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 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/5)  
 
 
1. ขอใดกลาวถึงองคประกอบและหนาที่ของกลองจุลทรรศนใชแสงแบบธรรมดา  

ไมถูกตอง 
 1) ประกอบดวยเลนส 2 ตัว คือ เลนสใกลตา (เลนสนูน) และเลนสใกลวัตถุ 

(เลนสเวา) 
 2) เลนสรวมแสง (Condenser Lens) ชวยเพิ่มความเขมของแสงและคัดเลือก

รวมแสงที่มีคุณภาพดี 
 3) ไดอะแฟรม (Diaphragm) ชวยปรับความเขมของแสงตามที่ตองการ 

เพื่อใหเห็นภาพชัดขึ้น 
 4) ภาพที่เกิดขึ้นเปนภาพเสมือนหัวกลับ  
2. ในทอโฟลเอ็มจะพบการลําเลียงสารใด 
 1) กลูโคส   2) แปง 
 3) ซูโครส   4) ถูกทุกขอ  
3. จากสมการเคมี  aCu2S  +  bO2    cCu2O  +  dSO2  (สมการยังไมดุล) 
 ถาเริ่มตนจากออกซิเจน 9.6 กรัม เมื่อเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ จะไดผลิตภัณฑ

เปนของแข็งและแกสอยางละกี่กรัม  ตามลําดับ 
 1) 31.8, 9.6   2) 28.6, 12.8 
 3) 28.6, 6.4   4) 14.3, 6.4  
4. ฮอรโมนเทสโทสเทอโรนเปนฮอรโมนเพศชายที่มีความสําคัญกับระบบการ

เจริญเติบโต และระบบการสืบพันธุของมนุษยเปนอยางมาก เมื่อสกัดฮอรโมนนี้
ออกจากรางกายมนุษยแลววิเคราะหโครงสรางจะไดดังนี้  
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 เมื่อนําฮอรโมนนี้มาทําปฏิกิริยากับสารดังตอไปนี้ ปฏิกิริยาใดไมสามารถเกิดขึ้นได 
 1) ปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันกับเอทานอล 
 2) ปฏิกิริยารีดอกซกับโลหะโซเดียม 
 3) ปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันกับน้ําโบรมีน 
 4) ปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ําที่มีกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยา  
5. คลื่นนิ่งในเสนเชือกมีลักษณะดังรูป ความยาวคลื่นของคลื่นที่มาประกอบเปน

คลื่นนิ่งเทากับขอใด 
 

6 m
0.5 m

  
 1) 0.5 m   2) 1 m 
 3) 2 m   4) 4 m 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. เรือดําน้ําลําหนึ่งแลนเขาหาวาฬ เมื่อหางจากวาฬได 770 เมตร กัปตันไดสง

สัญญาณโซนาร 1 ครั้ง ถากัปตันไดยินเสียงสะทอนกลับของโซนารเมื่อเวลา  
ผานไป 1 วินาที จงหาวาเรือดําน้ําลํานี้เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วเทาใด กําหนดให
อัตราเร็วเสียงในน้ําทะเลเทากับ 1500 เมตรตอวินาที 

 1) 20 เมตรตอวินาที  2) 30 เมตรตอวินาที 
 3) 40 เมตรตอวินาที  4) 50 เมตรตอวินาที  
7. รอยเลื่อนแซนแอนเดรียส (San Andreas Fault) เกิดจากการเคลื่อนที่ของ

แผนธรณีภาคแบบใด 
 1) แผนธรณีเคลื่อนที่เขาหากัน  
 2) แผนธรณีเคลื่อนที่เฉือนกัน 
 3) แผนธรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่เขาหาแผนธรณีทวีป 
 4) แผนธรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่แยกจากกัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ประกอบดวยเลนส 2 ตัว คือ เลนสใกลตา (เลนสนูน) และเลนส

ใกลวัตถุ (เลนสเวา) 
   กลองจุลทรรศนใชแสงแบบธรรมดาในปจจุบันมีกําลังขยาย

ประมาณ 2000 เทา ประกอบดวยเลนส 2 ตัว คือ เลนสใกลตา (เลนสนูน) และ
เลนสใกลวัตถุ (เลนสนูน) แหลงกําเนิดแสงอาจใชแสงตามธรรมชาติหรือแสง
จากหลอดไฟก็ได การปรับความเขมของแสง กลองบางรุนจะมีเลนสรวมแสง 
(Condenser Lens) ชวยเพิ่มความเขมของแสงและคัดเลือกรวมแสงที่มี
คุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีไดอะแฟรม (Diaphragm) ชวยปรับความเขมของ
แสงตามที่ตองการ เพื่อใหเห็นภาพชัดขึ้น โดยภาพที่เกิดขึ้นจากกลองประเภทนี้
เปนภาพเสมือนหัวกลับ  

2. เฉลย 3) ซูโครส 
   การลําเลียงสารในทอ Phloem จะลําเลียงในรูปของซูโครส ซึ่งเปน

การคนพบโดย Zimmerman  
3. เฉลย 2) 28.6, 12.8 
   ดุลสมการ 2Cu2S(s) + 3O2(g)    2Cu2O(s) + 2SO2(g) 
    9.6 กรัม (MW 32) 
   คิดเปน 0.3 โมล 
   ถาเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ จะเกิด 2Cu2O(s) ซึ่งเปนของแข็ง และ 

SO2(g) ซึ่งเปนแกสอยางละ 0.2 โมล  
   คิดเปน Cu2O (MW 143) = 0.2 × 143 = 28.6 กรัม 
   คิดเปน SO2 (MW 64) = 0.2 × 64 = 12.8 กรัม  
4. เฉลย 1) ปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันกับเอทานอล 
   เนื่องจากปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันกับเอทานอล สารประกอบ

จะตองมีหมูฟงกชันกรดอินทรีย แตฮอรโมนเทสโทสเทอโรนที่เห็นนั้นไมมี    
หมูฟงกชันดังกลาวจึงไมสามารถเกิดปฏิกิริยาได ในขณะที่ปฏิกิริยากับรีเอเจนต  

 ตัวเลือก 2), 3) และ 4) สามารถเกิดปฏิกิริยาไดดังสมการ  
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5. เฉลย 4) 4 m 
   ความยาวเชือกทั้งสิ้น 6 m, 1 loop ของคลื่นนิ่ง ยาวเทากับครึ่ง

ความยาวคลื่น 
    L = 3 







 λ2    

    ∴  λ = 3
2L   =  3

m) 2(6  =  4 m 
 
6. เฉลย 3) 40 เมตรตอวินาที  

x770 - x

770   
   พิจารณาการเดินทางของเสียงไปและกลับ 
    S = vst 
    (770) + (770 - x) = (1500)(1) 
    1540 - x = 1500 
    x = 40 m 
   พิจารณาเรือดําน้ํา x = vt 
    40 = v(1) 
    ∴  v = 40 m/s  
7. เฉลย 2) แผนธรณีเคลื่อนที่เฉือนกัน 
   การเคลื่อนที่ของแผนธรณีแบบเฉือนกัน (Transform Plate 

Motion) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผนธรณีภาค คือ ทําใหเกิดรอยเลื่อน
ขนาดใหญและเกิดแผนดินไหวตรงบริเวณรอยตอของแผนธรณี ตัวอยางของ
รอยเลื่อนขนาดใหญ ไดแก รอยเลื่อนแซนแอนเดรียส (San Andreas Fault) 
ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่เฉือนกันของ  
แผนธรณีอเมริกาเหนือและแผนธรณีแปซิฟก 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


