ตัวอย่างข้อสอบ O-NET เรื่องโลก
1. วัตถุสว่ นใหญ่ที่มีในชันต่
้ างๆ ตามโครงสร้ างโลกเป็ นไปตามข้ อใด
ข้ อ
ชันเนื
้ ้อโลกส่วนล่าง
ชันแก่
้ นโลกชันนอก
้
1
โลหะหลอมละลาย
หินหลอมละลาย
2
หินหลอมละลาย
โลหะหลอมละลาย
3
หินหลอมละลาย
ของแข็งอุณหภูมิสงู
4
ของแข็งอุณหภูมิสงู
โลหะหลอมละลาย

(ตุลาคม 47)
ชันแก่
้ นโลกชันใน
้
ของแข็งอุณหภูมิสงู
ของแข็งอุณหภูมิสงู
โลหะหลอมละลาย
หินหลอมละลาย

2. ข้ อใดกล่าวถึงโครงสร้ างภายในโลกได้ ถกู ต้ อง (มีนาคม 48)
1. แก่นโลกชันในส่
้ วนใหญ่เป็ นของเหลว มีอณ
ุ หภูมิและความดันสูงกว่าแก่นโลกชันนอก
้
2. แก่นโลกชันนอกส่
้
วนใหญ่เป็ นของเหลว มีอณ
ุ หภูมิและความดันสูงกว่าแก่นโลกชันใน
้
3. ชันเนื
้ ้อโลกส่วนบนส่วนใหญ่เป็ นของแข็ง มีอณ
ุ หภูมิและความดันสูงกว่าชันเนื
้ ้อโลกส่วนล่าง
4. ชันเนื
้ ้อโลกส่วนล่างสุดส่วนใหญ่เป็ นของแข็ง มีอณ
ุ หภูมิและความดันสูงกว่าชันเนื
้ ้อโลกส่วนบน
3. ชัน้ “ฐานธรณีภาค” อยูต่ รงส่วนใดของโครงสร้ างโลก (กุมภาพันธ์ 49)
1. ชันเปลื
้ อกโลก
2. รอยต่อชันเปลื
้ อกโลกกับชันเนื
้ ้อโลก
3. ชันเนื
้ ้อโลก
4. รอยต่อชันเนื
้ ้อโลกกับชันแก่
้ นโลก
4. ธรณีภาคมีความหมายตรงตามข้ อใด (กุมภาพันธ์ 51)
1. ชันเนื
้ ้อโลกส่วนบนกับชันเปลื
้ อกโลก
2. ชันเนื
้ ้อโลกส่วนล่างกับชันแก่
้ นโลก
3. ชันในเนื
้
้อโลกทังหมดกั
้
บชันเปลื
้ อกโลก
4. ชันเปลื
้ อกโลกเพียงอย่างเดียว
5. นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเมื่อ 200-135 ล้ านปี ที่แล้ ว โลกมีทวีปตามข้ อใด (ตุลาคม 47)
1. พันเจีย และลอเรเซีย
2. พันเจีย และกอนด์วานา
3. ลอเรเซีย และกอนด์วานา
4. พันเจีย ลอเรเซีย และกอนด์วานา
6. ตามทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค (plate tectonics) ข้ อใดไม่ ได้ รวมอยู่ในทวีป “กอนด์วานา”
(กุมภาพันธ์ 51)
1. ทวีปแอฟริกา
2. ทวีปอินเดีย
3. ทวีปอเมริกาเหนือ
4. ทวีปออสเตรเลีย

7. หลักฐานทางธรณี วิทยาที่สนับสนุนว่าทวีปต่างๆ ในปั จจุบนั แต่เดิมเป็ นผืนแผ่นเดียวกัน ได้ มาจาก
การศึกษาตามข้ อใด (มีนาคม 48)
1. รอยต่อของชันเนื
้ ้อโลก
2. รอยต่อของชันแก่
้ นโลก
3. รอยต่อของแผ่นธรณีภาค
4. รอยต่อของชันเปลื
้ อกโลก
8. หลักฐานในข้ อใดที่ไม่ สนับสนุนว่า ในอดีตแผ่นธรณีภาคต่างๆ เป็ นแผ่นเดียวกัน (มีนาคม 48)
1. พบซากพืชและสัตว์หลายชนิดในทวีปปัจจุบนั
2. หินบะซอลต์บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรมีอายุเท่ากับหินบะซอลต์บริเวณขอบทวีป
3. พบหินที่เ กิดจากตะกอนที่สะสมตามบริ เวณต่างๆ ของโลก ซึ่งบางชนิดไม่ควรที่จ ะปรากฏใน
บริเวณที่พบนัน้
4. หิ น ที่ เ กิ ด จากเหล็ ก โบราณสามารถวัด ค่า ต่า งๆ ในอดี ต ของสนามแม่เ หล็ ก ของหิ น นัน้ แล้ ว
คานวณหาตาแหน่งเดิมของพื ้นที่ที่พบหินนันได้
้
9. ขอบทวีปใดมีรูปร่างต่อกันได้ พอดี (กุมภาพันธ์ 53)
1. ตะวันตกของแอฟริกา กับ ตะวันออกของอเมริกาใต้
2. ตะวันตกของเอเชีย กับ ตะวันออกของอเมริกาเหนือ
3. ตะวันตกของยุโรป กับ ตะวันออกของเอเชีย
4. เหนือของออสเตรเลีย กับ ใต้ ของอเมริกาใต้
10. จากรู ป ถ้ า ก และ ข เป็ นบริ เวณที่อยู่ระหว่างทวีป A และทวีป B โดย ก อยู่ใกล้ ทวีป A ส่วน ข อยู่
บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร (ตุลาคม 47)

ข้ อใดถูก
1. หินบะซอลต์ที่ ก มีอายุมากกว่าที่ ข
3. หินบะซอลต์ที่ ก มีอายุเท่ากับที่ ข

2. หินบะซอลต์ที่ ข มีอายุมากกว่าที่ ก
4. ไม่มีการพบหินบะซอลต์ทงสองบริ
ั้
เวณ

11. การขยายตัวของพื ้นทะเลมีกระบวนการการเกิดเรี ยงลาดับตามข้ อใด (ตุลาคม 47)
ก. พื ้นทะเลมีรอยแตกเป็ นร่องลึก
ข. มีภเู ขาไฟและลาวาไหลอยูใ่ ต้ มหาสมุทร เกิดแผ่นดินไหวตื ้นๆ
ค. เกิดแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร มีแนวเกิดแผ่นดินไหวตามขอบธรณีภาค
ง. แมกมาแทรกขึ ้นมาตามรอยแตก
1. ก ข ง
2. ค ก ง
3. ก ง ข
4. ข ก ง
12. แผ่นธรณีภาค 2 แผ่นเคลื่อนที่แล้ วทาให้ เกิดเป็ นร่องใต้ ทะเลลึก มีแผ่นดินไหวรุ นแรงและเกิดเป็ นแนว
ภูเขาไฟชายฝั่ง การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคทังสองเป็
้
นไปตามข้ อใด (ตุลาคม 47)
1. แผ่นธรณีภาคทังสองแยกออกจากกั
้
น
2. แผ่นธรณีมหาสมุทรเลื่อนซ้ อนลงไปใต้ แผ่นธรณีทวีป
3. แผ่นธรณีทวีปเลื่อนซ้ อนลงไปใต้ แผ่นธรณีมหาสมุทร
4. แผ่นธรณีมหาสมุทรแผ่นที่หนึง่ เลื่อนซ้ อนลงไปใต้ แผ่นธรณีมหาสมุทรแผ่นที่สอง
13. ข้ อใดไม่ ใช่ ผลที่เกิดขึ ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมหาสมุทรที่มดุ เข้ าไปใต้ แผ่นธรณีมหาสมุทรอีก
แผ่นหนึง่ ในระดับลึก (มีนาคม 48)
1. ภูเขาไฟที่มีพลัง
2. แนวเทือกเขากลางมหาสมุทร
3. แนวเกิดแผ่นดินไหวตามขอบแผ่นธรณีภาคลึกลงไป
4. ปลายส่วนที่มดุ เข้ าไปกลายเป็ นแมกมา ปะทุขึ ้นมาบนแผ่นธรณีมหาสมุทร
14. เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด (กุมภาพันธ์ 49)
1. การเกิดแผ่นดินไหว
2. การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก
3. การชนกันของแผ่นเปลือกโลก
4. การระเบิดของภูเขาไฟ
15. บริ เ วณหุบ เขาทรุ ดตัว ตามแนวสัน เขากลางมหาสมุทรมี การเคลื่ อ นตัว ของขอบแผ่นธรณี ภ าคใน
ลักษณะใดที่สาคัญ (กุมภาพันธ์50)
1. เคลื่อนตัวหนีหา่ งออกจากกัน
2. เคลื่อนตัวเข้ าหากัน
3. เคลื่อนตัวมุดลงไปใต้ อีกแผ่น
4. เคลื่อนตัวเฉือนกัน

16. ลัก ษณะที่ โ ดดเด่นเกี่ ย วกับการเปลี่ ย นแปลงทางธรณี วิ ท ยาของมหาสมุท รแอตแลนติกคื อ ข้ อ ใด
(กุมภาพันธ์ 52)
1. การเกิดขึ ้นของเทือกเขากลางมหาสมุทรที่ทอดโค้ งไปตามแนวของทวีป
2. การชนกันของแผ่นธรณีมหาสมุทรกับแผ่นธรณีมหาสมุทร
3. การเกิดขึ ้นของวงแหวนแห่งไฟรอบมหาสมุทร
4. การเกิดเกาะเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟที่กระจายตัวอยูท่ วั่ มหาสมุทร
17. ข้ อใดเป็ นการเรี ยงลาดับขัน้ ตอนการศึกษาและคานวณก่อนกาหนดพืน้ ที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว
ระดับต่างๆ ตามลาดับ (มีนาคม 48)
1. เริ่มจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว ศึกษารอยเลื่อนมีพลัง คานวณหาคาบอุบตั ซิ ้า
2. เริ่มจากรอยเลื่อนมีพลัง ศึกษาคาบอุบตั ซิ ้า คานวณหาศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว
3. เริ่มจากรอยเลื่อนมีพลัง ทราบศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว คานวณหาคาบอุบตั ซิ ้า
4. เริ่มจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว ศึกษาคาบอุบตั ซิ ้า คานวณหารอยเลื่อนมีพลัง
18. ประเทศไทยจะได้ รับผลจากแผ่นดินไหว อันเนื่องมาจากการกระทบกันของแผ่นธรณีภาคคูใ่ ดมากที่สดุ
(กุมภาพันธ์ 49)
1. แผ่นยูเรเซียกับแผ่นแปซิฟิก
2. แผ่นยูเรเซียกับแผ่นออสเตรเลีย-อินเดีย
3. แผ่นแปซิฟิกกับแผ่นนาสกา
4. แผ่นแอนตาร์ กติกากับแผ่นออสเตรเลีย–อินเดีย
19. ข้ อใดคือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว (กุมภาพันธ์ 49)
1. คลื่นสึนามิ
2. โลกหมุน
3. น ้าขึ ้น-น ้าลง
4. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
20. มาตราที่ใช้ บอกความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวคือข้ อใด (กุมภาพันธ์50)
1. ริกเตอร์
2. เมอร์ คลั ลี
3. โมห์
4. เวนส์เวอร์ ด
21. การเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ ้นที่สว่ นใดของโครงสร้ างโลก (กุมภาพันธ์50)
1. ฐานธรณีภาค
2. ธรณีภาค
3. แก่นโลก
4. ชันของโครงสร้
้
างโลกที่มีหินหลอมละลาย

22. เครื่ องมือในข้ อใดที่ใช้ ตรวจวัดความไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว (กุมภาพันธ์ 52)
1. ริกเตอร์ สเกล
2. เมอร์ คลั ลีกราฟ
3. ไซสโมกราฟ
4. เครื่ องวัดจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
23. แผ่นดินไหวที่ร้ ูสกึ ได้ ในประเทศไทย มักจะมีศนู ย์เกิดแผ่นดินไหวอยูใ่ นประเทศใด (กุมภาพันธ์ 53)
1. พม่า
2. ลาว
3. กัมพูชา
4. มาเลเซีย
24. ข้ อใดไม่ ถูกต้ อง (กุมภาพันธ์ 53)
1. ประเทศไทยมีแผ่นดินไหวขนาดที่ร้ ูสกึ ได้ โดยเฉลี่ยแล้ ว 1 ครัง้ ทุกๆ 5 ปี
2. แผ่นดินไหวในประเทศไทย มักเกิดในบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลัง
3. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมีจานวนหลายสิบแนว
4. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นภาคตะวันตกและภาคเหนือ
25. การเกิดสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดจากการชนของแผ่นทวีปใด (กุมภาพันธ์ 51)
1. แผ่นออสเตรเลีย–อินเดีย กับ แผ่นยูเรซีย
2. แผ่นอินโดนีเซีย กับ แผ่นแปซิฟิก
3. แผ่นยูเรเซีย กับ แผ่นแปซิฟิก
4. แผ่นอินโดนีเซีย กับ แผ่นฟิ ลิปปิ นส์
26. ข้ อใดต่อไปนี ้กล่าวถึงคลื่นสึนามิไม่ ถูกต้ อง (กุมภาพันธ์ 52)
1. ความเร็วของคลื่นขึ ้นอยูก่ บั ความลึก
2. เป็ นคลื่นน ้าที่มีความยาวคลื่น 80-200 กิโลเมตร
3. ปรากฏการณ์นี ้มักเกิดบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
4. จะเกิดขึ ้นทุกครัง้ ที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ริกเตอร์ ขึ ้นไปในมหาสมุทร
27. จากภาพภูเขาไฟดังรูป (ตุลาคม 47)

ข้ อใดบอกอายุของหินได้ ถกู ต้ อง
1. หิน F มีอายุน้อยกว่าหิน A
3. หิน A และ B มีอายุมากกว่าหิน F

2. หิน B มีอายุเท่ากับหิน F
4. หิน C, D และ E มีอายุมากกว่าหิน F

28. ข้ อ ใดถื อ ว่ า ส าคัญ เป็ น อัน ดับ แรกในการบอกว่ า บริ เ วณใดเป็ น บริ เ วณที่ เ รี ย กว่า วงแหวนแห่ ง ไฟ
(ตุลาคม 47)
1. มีแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาค
2. มีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตลอดเวลา
3. มีภเู ขาไฟระเบิดมากที่สดุ ในโลก ทังในแผ่
้
นดินและใต้ มหาสมุทร
4. มีแผ่นดินไหวรุนแรงและมากที่สดุ ในโลกถึงร้ อยละ 80 ของการเกิดแผ่นดินไหวในโลก
29. ภูเขาไฟระเบิดมีสาเหตุมาจากข้ อใด (มีนาคม 48)
1. แมกมา แก๊ ส และไอน ้าถูกอัดไว้ มีการเคลื่อนไหวเกิดเสียงดัง เมื่อปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น จะระเบิด
พ่นชิ ้นส่วนออกทางปล่องภูเขาไฟ
2. แมกมาเคลื่อนที่ขึ ้นมาใกล้ ผิวโลก แก๊ สที่ปนอยู่แยกตัวออกแล้ วลอยขึ ้นเหนือแมกมา เพิ่มจานวน
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนระเบิดอย่างรุนแรง
3. ชิ ้นส่วนภูเขาไฟที่มีแก๊ สและไอน ้าประกอบอยู่ เมื่ออยู่ใต้ ผิวโลกจะมีอณ
ุ หภูมิและความดันสูงมาก
จึงขยายตัวและพุง่ ขึ ้นจากช่องเปิ ดอย่างเร็ว เป็ นการระเบิดที่รุนแรง
4. แมกมาเคลื่อนที่มาถึงใต้ เปลือกโลก แล้ วดันออกทางช่องด้ านข้ าง และรอยแตกแยกของภูเขาไฟ
อย่างแรง เกิดความเสียหายเป็ นบริเวณกว้ าง
30. ข้ อใดไม่ ได้ เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็ วของวัตถุที่พ่นออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ (มีนาคม
48)
1. หินปูน
2. หินแก้ ว
3. หินทัฟฟ์
4. หินพัมมิซ
31. ความพรุนของหินที่เกิดขึ ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยใด (กุมภาพันธ์ 49)
1. รูปร่างและความสูงของภูเขาไฟ
2. ตาแหน่งของรอยแยกบนพื ้น
3. อัตราการเย็นตัวของลาวา
4. องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา
32. พื ้นที่ในข้ อใดที่อยูใ่ นบริเวณที่เรี ยกว่า “วงแหวนแห่งไฟ” (กุมภาพันธ์50)
1. แนวรอยต่อภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย
2. บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
3. บริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกทังหมด
้
4. บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์ ในทวีปยุโรป

33. ข้ อใดไม่ อยู่ในบริเวณที่เรี ยกว่า “วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire)” (กุมภาพันธ์ 51)
1. บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทังหมด
้
2. บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์ และภูเขาหิมาลัย
3. ประเทศญี่ปนุ่ ทังหมด
้
4. บริเวณด้ านตะวันตกของประเทศเมกซิโก
34. หินของภูเขาใดต่อไปนี ้ไม่ ใช่ หินภูเขาไฟ (กุมภาพันธ์ 51)
1. ภูเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
2. ดอยผาคอกหินฟู จังหวัดลาปาง
3. ภูเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
4. ภูชี ้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
35. การหาหลักฐานในข้ อใดที่แสดงว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีภเู ขาไฟในบางพื ้นที่ (กุมภาพันธ์ 51)
1. หินบะซอลต์
2. หินแกรนิต
3. รอยแตกเลื่อนของชันหิ
้ น
4. น ้าพุร้อน
36. ข้ อใดถูกต้ องที่สดุ (กุมภาพันธ์ 52)
1. ภูเขาไฟส่วนใหญ่พบบนเกาะที่อยู่ตรงขอบของแผ่นธรณีภาค แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่
เกิดในแผ่นดินที่อยูต่ รงกลางของแผ่นธรณีภาค
2. ภูเขาไฟและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ มักเกิดตามแนวขอบของแผ่นธรณีภาค
3. ภูเขาไฟส่วนใหญ่เกิดตรงใจกลางของแผ่นธรณีภาคและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ มักเกิดตามแนว
ขอบของแผ่นธรณีภาค
4. ทังภู
้ เขาไฟและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ มักเกิดในภูมิอากาศเขตร้ อนใกล้ กับแผ่นธรณีภาค
37. ปัจจุบนั มีภเู ขาไฟมีพลัง อยูบ่ นโลกเป็ นจานวนประมาณเท่าใด (กุมภาพันธ์ 53)
1. 100 ลูก
2. 1,000 ลูก
3. 10,000 ลูก
4. 100,000 ลูก
38. การหาอายุสมั บูรณ์ของหินหรื อซากดึกดาบรรพ์ทางธรณีวิทยาใช้ วิธีการใด (กุมภาพันธ์50)
1. วิธีการหาอายุทางกัมมันตรังสี
2. ตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับฟอสซิลอื่นๆ
3. ตรวจสอบจากลาดับชันหิ
้ นและความสัมพันธ์ของโครงสร้ างทางธรณีวิทยา
4. วิธีการทางรังสีเอกซ์

39. นักธรณีวิทยาใช้ วิธีใดในการหาอายุหินตะกอน (กุมภาพันธ์ 51)
1. โดยใช้ วิธีกมั มันตรังสีหาอายุของหิน
2. โดยการค้ นหาซากดึกดาบรรพ์ เช่น ไทรโลไบต์
3. ใช้ วิธีกมั มันตภาพรังสี C-14 หาอายุซากดึกดาบรรพ์
4. ใช้ ลกั ษณะโครงสร้ างทางธรณีวิทยาของหิน
40. วิธีการในข้ อใดที่ไม่ สามารถบอกอายุของซากดึกดาบรรพ์ของไดโนเสาร์ ได้ (กุมภาพันธ์ 52)
1. การเปรี ยบเทียบอายุกบั ชันหิ
้ นที่พบซากนัน้
2. การใช้ ซากดึกดาบรรพ์ดชั นี
3. การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในซากดึกดาบรรพ์
4. การวิเคราะห์ปริมาณของคาร์ บอน-14 ในซากดึกดาบรรพ์
41. ซากดึกดาบรรพ์ที่เกิดในทะเล และยังคงรูปได้ สมบูรณ์จะพบในหินประเภทใด (ตุลาคม 47)
1. หินตะกอน หินปูน
2. หินตะกอน หินอัคนี
3. หินดินดาน หินอัคนี
4. หินปูน หินดินดาน
42. ซากดึกดาบรรพ์ที่สมบูรณ์มกั เป็ นสัตว์ทะเลมากกว่าสัตว์จากแหล่งอื่นเพราะเหตุใด (ตุลาคม 47)
ก. ซากสัตว์ทะเลจะจมสูท่ ้ องทะเล มีโคลนและตะกอนละเอียด
ข. แร่ธาตุหลายชนิดที่อยูใ่ นน ้าทะเลจะซึมเข้ าในช่องตัวสัตว์ ทาให้ ซากทนต่อการผุพงั
ค. น ้าทะเลมีความเค็มย่อมรักษาสภาพสัตว์ให้ คงสภาพเดิมไว้ ได้
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ก
4. ก ข ค

จานวนแฟมิลี

43. จากการศึกษาซากสัตว์ประเภทหอยตระกูลหนึ่ง แล้ วเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างจานวน
แฟมิลีกบั เวลาทางธรณีวิทยาได้ ดงั รูป (ตุลาคม 47)

ยุค

ไซลูเรี ยน ดีโวเนียน คาร์ บอนิเฟอรัส เพอร์ เมียน ไทรแอสซิก

จูแรสซิก

เวลาทางธรณีวิทยา (ล้ านปี )
จากข้ อมูลข้ างต้ น ข้ อใดต่อไปนี ้ถูกต้ อง
ก. สูญพันธุ์เมื่อปลายยุคเพอร์ เมียน
ข. กาเนิดขึ ้นในโลกประมาณ 400 ล้ านปี มาแล้ ว
ค. มีจานวนแฟมิลีมากที่สดุ เมื่อ 500 ล้ านปี มาแล้ ว
ง. มีชีวิตอยูร่ ะหว่างต้ นยุคดีโวเนียนถึงปลายยุคเพอร์ เมียน
1. ก ข ค
2. ก ข ง
3. ข ค ง
4. ก ข ค ง
44. หินในข้ อใดมีอายุมากที่สดุ (มีนาคม 48)
1. หิน ก พบซากไทรโลไบต์
3. หิน ค พบซากแอมโมไนต์

2. หิน ข พบซากไดโนเสาร์
4. หิน ง พบซากสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยน ้านม

45. ซากดึกดาบรรพ์สว่ นใหญ่จะพบอยูใ่ นหินชนิดใด (กุมภาพันธ์ 49)
1. หินแปร
2. หินอัคนี
3. หินชีสต์
4. หินตะกอน
46. ซากดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์ ของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในหินชนิดใด (กุมภาพันธ์
50)
1. หินทราย
2. หินปูน
3. หินบะซอลต์
4. หินดินดาน

47. ทดลองหยดกรดเกลื อ เจื อ จางลงบนหิ น ชนิ ด หนึ่ ง แล้ วจะเกิ ด ฟองขึ น้ แสดงว่ า เป็ นหิ น ชนิ ด ใด
(กุมภาพันธ์ 50)
1. หินทราย
2. หินดินดาน
3. หินปูน
4. หินแกรนิต
48. สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยน ้านมเริ่มเพิ่มจานวนแฟมิลีอย่างรวดเร็วในยุคใด (กุมภาพันธ์ 51)
1. เทอร์ เชียรี
2. พรี แคมเบรี ยน
3. ไซลูเรี ยน
4. คาร์ บอนิเฟอรัส
49. ภาคใดของประเทศไทยที่มีการค้ นพบซากไดโนเสาร์ มากที่สดุ (กุมภาพันธ์ 52)
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ภาคเหนือ
3. ภาคใต้
4. ภาคกลาง
50. นักธรณีวิทยานาหินที่มีลาดับชันหิ
้ น 3 ชัน้ มาหาช่วงอายุ ควรได้ ผลตามข้ อใด (ตุลาคม 47)
อายุ
ข้ อ
1.
2.
3.
4.

500-400 ล้ านปี

300-200 ล้ านปี

200-100 ล้ านปี

หินปูน
หินดินดาน
หินดินดาน
หินทราย

หินดินดาน
หินปูน
หินทราย
หินปูน

หินทราย
หินทราย
หินปูน
หินดินดาน

51. จากลักษณะโครงสร้ างทางธรณีวิทยาของชันหิ
้ น ตามรูป (มีนาคม 48)
หิน ก
หิน ข
หิน ค

แม่ นา้

หิน จ
หินชีสต์

หินแกรนิต

หิน ง
หินชีสต์

อายุของหินเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยเป็ นไปตามข้ อใด ตามลาดับ
1. ก ข ค ง จ
2. ก ข ค จ ง
3. ง จ ค ข ก
4. จ ง ค ข ก

52. หิ น ชัน้ ชิ น้ หนึ่ง มี ก ารสะสมตัว เป็ น ชัน้ ๆ ของหิ น ทราย หิ น กรวดมน หิ น ปูน และหิ น ดิน ดาน ดัง รู ป
หินชนิดใดมีอายุมากที่สดุ (กุมภาพันธ์ 49)
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++

----------------------------------------------------------------******************************
******************************

หินทราย
หินกรวดมน
หินปูน
หินดินดาน

1.
2.
3.
4.

หินทราย
หินกรวดมน
หินปูน
หินดินดาน

พิจารณาชัน้ หินที่วางตัวซ้ อนกันดังรู ป แล้ วตอบคาถามข้ อ 53-55
ชัน้
ชัน้
ชัน้
ชัน้
ชัน้

ก
ข
ค
ง
จ

กระดูกช้ าง ซากต้ นพืช (บนสุดมีหญ้ า)
กระดูกช้ าง ซากต้ นพืช หอยแครง
หอยแครง
แมงดาทะเล แอมโมไนต์
แอมโมไนต์

53. ชันหิ
้ นในข้ อใดเก่าแก่ที่สดุ (กุมภาพันธ์ 53)
1. ชัน้ ข
3. ชัน้ ง

2. ชัน้ ค
4. ชัน้ จ

54. ฟอสซิลในข้ อใดที่พบในตัวอย่างนี ้ที่สามารถใช้ เป็ นฟอสซิลดัชนีได้ (กุมภาพันธ์ 53)
1. หอยแครง
2. แอมโมไนต์
3. แมงดาทะเล
4. ช้ าง
55. ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับสภาพของสถานที่แห่งนี ้ (กุมภาพันธ์ 53)
1. ไม่เคยเป็ นทะเลเลย
2. เป็ นทะเลทังอดี
้ ตและปัจจุบนั
3. เคยเป็ นทะเลมาก่อน ปัจจุบนั เป็ นบก
4. เคยเป็ นบกมาก่อน แล้ วเป็ นทะเลในภายหลัง

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ
1. ข้ อใดเป็ นปัจจัยสำคัญที่สดุ ที่ทำให้ เกิดดำวฤกษ์หลังบิกแบง (ตุลำคม 47)
1. อุณหภูมิลดลงเรื่ อยๆ
2. มีอนุภำคมำกกว่ำปฏิอนุภำค
3. มีปฏิอนุภำคมำกกว่ำอนุภำค
4. กำรรวมตัวกันของควำร์ กได้ โปรตอนและนิวตรอนซึง่ เป็ นที่มำของไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งเป็ นสำร
กำเนิดของดำวฤกษ์
2. ข้ อสังเกตใดคือประจักษ์พยำนที่สนับสนุนทฤษฎีบกิ แบง (ตุลำคม 47)
1. กำรขยำยตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื ้นหลังของอวกำศเพิ่มขึ ้น
2. กำรหดตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื ้นหลังของอวกำศลดลง
3. กำรขยำยตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื ้นหลังของอวกำศลดลง
4. กำรหดตัวของเอกภพและอุณหภูมิพื ้นหลังของอวกำศเพิ่มขึ ้น
3. เนื ้อสำรที่เกิดขึ ้นขณะเกิดบิกแบงคืออนุภำคตำมข้ อใด (มีนำคม 48)
1. อิเล็กตรอน โปรตอน และโฟตอน
2. อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน และโฟตอน
3. ควำร์ ก อิเล็กตรอน นิวทริโน พร้ อมปฏิอนุภำคของอนุภำคทังสำม
้
4. ควำร์ ก อิเล็กตรอน นิวทริโน พร้ อมปฏิอนุภำคของอนุภำคทังสำม
้
และโฟตอน
4. ทฤษฎีบิกแบงสำมำรถใช้ อธิบำยอุณหภูมิของเอกภพและปริ มำณของอนุภำคในเอกภพได้ ตำมข้ อใด
(มีนำคม 48)
ก. อุณหภูมิของเอกภพลดลง
ข. อุณหภูมิของเอกภพเพิ่มขึ ้น
ค. ปริมำณของอนุภำคน้ อยกว่ำปฏิอนุภำค
ง. ปริมำณของอนุภำคมำกกว่ำปฏิอนุภำค
1. ก และ ค
2. ข และ ค
3. ก และ ง
4. ข และ ง
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5. ปรำกฏกำรณ์ใดที่สนับสนุน “ทฤษฎีบกิ แบง” (กุมภำพันธ์ 50)
1. กำรชนกันของดำวหำงกับดำวเครำะห์
2. กำรขยำยตัวของเอกภพ
3. กำรเกิดลมสุริยะ
4. กำรยุบตัวของดำวฤกษ์
6. หลังจำกบิกแบงปริมำณอนุภำคกับปริมำณปฏิอนุภำคควรเป็ นตำมข้ อใด (กุมภำพันธ์ 50)
1. มีปริมำณเท่ำกัน
2. อนุภำคมีปริมำณมำกกว่ำ
3. ปฏิอนุภำคมีปริมำณมำกกว่ำ
4. เป็ นไปได้ ทกุ ข้ อ
7. เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับเรื่ องในข้ อใดที่ทำให้ พบว่ำเอกภพมีกำรขยำยตัว (กุมภำพันธ์ 52)
1. กำรวัดกำรเลื่อนตำแหน่งของสเปกตรัมจำกกำแล็กซี เทียบกับระยะห่ำงจำกโลก
2. ศึกษำโครงสร้ ำงของกำแล็กซี ว่ำประกอบด้ วยดำวฤกษ์จำนวนมำก
3. กำรสร้ ำงสมกำรเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลำดของทฤษฎีสมั พันธภำพ
4. กำรสังเกตกำรเคลื่อนที่ของดำวฤกษ์ โดยใช้ กำรวัดสเปกตรัม
8. กำแล็กซีแอนโดรเมดำ จัดเป็ นกำแล็กซีที่มีรูปร่ำงตำมข้ อใด (ตุลำคม 47)
1. กำแล็กซีแบบรูปไข่
2. กำแล็กซีแบบกังหัน
3. กำแล็กซีแบบกังหันมีแกน
4. กำแล็กซีแบบไร้ รูปทรง
9. ข้ อใดคือทำงช้ ำงเผือกที่มองเห็นเป็ นทำงขำวพำดไปบนท้ องฟ้ำ (มีนำคม 48)
1. เนบิวลำชนิดหนึง่
2. ฝุ่ นธุลีที่อยูใ่ นระบบสุริยะ
3. ดำวฤกษ์ที่อยูใ่ นกำแล็กซีของเรำ
4. ดำวฤกษ์ที่อยูน่ อกกำแล็กซีของเรำ แต่อยูใ่ นเอกภพเดียวกัน
10. ทำงช้ ำงเผือกเป็ นดำรำจักร (Galaxy) ที่มีรูปร่ำงแบบใด (กุมภำพันธ์ 54)
1. วงรี
2. ก้ นหอยหรื อกังหัน
3. ก้ นหอยหรื อกังหันแบบมีแกน
4. รูปร่ำงไม่แน่นอน
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11. ข้ อใดเป็ นกำรเรี ยงลำดับระบบจำกเล็กไปใหญ่
1. ระบบสุริยะ กระจุกดำว ดำรำจักร
2. ระบบสุริยะ ดำรำจักร
กระจุกดำว
3. ดำรำจักร กระจุกดำว เอกภพ
4. กระจุกดำว ดำรำจักร
เอกภพ

(กุมภำพันธ์ 54)
เอกภพ
เอกภพ
กระจุกดำรำจักร
กระจุกดำรำจักร

12. ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับดำวฤกษ์ที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน เช่น กลุม่ ดำวนำยพรำน (กุมภำพันธ์ 53)
1. ดำวฤกษ์ทกุ ดวงจะมีอำยุใกล้ เคียงกัน
2. ดำวฤกษ์ทกุ ดวงจะมีอนั ดับควำมสว่ำงปรำกฏใกล้ เคียงกัน
3. ดำวฤกษ์ทกุ ดวงจะมีระยะห่ำงจำกโลกใกล้ เคียงกัน
4. ดำวฤกษ์ทกุ ดวงจะมีตำแหน่งที่ปรำกฏใกล้ เคียงกัน
13. ข้ อใดเรี ยงลำดับวิวฒ
ั นำกำรของดำวฤกษ์ที่มีมวลมำกๆ ได้ ถกู ต้ อง (ตุลำคม 47)
1. ดำวฤกษ์, ดำวยักษ์แดง, ซูเปอร์ โนวำ, ดำวนิวตรอน
2. ดำวฤกษ์, ดำวนิวตรอน, ซูเปอร์ โนวำ, ดำวยักษ์แดง
3. ดำวฤกษ์, ดำวยักษ์แดง, ดำวนิวตรอน, ซูเปอร์ โนวำ
4. ดำวฤกษ์, ซูเปอร์ โนวำ, ดำวยักษ์แดง, ดำวนิวตรอน
14. ข้ อใดกล่ำวถึงวิวฒ
ั นำกำรของดำวฤกษ์ได้ ถกู ต้ อง (มีนำคม 48)
1. ถ้ ำมีมวลน้ อย จะใช้ เชื ้อเพลิงในอัตรำมำกและมีชว่ งชีวิตสัน้
2. ถ้ ำมีมวลมำก จะใช้ เชื ้อเพลิงในอัตรำมำกและมีชว่ งชีวิตยำว
3. ถ้ ำมีมวลน้ อย จะใช้ เชื ้อเพลิงในอัตรำน้ อยและมีชว่ งชีวิตยำว
4. ถ้ ำมีมวลมำก จะใช้ เชื ้อเพลิงในอัตรำน้ อยและมีชว่ งชีวิตยำว
15. ข้ อใดไม่ เกี่ยวข้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของดวงอำทิตย์ไปเป็ นดำวยักษ์แดง (มีนำคม 48)
1. พลังงำนถูกปล่อยจำกดำวฤกษ์สีแดงขนำดใหญ่มำกในอัตรำที่สงู มำกด้ วย
2. ดวงอำทิตย์ยบุ ตัว อุณหภูมิที่แกนกลำงของดวงอำทิตย์สงู ขึ ้นจำกเดิมมำก
3. ไฮโดรเจนบนดวงอำทิตย์เหลือน้ อยลง แรงโน้ มถ่วงภำยในดวงอำทิตย์มำกกว่ำแรงดัน
4. เกิ ด กำรหลอมรวมนิ ว เคลี ย สของฮี เ ลี ย ม เป็ น นิ ว เคลี ย สของคำร์ บ อนเป็ นผลให้ มี ก ำรหลอม
ไฮโดรเจนเป็ นฮีเลียมอีก จึงได้ พลังงำนมหำศำลดวงอำทิตย์ขยำยใหญ่ขึ ้น
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16. ตำมวิวฒ
ั นำกำรของดวงอำทิตย์ ในช่วงท้ ำยที่สดุ จะเป็ นอะไร (กุมภำพันธ์ 49: ปรับ)
1. เนบิวลำดำวเครำะห์
2. ดำวแคระขำว
3. หลุมดำ
4. ดำวนิวตรอน
17. สิ่งที่เกิดขึ ้นกับดำวฤกษ์ที่มีมวลสูง เมื่อเข้ ำสูร่ ะยะสุดท้ ำยเป็ นตำมข้ อใด (กุมภำพันธ์ 49: ปรับ)
1. ควำมหนำแน่นเพิ่มขึ ้น
2. กำรระเบิดซูเปอร์ โนวำ
3. กำรกลำยสภำพเป็ นดำวนิวตรอน
4. มวลสลำยไปหมด
18. ในวิวฒ
ั นำกำรของดำวฤกษ์ ช่วงเวลำในข้ อใดเป็ นช่วงเวลำที่สนที
ั ้ ่สดุ (กุมภำพันธ์ 50)
1. ดำวยักษ์แดง
2. ดำวแคระขำว
3. ดำวแคระดำ
4. เนบิวลำ
19. ข้ อใดคือจุดจบของดำวฤกษ์ ที่มีมวลมำกกว่ำดวงอำทิตย์มำกๆ (มีนำคม 51)
1. เนบิวลำ
2. หลุมดำ
3. ดำวแคระดำ
4. ดำวยักษ์แดง
20. จำกข้ อมูลต่อไปนี ้
ก. กำรระเบิดของดำวแคระขำว
ข. กำรระเบิดของดำวแคระดำ
ค. กำรระเบิดของดำวฤกษ์ขนำดใหญ่
ง. สสำรเดิมหลังเกิดบิกแบง
ข้ อใดเป็ นต้ นกำเนิดของเนบิวลำ
1. ก และ ข
3. ค

2. ค และ ง
4. ถูกทุกข้ อ

21. ดำว A มีอนั ดับควำมสว่ำง -0.5 ส่วนดำว B มีอนั ดับควำมสว่ำง 1.5 ควำมสว่ำงของดำวทังสองจะ
้
ต่ำงกันประมำณกี่เท่ำ (ตุลำคม 47)
1. 1
2. 2
3. 2.5
4. 6
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22. จำกตำรำง แสดงอันดับควำมสว่ำงปรำกฏของดำว (มีนำคม 48)
ชนิดของดำว
A
B
C
D
ผู้สงั เกตจะเห็นควำมสว่ำงของดำวตำมข้ อใด
1. A สว่ำงกว่ำ D
2. B มืดจนมองไม่เห็น

อันดับควำมสว่ำงปรำกฏของดำว
-3
0
1
3
2. D สว่ำงกว่ำ C
4. C สว่ำงเท่ำกับดวงอำทิตย์

23. ดำวศุกร์ เมื่อสว่ำงน้ อยที่สุดมี อนั ดับควำมสว่ำง -3.5 ดำวซีรีอุสมีอนั ดับควำมสว่ำง -1.5 ดำวศุกร์ มี
ควำมสว่ำงมำกกว่ำดำวซีรีอสุ กี่เท่ำ (กุมภำพันธ์ 49)
1. 2.5
2. 3.0
3. 6.25
4. 15.6
24. ตำมหลักกำรจัดอันดับควำมสว่ำงของดำว ดำวในข้ อใดมีควำมสว่ำงมำกที่สดุ (กุมภำพันธ์ 49)
1. ดำว A มีอนั ดับควำมสว่ำง 6
2. ดำว B มีอนั ดับควำมสว่ำง 1
3. ดำว C มีอนั ดับควำมสว่ำง 0
4. ดำว D มีอนั ดับควำมสว่ำง -2
25. ดำว A มีคำ่ อันดับควำมสว่ำง 2 ในขณะที่ดำว B มีคำ่ อันดับควำมสว่ำง 4 ข้ อควำมใดต่อไปนี ้ถูกต้ อง
(มีนำคม 51)
1. ดำว A มีควำมสว่ำงมำกกว่ำดำว B 2 เท่ำ 2. ดำว B มีควำมสว่ำงมำกกว่ำดำว A 2 เท่ำ
3. ดำว A มีควำมสว่ำงมำกกว่ำดำว B 6.3 เท่ำ 4. ดำว B มีควำมสว่ำงมำกกว่ำดำว A 6.3 เท่ำ
26. ดำวฤกษ์ที่มีอนั ดับควำมสว่ำงต่ำงกัน 4 จะมีควำมสว่ำงต่ำงกันประมำณกี่เท่ำ (มีนำคม 51)
1. 100 เท่ำ
2. 80 เท่ำ
3. 60 เท่ำ
4. 40 เท่ำ
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27. ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับอันดับควำมสว่ำง (กุมภำพันธ์ 53)
1. มีคำ่ เป็ นบวกเท่ำนัน้
2. ค่ำมำกแสดงว่ำสว่ำงมำก
3. ค่ำเป็ นศูนย์แสดงว่ำไม่มีแสงในตัวเอง
4. เป็ นปริมำณที่ไม่มีหน่วย
28. ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับอันดับควำมสว่ำงของดำวศุกร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ กับอันดับควำมสว่ำงของดวง
อำทิตย์ (กุมภำพันธ์ 53)
1. ค่ำใกล้ กนั
2. ค่ำของดำวศุกร์ มำกกว่ำ
3. ค่ำของดำวศุกร์ น้อยกว่ำ
4. เปรี ยบเทียบกันไม่ได้
29. ดำวที่มีอนั ดับควำมสว่ำงต่ำงกัน 1 จะมีควำมสว่ำงต่ำงกันประมำณกี่เท่ำ (กุมภำพันธ์ 54)
1. 2.0
2. 2.5
3. 5.0
4. 5.5
30. ดำวหำงหงส์มีสีขำว ดวงอำทิตย์มีสีเหลือง ดำวดวงแก้ วมีสีส้ม ข้ อใดเรี ยงลำดับอุณหภูมิของดำวจำก
สูงไปต่ำได้ ถกู ต้ อง (ตุลำคม 47)
1. ดำวหำงหงส์, ดวงอำทิตย์, ดำวดวงแก้ ว
2. ดวงอำทิตย์, ดำวหำงหงส์, ดำวดวงแก้ ว
2. ดวงอำทิตย์, ดำวดวงแก้ ว, ดำวหำงหงส์
4. ดำวดวงแก้ ว, ดวงอำทิตย์, ดำวหำงหงส์
31. ดำวโปรซิออนมีสีเหลืองอ่อน ดำวดวงแก้ วมีสีส้ม ดำวหำงหงส์มีสีขำว ลำดับดำวที่มีอำยุจำกมำกไป
น้ อยเป็ นไปตำมข้ อใด (มีนำคม 48)
1. โปรซิออน ดวงแก้ ว หำงหงส์
2. ดวงแก้ ว หำงหงส์ โปรซิออน
3. หำงหงส์ ดวงแก้ ว โปรซิออน
4. ดวงแก้ ว โปรซิออน หำงหงส์
32. ดำวฤกษ์ในข้ อใด ที่มีอณ
ุ หภูมิของผิวดำวต่ำที่สดุ (กุมภำพันธ์ 49)
1. มีแสงสีน ้ำเงิน
2. มีแสงสีแดง
3. มีแสงสีเหลือง
4. มีแสงสีส้ม
33. ดำวฤกษ์ชนิดใดในข้ อต่อไปนี ้มีอณ
ุ หภูมิผิวสูงที่สดุ (กุมภำพันธ์ 50)
1. ดำวที่มีสีแดง
2. ดำวที่มีสีเหลือง
3. ดำวที่มีสีน ้ำเงิน
4. ดำวที่มีสีขำว
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34. ชนิดของสเปกตรัมในข้ อใดที่แสดงว่ำเป็ นดำวฤกษ์สีขำว และอุณหภูมิของดำวที่ 10,000 – 8,000
เคลวิน (มีนำคม 51)
1. M
2. G
3. A
4. O
35. ดำวฤกษ์ในข้ อใดต่อไปนี ้ที่มีอณ
ุ หภูมิผิวสูงสุด (กุมภำพันธ์ 52)
1. ดำวที่มีสีส้มแดง
2. ดำวที่มีสีส้ม
3. ดำวที่มีสีแดง
4. ดำวที่มีสีเหลือง
36. ข้ อใดเรี ยงลำดับควำมสว่ำงที่ปรำกฏของดำวจำกสว่ำงน้ อยไปมำกได้ ถกู ต้ อง (กุมภำพันธ์ 53)
1. ดำวศุกร์ เมื่อสว่ำงสุด ดวงจันทร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ ดำวซีรีอสั
2. ดำวซีรีอสั ดำวศุกร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ ดวงจันทร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ
3. ดำวศุกร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ ดำวซีรีอสั ดวงจันทร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ
4. ดวงจันทร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ ดำวศุกร์ เมื่อสว่ำงที่สดุ ดำวซีรีอสั
37. กำรหำระยะห่ำงของดำวจำกผู้สงั เกตบนโลกโดยมีวิธีแพรัลแลกซ์ เพื่อให้ เห็นกำรเปลี่ยนตำแหน่งของ
ดำวได้ ชดั เจนจะต้ องสังเกตในช่วงเวลำห่ำงกันกี่เดือน (ตุลำคม 47)
1. 1
2. 3
3. 6
4. 9
38. ในคืนที่ท้องฟ้ำแจ่มใส เรำสำมำรถมองเห็นกำแล็กซีทำงช้ ำงเผือกซึง่ พำดผ่ำนเป็ นแถบยำวขนำดควำม
กว้ ำง 15 องศำ ถ้ ำต้ องกำรประมำณเวลำที่แสงจำกดำวที่ขอบข้ ำงหนึ่งของทำงช้ ำงเผือกไปถึงอีกข้ ำง
หนึง่ ต้ องใช้ ข้อมูลจำกข้ อใดต่อไปนี ้ (กุมภำพันธ์ 49)
1. ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวที่ขอบนัน้
2. ควำมสว่ำงของดำวที่ขอบ
3. อัตรำกำรหมุนของกำแล็กซี
4. ดัชนีหกั เหของแสงในอำกำศ
39. ดำวโจรเป็ นดำวฤกษ์ ที่สว่ำงที่สดุ บนท้ องฟ้ำ ห่ำงจำกโลก 2.6 พำร์ เซก เมื่อนักดำรำศำสตร์ ถ่ำยภำพ
ห่ำงกัน 6 เดือน ภำพของดำวดวงนี ้จะขยับไปจำกเดิมเมื่อเทียบกับดำวที่อยู่ด้ำนหลังเป็ นมุมเท่ำใด
(กุมภำพันธ์ 54)
1. 0.19 พิลิปดำ
2. 0.26 พิลิปดำ
3. 0.38 พิลิปดำ
4. 0.77 พิลิปดำ
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40. ในกำรวัดระยะห่ำงจำกโลกถึงดำวฤกษ์ โดยกำรหำแพรัลแลกซ์ของดำวมีกำรกำหนด “1 หน่วยดำรำ
ศำสตร์ ” ว่ำมีควำมหมำยตำมข้ อใด (มีนำคม 48)
1. ระยะทำงจำกโลกถึงดวงอำทิตย์
2. ระยะทำงจำกโลกถึงดำวฤกษ์ที่สงั เกต
3. ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวฤกษ์ที่สงั เกต
4. ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวฤกษ์ที่เป็ นฉำกหลังของดำวฤกษ์ที่สงั เกต
41. คำว่ำ 1 ปี แสง หมำยถึงอะไร (กุมภำพันธ์ 49)
1. ระยะทำงที่แสงใช้ เวลำเดินทำง 1 ปี
3. ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงโลก

2. เวลำที่แสงเดินทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงโลก
4. หน่วยของเวลำแบบหนึง่

42. ข้ อใดอธิบำยกำรเกิดดำวเครำะห์ได้ ถกู ต้ อง (มีนำคม 48)
1. เกิดจำกกำรยุบตัวของดำวฤกษ์
2. กำรระเบิดของซูเปอร์ โนวำออกเป็ นชิ ้นส่วนย่อย
3. ปฏิกิริยำเทอร์ โมนิวเคลียร์ ภำยในดวงอำทิตย์
4. เกิดจำกมวลสำรของเนบิวลำที่เหลือจำกกำรเกิดดวงอำทิตย์
43. ข้ อใดไม่จดั เป็ นดำวเครำะห์แบบโลก (มีนำคม 48)
1. ดำวพุธ
2. ดำวศุกร์
3. ดำวอังคำร
4. ดำวพฤหัสบดี
44. ดำวเครำะห์ดวงใดต่อไปนี ้อยูใ่ กล้ ดวงอำทิตย์มำกกว่ำดวงอื่น (กุมภำพันธ์ 49)
1. ดำวพฤหัสบดี
2. ดำวศุกร์
3. ดำวเสำร์
4. ดำวเนปจูน
45. ดำวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบหลักเป็ นอะไร (กุมภำพันธ์ 49)
1. เหล็ก
2. ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3. หิน
4. แอมโมเนีย
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46. ในระบบสุริยะ แถบดำวเครำะห์น้อยอยูใ่ นบริเวณใด (กุมภำพันธ์ 50)
1. อยูร่ ะหว่ำงแถบดำวเครำะห์ชนในกั
ั ้ บดำวเครำะห์ชนนอก
ั้
2. อยูร่ ะหว่ำงดำวเครำะห์ชนในกั
ั ้ บเขตของดำวหำง
3. อยูร่ ะหว่ำงดำวเครำะห์ชนนอกกั
ั้
บเขตของดำวหำง
4. อยูแ่ ถบนอกสุดของระบบสุริยะ
47. ข้ อใดจัดเป็ นดำวเครำะห์ชนนอกทั
ั้
งหมด
้
(มีนำคม 51)
1. ดำวเสำร์ ดำวพฤหัสบดี ดำวศุกร์
2. ดำวพฤหัสบดี ดำวอังคำร ดำวยูเรนัส
3. ดำวเสำร์ ดำวยูเรนัส ดำวศุกร์
4. ดำวเนปจูน ดำวเสำร์ ดำวยูเรนัส
48. ข้ อใดเป็ นสมบัตขิ อง “ดำวเครำะห์ยกั ษ์ ” ของดวงอำทิตย์ (มีนำคม 51)
1. มีควำมหนำแน่นสูงมำก
2. ประกอบด้ วยหินเป็ นส่วนใหญ่
3. มีแสงสว่ำงในตัวเอง
4. ประกอบด้ วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็ นส่วนใหญ่
49. ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ เป็ นส่วนประกอบของระบบสุริยะ (กุมภำพันธ์ 52)
1. ดำวหำงฮัลเลย์
2. ดำวพลูโต
3. ดำวเครำะห์น้อย
4. ดำวลูกไก่
50. ข้ อใดต่อไปนี ้กล่ำวถูกต้ องเกี่ยวกับดวงจันทร์ (กุมภำพันธ์ 52)
1. หมุนรอบโลกในเวลำเท่ำกับที่หมุนรอบดวงอำทิตย์
2. หมุนรอบตัวเองในเวลำที่เท่ำกับหมุนรอบโลก
3. หมุนรอบตัวเองในเวลำที่เท่ำกับที่โลกหมุนรอบตัวเอง
4. หมุนรอบตัวเองในเวลำที่เท่ำกับกำรหมุนรอบดวงอำทิตย์
51. ดำวเครำะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวง (กุมภำพันธ์ 54)
1. 7 ดวง
2. 8 ดวง
3. 9 ดวง
4. 10 ดวง
52. ดำวบีเทลจุสอยูห่ ำ่ งจำกโลกประมำณ 500 ปี แสง ถ้ ำขณะนี ้ดำวนันเกิ
้ ดกำรระเบิด (ซูเปอร์ โนวำ) เรำ
จะสังเกตเห็นปรำกฏกำรณ์ดงั กล่ำวตำมเวลำในข้ อใด (กุมภำพันธ์ 52)
1. เห็นทันทีที่เกิด
2. เมื่อเวลำผ่ำนไป 10 ปี
3. เมื่อเวลำผ่ำนไป 500 ปี
4. เมื่อเวลำผ่ำนไป 500 ปี แสง
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53. ควำมเร็วแสงในสุญญำกำศมีคำ่ ประมำณเท่ำใด (กุมภำพันธ์ 54)
1. 1 x 108 เมตร/ วินำที
2. 3 x 108 กิโลเมตร/ ชัว่ โมง
3. 3 x 108 เมตร/ วินำที
4. 1 x 109 กิโลเมตร/ ชัว่ โมง
54. ข้ อใดผิด (ตุลำคม 47)
1. พลังงำนทุกอย่ำงในโลกได้ รับจำกดวงอำทิตย์ไม่ทำงตรงก็ทำงอ้ อม
2. โลกอยูใ่ นตำแหน่งที่ได้ รับพลังงำนพอเหมำะจำกดวงอำทิตย์ จึงมีสิ่งมีชีวิตอยูซ่ งึ่ ดำวอื่นไม่นำ่ จะมี
3. แร่ธำตุทงหลำย
ั้
เช่น ธำตุหนักต่ำงๆ มีอยูใ่ นโลก เพรำะโลกเป็ นบริ วำรของดวงอำทิตย์ซึ่งก่อกำเนิด
มำจำกเนบิวลำรุ่นหลัง
4. ดำวเครำะห์ทงหลำยเคลื
ั้
่อนที่ไปรอบๆ ดวงอำทิตย์โดยไม่ตกลงไปยังดวงอำทิตย์ เพรำะมีแรงโน้ ม
ถ่วงระหว่ำงดวงอำทิตย์และดำวเครำะห์
55. ปฏิกิริยำในข้ อใดเกิดขึ ้นบนดวงอำทิตย์ (กุมภำพันธ์ 50)
1. ฟิ วชัน
2. ฟิ ชชัน
3. ซูเปอร์ โนวำ
4. เนบิวลำ
56. ข้ อใดไม่ได้ เกิดจำกพำยุสรุ ิยะ (กุมภำพันธ์ 50)
1. กำรเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. กำรเกิดฝนดำวตก

2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนดำวเทียมเสียหำย
4. กำรติดต่อสื่อสำรโดยวิทยุคลื่นสันขั
้ ดข้ อง

57. ข้ อใดที่เกิดจำกลมสุริยะ (มีนำคม 51)
1. กำรเกิดแสงออโรรำแถบขัวโลกเหนื
้
อและใต้
3. กำรติดต่อสื่อสำรโดยเส้ นใยนำแสงขัดข้ อง

2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดำวเทียมลุกไหม้
4. เข็มทิศเบนไปมำ

58. ดวงอำทิตย์ได้ พลังงำนจำกปฏิกิริยำหรื อปรำกฏกำรณ์ข้อใด (มีนำคม 51)
1. กำรรวมตัวของนิวเคลียส H เป็ น He
2. กำรแตกตัวของนิวเคลียสใหญ่
3. กำรเผำไหม้ อย่ำงต่อเนื่อง
4. กำรระเบิดอย่ำงต่อเนื่อง
59. แรงในข้ อใดต่อไปนี ้ที่เป็ นปัจจัยทำให้ กลุม่ หมอกก๊ ำซเกิดกำรยุบตัวเพื่อเป็ นดำว (กุมภำพันธ์ 52)
1. แรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ
2. แรงนิวเคลียร์
3. แรงโน้ มถ่วง
4. แรงสูศ่ นู ย์กลำง
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60. ข้ อใดไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับดวงอำทิตย์ (กุมภำพันธ์ 53)
1. มีอำยุพอๆ กับโลก
2. มีมวลประมำณ 50% ของมวลของระบบสุริยะ
3. องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นไฮโดรเจน
4. จะมีวำระสุดท้ ำยเป็ นดำวแคระดำ
61. เมื่อเกิดสุริยปุ รำคำเต็มดวง วันนันควรจะเป็
้
นข้ อใด (กุมภำพันธ์ 53)
1. แรม 1 ค่ำ
2. ขึ ้น 15 ค่ำ
3. แรม 8 ค่ำ
4. แรม 15 ค่ำ
62. ยิงจรวด 2 ลูก ขนำดเดียวกันจำกฐำนยิง A และ B บนพื ้นผิวโลกที่ควำมสูงต่ำงระดับกัน โดย B อยู่สงู
กว่ำ A ปรำกฏว่ำจรวดทังคู
้ ส่ ำมำรถนำยำนอวกำศไปโคจรรอบดวงอำทิตย์ได้ ข้ อใดถูก (ตุลำคม 47)
ก. จรวดที่ A ถูกยิงด้ วยควำมเร็วของกำรผละหนีมำกกว่ำที่ B
ข. เมื่อเริ่มเคลื่อนที่ จรวดที่ยิงจำกฐำน A มีแรงขับดันเท่ำกับจรวดที่ยิงจำกฐำน B
ค. จรวดที่ A ถูกยิงด้ วยควำมเร็วของกำรผละหนีน้อยกว่ำที่ B
ง. จรวดทังสองหลุ
้
ดพ้ นแรงโน้ มถ่วงของโลกได้
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ง ก
63. ข้ อใดไม่ใช่ข้อเสนอของไซออลคอฟสกีเกี่ยวกับยำนอวกำศ (มีนำคม 48)
1. เชื ้อเพลิงแข็งไม่อำจนำจรวดขึ ้นสู่อวกำศได้ ควรใช้ เชื ้อเพลิงเหลว โดยแยกเชื ้อเพลิงและสำรช่วย
ในกำรเผำไหม้ ออกจำกกัน
2. ลดมวลของจรวดโดยสร้ ำงจรวดเป็ นชันๆ
้ เมื่อใช้ เชื ้อเพลิงแต่ละชันหมดแล้
้
วก็ปลดทิ ้งไปเรื่ อยๆ
3. สร้ ำงยำนขนส่งอวกำศให้ กลับสูพ่ ื ้นโลกได้ เพื่อนำชิ ้นส่วนบำงอย่ำงกลับมำใช้ ใหม่
4. จรวดชันสุ
้ ดท้ ำยที่ตดิ กับยำนอวกำศจะมีควำมเร็วสูงพอที่จะเอำชนะแรงดึงดูดของโลกได้
64. ท ำไมกล้ อ งโทรทรรศน์ ฮับ เบิล สำมำรถเห็ น ดำวต่ำ งๆ ได้ ชัด เจนกว่ ำ กล้ อ งอื่ น ๆ บนโลกทัง้ หมด
(กุมภำพันธ์ 50)
1. เลนส์มีขนำดโตมำกกว่ำ
2. เลนส์มีคณ
ุ ภำพดีมำกกว่ำ
3. มีเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพที่ทนั สมัยกว่ำ
4. อำกำศห่อหุ้มโลกไม่รบกวน
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65. เชื ้อเพลิงในข้ อใดเหมำะสมที่จะใช้ ในกำรส่งยำนอวกำศมำกที่สดุ (กุมภำพันธ์ 50)
1. ออกซิเจนเหลว
2. เบนซินเกรดสูง
3. ไนโตรเจนเหลวและออกซิเจน
4. ไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว
66. ดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรธรรมชำติดวงแรกของไทย ที่ถกู ส่งขึ ้นสูว่ งโคจร เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.
2551 ชื่ออะไร (กุมภำพันธ์ 52)
1. ธีออส
2. แลนแซท
3. ไทยคม 1 A
4. ไทยคม 4
67. ข้ อใดที่ไม่ ใช่ ประโยชน์ของดำวเทียมที่ใช้ กนั อยู่ในปัจจุบนั (กุมภำพันธ์ 52)
1. กำหนดพิกดั ของตำแหน่งต่ำงๆ บนพื ้นโลก
2. รวมพลังงำนแสงอำทิตย์แล้ วส่งมำยังโลก
3. ช่วยเตือนภัยเกี่ยวกับภัยธรรมชำติ เช่น น ้ำท่วม พำยุ
4. ค้ นหำแหล่งทรัพยำกรที่มีคำ่ เช่น ทองคำ น ้ำมัน
68. ข้ อใดไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับสถำนีอวกำศนำนำชำติ (กุมภำพันธ์ 53)
1. วิจยั เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่สำมำรถทำได้ บนโลก 2. เจ้ ำหน้ ำที่ในสถำนีจะอยู่ในสภำพไร้ น ้ำหนัก
3. อยูใ่ นวงโคจรค้ ำงฟ้ำ
4. มีเจ้ ำหน้ ำที่ประจำกำรอยูต่ ลอดเวลำ
69. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ของกระสวยอวกำศในปัจจุบนั (กุมภำพันธ์ 53)
1. เพื่อกำรท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งดำวเทียมเข้ ำสู่วงโคจร
3. เพื่อใช้ เป็ นสถำนีอวกำศ
4. มีเจ้ ำหน้ ำที่ประจำกำรอยูต่ ลอดเวลำ
70. จำกข้ อมูลต่อไปนี ้
ก. มวลของวัตถุน้อยที่สดุ
ข. วัตถุอยูใ่ นสุญญำกำศ
ค. ชัง่ น ้ำหนักวัตถุแล้ วเป็ นศูนย์
ง. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วคงที่
ข้ อใดบ้ ำงที่อยูใ่ นสภำพไร้ น ้ำหนัก (กุมภำพันธ์ 54)
1. ค
2. ข และ ค
3. ก ข และ ค
4. ก ค และ ง
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71. ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ ใช่ ผลจำกเทคโนโลยีอวกำศ (กุมภำพันธ์ 54)
1. ภำพถ่ำยเมฆที่ใช้ ในข่ำวพยำกรณ์อำกำศ
2. แผนที่กเู กิล (Google Map)
3. กำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลจำกประเทศแอฟริ กำใต้
4. เครื่ องไซสโมกรำฟ (Seismograph)
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