาสกดัแยกส่วนต่างๆ
ของเซลล ์(cell fractionation) ทนัทีส่วนใดของเซลลส์าหร่ายท่ีจะตรวจพบกมัมนัตภาพรังสี 
1. นิวเคลียส 
2. ไมโทคอนเดรีย 
3. คลอโรพลาสต ์
4. คลอโรพลาสตแ์ละนิวเคลียส 
5. ไมโทคอนเดรียและไซโทพลาสซึม 
 
44.) ลกัษณะของถัว่ และขา้วโพดท่ีผวิโลก เป็นตาราง 
 

พืช 
จุดอ่ิมตวัของ CO2ในการสังเคราะห์

ดว้ยแสง 
CO2 เป็นปัจจยัจ ากดัในการสังเคราะห์

ดว้ยแสง ณ. ปัจจุบนั 
ถัว่เหลือง 400 ppm เป็น 
ขา้วโพด 300 ppm ไม่เป็น 

 
  และความเขม้ขน้ของ CO2 ท่ีผวิโลกตั้งแต่อดีตมีการเปล่ียนแปลงดงัภาพ 
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จากขอ้มูลดงักล่าว อีก 50 ปี ในอนาคต หากมีการเปล่ียนแปลงของระดบัของ CO2ท่ีผวิโลกมีแนวโนม้ดงัท่ี
ผา่นมาพืชใดจะมีCO2 เป็นปัจจยัจ ากดัในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
1.  ถัว่เหลือองเท่านั้น 
2. ขา้วโพดเท่านั้น 
3. ทั้งถัว่เหลืองและขา้วโพด 
4. ไม่เป็นปัจจยัจ ากดัทั้งในถัว่เหลืองและขา้วโพด 
5. ขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 
45.) พืชชนิดหน่ึงมีดอกเป็นดอกเดียวแยกเพศ ออกดอกตามล าตน้ ดอกเพศผูป้ระกอบดว้ยเพศผูจ้  านวน 4 อนั 
ดอกเพศเมียประกอบดว้ยเกสรเพศเมีย จ านวน 1 เม่ือผา่รังไข่พบ ovule จ านวนมาก ขอ้ใดคือลกัษณะผลของ
พืชชนิดน้ี 
1. ผลเด่ียว ท่ีมี 1 เมล็ด 
2. ผลเด่ียว ท่ีมีเมล็ดจ านวนมาก 
3. ผลกลุ่มท่ีแต่ละผลมี 1 เมล็ด 
4. ผลรวมท่ีมี 4 เมล็ด 
5. ผลรวมท่ีมีเมล็ดจ านวนมาก 
 
46.)กลว้ย diploid ชนิดหน่ึงมีจ านวนโครโมโซม 2n=22 หากอบัเรณูของกลว้ยชนิดน้ีมาศึกษาการแบ่งเซลล์
ของ microspore mother cell จะพบ bivalent จ  านวนเท่าใดในระยะ metaphase I 
1. 2 
2. 11 
3. 22 
4. 44 
5. 11 + 11 
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47.)  ขอ้ใดเป็นการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ ( asexual reproduction) ของพืช 
1. หน่อใหม่ของไผจ่ากการแตกหน่อ 
2. ตน้มะม่วงท่ีมาจากก่ิงตอน 
3. กลา้กลว้ยไมท่ี้ไดจ้ากการป่ันตา 
4. ตน้ออ้ยท่ีไดจ้ากการช าท่อนพนัธ์ุในแปลงเกษตรกร 
5. ตน้เงาะท่ีไดจ้ากการเพาะเมล็ด 
 
48.) พาโคลบิวทราโซล เป็นสารท่ีมีการใชใ้นการเกษตรเพื่อเพิ่มการออกดอก และติดผลในพืชหลายชนิด 
พบวา่สารน้ีมีผลยบัย ั้งการยดืตวัของปลอ้งปละการเจริญของล าตน้ แต่เพิ่มการเจริญของราก สารน้ีมีผลตรง
ขา้มกบัฮอร์โมนใดในพืช 
1. ออกซิน 
2. ไซโทไคนิน 
3. จิบเบอเรลลิน 
4. กรดแอบไซซิก 
5. เอทิลีน 
 
49.) ขอ้ใดจดัเป็นการตอบสนองแบบ tropism 
1. การเล้ือยพนัหลกัของตน้ถัว่ลนัเตา 
2. การแผข่องใบมะขามในเวลากลางวนั 
3. การหร่ีปากใบของพืชท่ีอยูภ่ายใตฝุ้่ นควนั 
4. การบานของดอกบวัวกิตอเรียในเวลากลางคืน 
5. การหลงัน ้ายอ่ยในใบดกัแมลงของหมอ้ข่าวหมอ้แกง 
 
50.) ในถัว่ลนัเตา ลกัษณะเด่นต่อเมล็ดยน่ในการผสมพนัธ์ุระหวา่งถัว่ลนัเตาสายพนัธ์ุแทเ้มล็ดยน่ไดลู้กรุ่น F1

และใหผ้สมตวัเอง เม่ือไดลู้กรุ่น F2ก็ใหผ้สมตวัเองอีก ดงันั้นลูกรุ่น F3 จะมีสัดส่วนอยา่งไร 
1. homozygote ทั้งหมด 
2.  homozygote เท่ากบั heterozygote 
3. homozygote มากกวา่ heterozygote 
4. heterozygote มากกวา่ homozygote 
5. homozygous dominant มากกวา่ homozygous recessive 
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51.)  จากพนัธุประวติัครอบครัวท่ีมีผูป่้วยเป็นโรคพนัธุกรรมท่ีควบคุมดว้ยยนีดอ้ยบนออโตโซม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอกาสท่ีคู่สามีภรยา III-3 และ III – 4 จะมีลูกท่ีเป็นปกติมีค่าเท่าใด 
1. 3/4 
2. 1/2 
3. 1/4 
4. 1/6 
5. 1/8 
 
52.) ในขา้วฟ่าง ลกัษณะสีของเมล็ดควบคุมโดยยนีหน่ึงต าแหน่งท่ีประกอบดว้ย 3 แอลลีล คือ R1 
(สีแดง) R2(สีม่วง)  และr(สีเขียว) โดยสีแดงเป็นลกัษณะเด่นต่อสีม่วงและสีเขียว ส่วนสีม่วงเป็นลกัษณะเด่น
ต่อสีเขียว(R1>R2>r) คู่ผสมใดท่ีมีลูกท่ีมี phenotype 3/4 สีแดง : 1/4 สีม่วง 
1. R1R2 x R2r 
2. R1r x R2r 
3. R1R2 x R1R2 
4. R2r x rr 
5. R1R2 x rr 
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53.) เด็กชายคนหน่ึงป่วยโรคฮีโมฟิเลีย ซ่ึงเป็นโรคพนัธุกรรมท่ีควบคุมดว้ยยนีดอ้ยบนโครโมโซม Xเด็กชาย
คนน้ีไดรั้บการถ่ายทอดยนีท่ีควบคุมดว้ยยนีดอ้ยบนโครโมโซม X เด็กชายคนน้ีไดรั้บการถ่ายทอดยนีท่ี
ควบคุมโรคน้ีจากผูใ้ด 
1. ปู่  หรือ ยา่ 
2. ตา หรือ ยาย 
3. ปู่  หรือ ตา 
4. ยา่ หรือ ยาย 
5. ปู่  ยา่ ตา หรือ ยาย 
 
54.) จากภาพ 
 
 
 
 
 
 
  
        โครโมโซมคู่ท่ี 1    โครโมโซมคู่ท่ี 2 
 
 
เม่ือมี crossing over เกิดข้ึนระหวา่งยนีต าแหน่ง A และ B บนโครโมโซมคู่ท่ี 1 เซลลสื์บพนัธ์ุแบบใดท่ีท่ีมี
ส่ิงมีชีวติน้ีสร้าง จะมีความถ่ีสูงสุด 
1. AbCและ Abc 
2. Abcและ abC 
3. AbCและ aBc 
4. AABBCcและ aabbCc 
5. AABBCC และ aabbcc 
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55.) ในการทดลองของ Frederick Griffith โดยฉีดแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคปอดบวมสายพนัธ์ุ rough ท่ีมี
ชีวติรวมกบัสายพนัธ์ุ smooth ท่ีท  าใหต้ายดว้ยความร้อนใหแ้ก่หนู 
ขอ้ใดคือส่ิงท่ีเขาคน้พบ 
1.  แบคท่ีเรียสายพนัธ์ุ rough ท าใหห้นูตาย 
2. พบแบคทีเรียสายพนัธ์ุsmooth ในหนูท่ีไม่ตาย 
3. มีสารบางอยา่งจากแบคทีเรียสายพนัธ์ุ smooth ถูกถ่ายโอนไปยงัหนู 
4. มี DNA จากแบคทีเรียสายพนัธ์ุ rough ถูกถ่ายโอนไปยงัสายพนัธ์ุ smooth 
5. มีสารบางอยา่งจากแบคทีเรียสายพนัธ์ุ smooth ถูกถ่ายโอนไปยงัสายพนัธ์ุ rough 
 
56.) จากตารางปริมาณของเบสในไวรัส 5 ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 
1. ไวรัส I และ IV มีสายพนัธุกรรมเป็น RNA สายคู ่
2. ไวรัส II และ III มีสายพนัธุกรรมเป็น DNA สายคู่ 
3. ไวรัส IV และ V มีสายพนัธุกรรมเป็น RNA สายเด่ียว 
4. ไวรัส III และ IV มีสายพนัธุกรรมเป็น DNA สายเด่ียว 
5. ไวรัส IV และ V มีสายพนัธุกรรมเป็น RNA สายเด่ียว 
 
 
 
 
 
 
 

virus 
ชนิดของเบส 

T C U G A 
I - 12 9 12 9 
II 23 16 - 16 23 
III 34 42 - 18 39 
IV - 24 35 27 17 
V - 18 27 26 29 
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57.) ขอ้ใดน าไปสู่ขอ้สรุปวา่ การจ าลอง DNA เป็นแบบ semiconservative 
1. แต่ละสายของ DNA ท่ีสร้างใหม่มีล าดบัของเบสท่ีเป็นคู่สมกนั 
2. DNA สายหน่ึงจ าลองตวัก่อน ต่อมา DNA อีกสายหน่ึงจึงจ าลองตวั 
3. DNA โมเลกุลใหม่ประกอบดว้ยสายหน่ึงเป็นสายเก่า และอีกสายหน่ึงสร้างข้ึนใหม่ 
4. การสร้าง leading strand เป็นแบบต่อเน่ือง ส่วน legging strand เป็นแบบไม่ต่อเน่ือง 
5. แต่ละสายของ DNA โมเลกุลใหม่มีบางส่วนเป็นของสายเก่าและบางส่วนเป็นสายท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
 
58.) ขอ้ใดจดัอยูใ่นขั้นตอนการต่อสายยาวของกระบวนการถอดรหสั  
1. เอนไซม ์DNA polymerase เช่ือม nucleotide อิสระเขา้ดว้ยกนั 
2.  ribonucleotide อิสระเขา้มาเช่ือมต่อกนัในทิศทางจากปลาย 3’ ไปยงั 5’ 
3. เอมไซม ์RNA polymerase เขา้มาจบั DNA ตรงบริเวณท่ีจะสังเคราะห์ mRNA 
4. ribonucleotide ท่ีมีเบสเขา้คู่กบัnucleotide ของ DNA แม่แบบ เขา้มาจบักบั DNA แม่แบบ 
5. พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งคู่เบสสลาย polynucleotide 2 สาบของ DNA เร่ิมแยกออกจากกนั 
 
59.) ในการสังเคราะห์โปรตีน condo บน mRNAเป็นตวัก าหนดล าดบัของกรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทด ์
ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบั codon 
1. ทุก codon เป็นรหสัก าหนดชนิดของกรดอะมิโน 
2. ใน mRNA ท่ีมีขนาดสั้น codon อาจเหล่ือมกนัได ้
3. หน่ึง codon อาจเป็นรหสัก าหนดอะมิโนไดห้ลายชนิด 
4. เบสตวัท่ีสามของ codon เป็นตวัก าหนดชนิดของกรดอะมิโน 
5. codon มากกวา่หน่ึงแบบแจเป็นรหสัก าหนดกรดอะมิโนชนิดเดียวกนั  
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60.) จากล าดบัเบสบน DNA ต่อไปน้ี 
 

ลกัษณะของคน ล าดบัเบสบน DNA 
คนปกติ ……….TGA GGA CTC CTC TTC…….. 

ตนเป็นโรคโรหิตจางชนิดซิกเคลเซลล์ .……..TGA GGA CAC CTC TTC……… 
 
มิวเทชนัท่ีเกิดข้ึนเป็นแบบใด 
1. การสลบัคู่เบส 
2. การแทนท่ีคู่เบส 
3. การมีเบสเพิ่มข้ึน 
4. เฟรมชิฟทมิ์วเทชนั 
5. การขาดหายของเบส 
 
61.) ลกัษณะตาบอดสีเขียวแดง ควบคุมโดยแอลลีลดอ้ยบนโครโมโซม X นาย ก. มี karyotype 47, XXY 
(klinefelter syndrome ) มีลกัษณะตาบอดสี ส่วนนอ้งชาย มี karyotype 46 XY ปกติ มีลกัษณะตาบอดสี
เช่นเดียวกนัโดยพอ่และแม่มีตาปกติ นาย ก. ไดรั้บเซลลสื์บพนัธ์ุท่ีเกิดจาก nondisjungtionของโครโมโซม
เพศในระยะใด 
1. meiosis I ของการสร้างสเปิร์ม 
2. meiosis II ของการสร้างสเปิร์ม 
3. meiosisI ของการสร้างเซลลไ์ข่ 
4. meiosis II ของการสร้างเซลลไ์ข่ 
5. meiosis I หรือ meiosis II ของการสร้างเซลลไ์ข่ 
 
62.) ปลายของช้ิน DNA (หมายเลข 1-12) ท่ีเกิดจากการตดัดว้ย restriction enzyme คู่ใดสามารถน ามาต่อกนั
ดว้ยเอนไซม ์DNA ligase ไดดี้ท่ีสุด 
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1. 1 กบั 6 
2. 2 กบั 7 
3. 3 กบั 12 
4. 5 กบั 11 
5. 8 กบั 9 
 
63.) ในการเพิ่มปริมาณช้ิน DNA ดา้นล่างดว้ยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR)จะใช ้
ไพรเมอร์ 2 สาย ซ่ึงจบักบั DNA แม่แบบดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  5’CGTAACTCGACGAG 3’          5’TGCCATGCTATGCGA3’ 
2.  5’GCATCTGAGCTGCTC3’         5’ACGGTACGATACGCT3’ 
3. 5’CGTAGACTCGACGAC3’         5’AGCGTATCGTACCGT3’ 
4. 5’GCATCTGAGCTGCTC3’          5’AGCGTATCGTACCGT3’ 
5. 5’CTCGTCGAGTCTACG3’          5’ACGGTACGATACGTC3’ 
 
64.) จากตาราง 
 

ประชากร 
ร้อยละของ genotype 

AA Aa aa 
I 100 - - 
II 74 18 8 
III 64 32 4 
IV 50 - 50 
V - 100 - 
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ประชากรคู่ใดอยูใ่นสมดุลของ Hardy – Weinberg 
1. I และ III 
2. I และ IV 
3. II และ III 
4. II และ V 
5. IV และ V  
 
65.)  การแปรผนัทางพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติเกิดข้ึนไดจ้ากกระบวนการใด 
1. mitosis และ meiosis 
2. mutation และ recombination 
3. mutation และ natural selection 
4. geno flow และ natural selection 
5. sexual reproduction และ asexual reproduction 
 
66.)  ในประชากรท่ีมีคนเป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์อยูใ่นเขตท่ีมีการระบาดของเช่ือไขม้าเลเรีย ผูท่ี้
อยูร่อดไดดี้ท่ีสุดอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความถ่ีใด ตามสมการของ Herdy–Weinberg 
1. p2 
2. q2 
3. 2pq 
4. p2และ q2 
5. p2 และ 2pq 
 
67.) เสือเพศผูต้วัใดมีลกัษณะเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมนัอยูม่ากท่ีสุดตามแนวคิดของการคดัเลือกโดย
ธรรมชาติ 
1. ตวัท่ีหากินเก่งกวา่ตวัอ่ืนๆแต่เป็นหมนัจึงไม่มีลูก 
2. ตวัท่ีมีลูก 2 ตวัลูกจึงไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งดีแขง็แรงกวา่ลูกตวัอ่ืนๆ 
3. ตวัท่ีไม่มีลูกของตวัเองจึงช่วยเล้ียงลูกของพี่นอ้งจนเจริญเติบโตไป 5 ตวั 
4. ตวัท่ีแก่งแยง่แข่งขนัเก่งกวา่ตวัอ่ืนๆ จึงมีลูกหลายตวัแต่ตายไปเหลือเพียง 6 ตวั 
5. ตวัท่ีไดจ้บัคู่ผสมพนัธ์ุกบัตวัเมียหลายตวัจึงมีลูกหลายตวัแต่ตายไปเหลือเพียง 4 ตวั 
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68.) การแบ่งสัตวอ์อกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โพรโทสโทเมีย (protostomia) และดิวเทอโรสโทเมีย 
(deuterotomia) อาศยัความแตกต่างในเร่ืองใด 
1. เน้ือเยือ่ 
2. โพรงล าตวั 
3. ลกัษณะสมมาตร 
4.การเจริญในระยะตวัอ่อน 
5.การเปล่ียนแปลงของบลาสโทพอร์ 
 
69.) ประมาณ 2,400 ลา้นปีมาแลลว้ ส่ิงมีชีวติกลุ่มหน่ึงววิฒันาการใหมี้ กระบวนการสร้างอาหารท่ีก่อใหเ้กิด
แก๊สออกซิเจนท าใหบ้รรยากาศของโลก เร่ิมเปล่ียนแปลงมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากข้ึน ส่ิงมีชีวติกลุ่มนั้น
คืออะไร 
1. พืชสีเขียว 
2. สาหร่ายสีเขียว 
3. อาร์เคียแบคทีเรีย 
4. ไซยาแบคทีเรีย 
5. ไดโนแฟลเจลเลต 
 
70.)  สัตวผ์ูล่้าหลายชนิดสามารถอาศยัอยูใ่นป่าแหล่งเดียวกนัไดเ้น่ืองจากผูล่้าเหล่านั้นมีวธีิการลดการ
แก่งแยง่แข่งขนัไม่ใหรุ้นแรงมาก ขอ้ใดเป็ฯตวัอยา่งของการแก่งแยง่แข่งขนัระหวา่งผูล่้าเหล่านั้น  
1. กินเหยือ่ชนิดท่ีเหมือนๆกนั 
2. ออกล่าเหยือ่ในบริเวณเดียวกนั 
3. ออกหากินในเวลาท่ีแตกต่างกนั 
4. กินเหล่ือหลายๆชนิดโดยไม่เลือกชนิดของเหยือ่ 
5. สร้างและป้างกนัอาณาเขตของตนเองไม่ใหต้วัอ่ืนล่วงล ้าเขา้มา 
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71.)  แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน มีบทบาทอยา่งไรในระบบนิเวศ  
1. เปล่ียนไนโตรเจนในอินทรีสารใหเ้ป็นไนโตรเจนในรูปท่ีพืชสามารถนพไปใชไ้ด้  
2. เปล่ียนไนโตรเจนในอินทรียสารใหเ้ป็นแก๊สในโตรเจนในรูปแบบท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ด้ 
3. เปล่ียนแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศใหเ้ป็นไนโตรเจนรูปท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ด้ 
4. ช่วยลดแก๊สไนโตรเจนท่ีมีอยูม่ากเกินไปประมาณร้อยละ 78 ของแก๊สทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นอากาศ 
5.ท าใหร้ากพืชสามารถดูดซึมแก๊สไนโตรเจนไปใช่ในการสร้างสารประกอบต่างๆภายในเซลลพ์ืช 
 
 
72.) พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะใดของการเพิ่มประชากรท่ีมีอตัราการเพิ่มของประชากรคงท่ี 
1. A และ B 
2. B และ C 
3. C และ D 
4. A และ C 
5. B และ D 
 
73.) นกัเรียนคนหน่ึงตอ้งการหาจ านวนของตน้ตอ้ยต่ิงในสนามหญา้ของโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีทั้งหมด 100 
ตารางเมตร เขาใชแ้ปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 1 ตารางเมตร สุ่มนบัตน้ตอ้ยต่ิงในสนามหญา้ทั้งหมด 6 คร้ังเท่ากบั 
10 18 0 20 9 และ 15 สนามหญา้น้ีมีตน้ตอ้ยต่ิงทั้งหมดก่ีตน้ 
1. 72 
2. 360 
3. 1,200 
4. 1,440 
5. 7,200 
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74.) ขอ้ใดกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงแทนท่ีไดถู้กตอ้ง 
1. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีปฐมภูมิใชเ้วลานอ้ยกวา่ทุติยภูมิ 
2. กลุ่มส่ิงมีชีวติกลุ่มแรกของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิมีไมต้น้รวมอยูด่ว้ย 
3. กลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีพบแทนท่ีกนัตามล าดบัของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในแต่ละบริเวณมีแบบแผนแน่นอน  
4. กลุ่มส่ิงมีชีวติกลุ่มแรกของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมมิภูมิมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวติมากกวา่
สังคมสมบูรณ์ 
5. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีตอ้งด าเนินไปจนถึงสังคมสมบูรณ์ก่อนทุกคร้ังจึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึน
ในบริเวณนั้นไดอี้ก 
 
75.) การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในกรณีใด ท่ีอาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิใน
บริเวณนั้นไดม้ากท่ีสุด 
1. เกิดไฟป่าในป่าท่ีเป็นสังคมสมบูรณ์ 
2. บริเวณชายฝ่ังท่ีเคยถูกน ้าทะเลท่วมจากสึนามิ 
3. ภูเขาไฟระเบิดพน่ลาวา่และเถา้ถ่านออกสู่บริเวณรอบๆ 
4. บริเวณท่ีเคยท าไรแลว้ถูกปล่อยใหร้กร้างไม่ใชท้  าการเกษตร 
5. บริเวณท่ีเคยเป็นป่าแลว้เปล่ียนไปเป็นอ่างเก็บน ้าท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างเข่ือน  
 
76.) บา้นหลงัหน่ึงเล้ียงสุนขัพนัธ์ุเดียวกนัไว ้2 ตวั ตวัหน่ึงเป็นลูกสุนขัท่ีเพิ่งน ้ามาเล้ียงไว ้อีกตวัหน่ึงเป็น
สุนขัท่ีอายมุากแลว้ ทุกคร้ังท่ีรถขยะแล่นผา่นหนา้บา้น  ลูกสุนขัจะออกไปเห่ารถขยะ ในขณะท่ีสุนขัท่ีมีอายุ
มากจะไม่สนใจละไม่ออกไปเห่าทั้งๆท่ีมนัเคยท าเหมือนลูกสุนขัเม่ือตอนมนัยงัอายนุอ้ย 
สุนขัตวัท่ีมีอายมุากแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อรถขยะแบบใด 

1. Reasoning 
2. Habituation 
3. Imprinting 
4. Conditionning 
5. Trial and error 
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77.) เม่ืออยูใ่นท่ีโล่งแมลงสาบจะวิง่ไปมาอยา่งรวดเร็ว แต่เม่ือวิง่ไปชนฝาผนงัหอ้งมนัจะเดินตามขอบพื้น
หอ้งชา้ๆ หรือหยดุน่ิง การเคล่ือนท่ีของ แมลงสาบเช่นน้ีจดัเป็นพฤติกรรมใด  
1. แทกซิสท่ีมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
2. รีเฟล็กท่ีมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
3. ไคเนซิสท่ีมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
4. แทกซิสท่ีมีการสัมผสัของแขง็เป็นส่ิงเร้า 
5.  ไคเนซิสท่ีมีการสัมผสัของแขง็เป็นส่ิงเร้า 
 
78.) การศึกษาเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในขอ้ใดจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิทางจิตวทิยา (psychological 
approach) 
1. งูสามารถแยกแยะชนิดของกล่ินต่างๆในอากาศไดห้รือไม่ 
2. กลา้มเน่ือมดัใดบา้งท่ีเก่ียวกบัการบินลอยตวัอยูก่บัท่ีของนกฮมัมิงเบิร์ด 
3. จ้ิงหรีดมีตวัรับส่ิงเร้าท่ีเฉพาะเจาะจงต่องเสียงอลัตราโซนิคของคา้งคาวอยูท่ี่ส่วนใดของล าตวั  
4. สัตวต์อ้งมีพฒันาการส่วนใดใหเ้จริญดีจึงจึงจะแสดงพฤติกรรมการใช่เหตุผลท่ีซบัซอ้นได้ 
5. ร่างแหเซลลป์ระสาทท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการร้องเพลงของนกฟินช์แต่ละสปีชีส์แตกต่างกนัหรือไม่  
 
79.) การลดลงของแก๊สใดในบรรยากาศ เป้นสาเหตุใหรั้งสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยส่์องผา่นมายงั
โลกไดม้ากข้ึน 
1. โอโซน 
2. ไนตริกออกไซด์ 
3. ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
4. คาร์บอกไดออกไซด์ 
5. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
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80.) ผกัตบชวาในประเทศไทยเจริญปกคลุมผวิน ้า ท าใหอ้อกซิเจนในน ้าต ่า น ้าเน่าเสีย ส่ิงมีชีวติตาย และยงั
กีดขวางการคมนาคมทางน ้า แต่ก็มีผูท่ี้น าผกัตบชวาไปท าเคร่ืองจกัสาน หรือใชเ้ล้ียงสัตวอ์ยูบ่า้ง ผกัตบชวา
เป็นส่ิงมีชีวติกลุ่มใด 
1. ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน 
2. ชนิดพนัธ์ุพื้นเมืองเดิมท่ีรุกราน 
3. ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีไม่รุกราน 
4. ชนิดพนัธ์ุพื้นเม่ืองเดิมท่ีไม่รุกราน 
5. ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีมีแนวโนม้รุกราน 
 
 
 


