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1. หากเปลี่ยน Objective lens ใหมีกําลังขยายมากขึ้น ขอใดตอไปนี้คือสิ่งที่

เกิดขึ้น 
 1) ทําใหเห็นพื้นที่ของตัวอยางนอยลง 
 2) ทําใหเห็นรายละเอียดตางๆ นอยลง 
 3) ทําใหภาพสวางมากขึ้น  
 4) ทําใหระยะหางระหวางเลนส Objective กับตัวอยางมากขึ้น 
 5) ทําใหเห็นจํานวนเซลลของเนื้อเยื่อมากขึ้น  
2. การอยูรวมกันระหวางรากับสาหรายในไลเคน เปนการอยูรวมกันแบบใด 
 1) Mutualism 2) Commensalism 
 3) Parasitism 4) Predation 
 5) Competition  
3. หากมีการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยมีการสํารวจจํานวนนกในป 

พ.ศ. 2558 ที่เขื่อนแกงกระจาน โดยจับนกกระจอกจํานวน 30 ตัว แลวทํา
เครื่องหมายกอนปลอยออกไป 3 เดือนตอมา ไดกลับไปสุมเก็บตัวอยาง
นกกระจอกจํานวน 50 ตัว ซึ่งเปนนกกระจอกที่ มีเครื่องหมาย 6 ตัว ดังนั้น
ประชากรนกกระจอกที่เขื่อนแกงกระจานนี้มีจํานวนเทาใด 

 1) 180 ตัว 2) 250 ตัว 
 3) 550 ตัว 4) 650 ตัว 
 5) 750 ตัว  
4. ขอความเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของน้ํา ขอใดถูกตอง 
 1) ถาน้ําตัวอยางมีคา DO สูง จะมีคา BOD สูงดวย 
 2) ถาน้ําตัวอยางมีคา COD สูง จะมีคา DO สูงดวย 
 3) ถาน้ําตัวอยางมีคา COD สูง จะมีคา BOD สูงดวย 
 4) ถูกทั้งขอ 1), 2) และ 3) 
 5) ผิดทั้งขอ 1), 2) และ 3)  
5. จากธาตุสมมติในตัวเลือกขอใดผิดเกี่ยวกับสัญลักษณนิวเคลียร 
 1) E4020  มีจํานวนโปรตอนเทากับ D4120  
 2) L3216  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ +A3316  
 3) W2412  มีจํานวนนิวตรอนเทากับ X2614  
 4) Y2713  มีน้ําหนักไมเทากับ B2813  
 5) Z35.517  มีน้ําหนักเทากับ M35.516   
6. สวนหนึ่งของการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสี เปนดังนี้ 

U238
92   Th234

90   Pa234
91   U234

92  
 รังสีที่ไดจากการสลายตัวตามลําดับ คือขอใด 
 1) α β β 2) α β α  
 3) β β α 4) β α β  
 5) α α β 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดถูกตองทุกกรณี 
 1) ระยะกระจัดเทากับระยะทาง 
 2) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงระยะกระจัดตองเทากับระยะทาง 
 3) ในชวงเวลาหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ ระยะทางที่เคลื่อนที่ไดไมเปนศูนย แตระยะ

กระจัดมีคาเปนศูนยได 
 4) การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นไดโดยวัตถุไมจําเปนตองเปลี่ยนตําแหนง 
 5) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอความเรงจะมีคาเปนศูนย  
8. ในทางดาราศาสตรพื้นที่ของทองฟาแบงเปนกี่สวน 
 1) กลุมดาว 89 กลุมดาว พื้นที่ 88 สวน 
 2) กลุมดาว 88 กลุมดาว พื้นที่ 89 สวน 
 3) กลุมดาว 88 กลุมดาว พื้นที่ 88 สวน 
 4) กลุมดาว 89 กลุมดาว พื้นที่ 89 สวน 
 5) กลุมดาว 89 กลุมดาว พื้นที่ 90 สวน  
9. ขอใดไมใชหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเปลือกโลกเปนแผนเดียวกันมากอน 
 1) เทือกสันเขากลางมหาสมุทร 
 2) ความคลายคลึงกันของสารประกอบในหินและแนวภูเขา 
 3) ซากบรรพชีวิน 
 4) รอยตอของแผนทวีป 
 5) รองรอยของธารน้ําแข็งในอดีต 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ทําใหเห็นพื้นที่ของตัวอยางนอยลง 
   เมื่อมีการเปลี่ยนเลนสใกลวัตถุใหมีกําลังขยายมากขึ้น รูรับแสงของ

เลนสจะแคบลง และระยะระหวางเลนสกับตัวอยางที่ดูจะใกลกันมากขึ้น ทําให 
field of view หรือพื้นที่ตัวอยางที่เห็นผานกลองจะเล็กลง แตขนาดของ
ตัวอยางที่ เห็น เชน ขนาดของแตละเซลลที่ เห็นจะใหญขึ้น ทําใหเห็นได
รายละเอียดตางๆ ไดมากขึ้น  

2. เฉลย 1) Mutualism 
   ไลเคน (Lichens) เปนการอยูรวมกันระหวางรากับสาหราย โดยรา

ไดความชื้นและแกสออกซิเจนจากสาหราย สวนสาหรายไดแกสคารบอนไดออกไซด
จากราเพื่อใชในการสังเคราะหดวยแสง ซึ่งทั้งราและสาหรายในไลเคนตางฝายตาง
ไดประโยชนจากกันและกัน โดยหากแยกจากกันแลว จะไมสามารถดํารงชีวิต
ตอไปได ภาวะการอยูรวมกันแบบนี้ เรียกวา ภาวะพึ่งพา (Mutualism)  

  2) ภาวะเกื้อกูล/ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) ฝายหนึ่งไดประโยชน 
อีกฝายไมไดและไมเสียประโยชน 

  3) ภาวะปรสิต (Parasitism) ฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายเสียประโยชน 
  4) ภาวะการลาเหยื่อ (Predation) ฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายเสีย

ประโยชน 
  5) ภาวะแกงแยงแขงขัน (Competition) ตางฝายตางมีโอกาสเสีย

ประโยชน 

3. เฉลย 2) 250 ตัว 
   จากการสุม 50 ตัว พบนกกระจอกที่มีเครื่องหมาย 6 ตัว 
   จํานวนนกกระจอกที่มีเครื่องหมายทั้งหมดมี 30 ตัว 
   ดังนั้น จํานวนนกกระจอกที่มีทั้งหมดจะมี 50 × 30/6 = 1500/6 

= 250 ตัว 
   วิธีการนี้เปนการหาจํานวนสิ่งมีชีวิตที่นิยมใชกันมาก เรียกวาวิธี 

Capture and Release  
4. เฉลย 3) ถาน้ําตัวอยางมีคา COD สูง จะมีคา BOD สูงดวย 
   DO (Dissolved Oxygen) คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา 

สวน BOD (Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่
สิ่งมีชีวิตในน้ําตองใช ในขณะที่ COD (Chemical Oxygen Demand) คือ 
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีทั้งจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตในน้ําตองใช ดังนั้น
โดยปกติแลวคา COD จะมีคาสูงกวา BOD เสมอ ในขณะที่แหลงน้ําที่ดีควรมี
คา DO สูง และมีคา BOD และ COD ที่ต่ํา  

5. เฉลย 2) L3216  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ +A3316  
   L3216  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ 16 e- 
   +A3316  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ 16 - 1 = 15 e- 
 
6. เฉลย 1) α β β  
   U23892   Th23490  + He42   
   Th23490   Pa23491  + e01-   
   Pa23491   U23492  + e01-  
   ดังนั้น รังสีที่ไดจากการสลายตัวตามลําดับ คือ α, β และ β  
7. เฉลย 3) ในชวงเวลาหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ ระยะทางที่เคลื่อนที่ไดไมเปนศูนย 

แตระยะกระจัดมีคาเปนศูนยได 
   ถูก เพราะกลับมาที่เดิมการกระจัดเปนศูนย 
  1) ผิด เพราะปริมาณคนละชนิดเปรียบเทียบกันไมได 
  2) ผิด เพราะกรณีเคลื่อนที่กลับทิศจะไมเทากัน 
  4) ผิด เพราะการเคลื่อนที่คือวัตถุเปลี่ยนตําแหนง 
  5) ผิด เพราะทิศเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนมีความเรง  
8. เฉลย 2) กลุมดาว 88 กลุมดาว พื้นที่ 89 สวน 
   พื้นที่ของทองฟาในทางดาราศาสตรแบงกลุมดาวทั้งซีกฟาเหนือและ

ซีกฟาใตออกเปน 88 กลุมดาว แตมีพื้นที่ของกลุมดาวทั้งหมด 89 สวน 
เนื่องจากกลุมดาวงูอยูระหวางซีกฟาเหนือและซีกฟาใตพอดี จึงทําใหตองแบง
พื้นที่กลุมดาวนี้ออกเปน 2 สวน  

9. เฉลย 1) เทือกสันเขากลางมหาสมุทร 
   หลักฐานที่ Alfred Wegener ใชอางอิงขอสมมติฐานของตนเองวา

เปลือกโลกทั้งหมดเคยเปนแผนเดียวกันที่เรียกวา “มหาทวีปพันเจีย (Pangaea)” 
มีทั้งหมด 4 หลักฐาน คือ 

      1. ความคลายคลึงกันของสารประกอบในหินและแนวภูเขา 
   2. หลักฐานรอยตอของแผนทวีป 
   3. ซากบรรพชีวิน 
   4. รองรอยของธารน้ําแข็งในอดีต 
   สวนเทือกสันเขากลางมหาสมุทร เปนหลักฐานสนับสนุนวา เปลือกโลก

มีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


