
ตวัอยา่งขอ้สอบ O-NET  เร่ืองโลก 
 
1. วตัถสุว่นใหญ่ท่ีมีในชัน้ตา่งๆ ตามโครงสร้างโลกเป็นไปตามข้อใด  (ตลุาคม 47) 

ข้อ ชัน้เนือ้โลกสว่นลา่ง ชัน้แก่นโลกชัน้นอก ชัน้แก่นโลกชัน้ใน 
1 โลหะหลอมละลาย หินหลอมละลาย ของแข็งอณุหภมูิสงู 
2 หินหลอมละลาย โลหะหลอมละลาย ของแข็งอณุหภมูิสงู 
3 หินหลอมละลาย ของแข็งอณุหภมูิสงู โลหะหลอมละลาย 
4 ของแข็งอณุหภมูิสงู โลหะหลอมละลาย หินหลอมละลาย 

 
2. ข้อใดกลา่วถึงโครงสร้างภายในโลกได้ถกูต้อง  (มีนาคม 48) 

1.   แก่นโลกชัน้ในสว่นใหญ่เป็นของเหลว  มีอณุหภมูิและความดนัสงูกวา่แก่นโลกชัน้นอก 
2.   แก่นโลกชัน้นอกสว่นใหญ่เป็นของเหลว  มีอณุหภมูิและความดนัสงูกวา่แก่นโลกชัน้ใน 
3.   ชัน้เนือ้โลกสว่นบนสว่นใหญ่เป็นของแข็ง  มีอณุหภมูิและความดนัสงูกวา่ชัน้เนือ้โลกสว่นลา่ง 
4.   ชัน้เนือ้โลกสว่นลา่งสดุสว่นใหญ่เป็นของแข็ง  มีอณุหภมูิและความดนัสงูกวา่ชัน้เนือ้โลกสว่นบน      
 

3. ชัน้ “ฐานธรณีภาค” อยูต่รงสว่นใดของโครงสร้างโลก  (กมุภาพนัธ์ 49) 
1.   ชัน้เปลือกโลก     2.   รอยตอ่ชัน้เปลือกโลกกบัชัน้เนือ้โลก 
3.   ชัน้เนือ้โลก     4.   รอยตอ่ชัน้เนือ้โลกกบัชัน้แก่นโลก 
 

4. ธรณีภาคมีความหมายตรงตามข้อใด  (กมุภาพนัธ์ 51) 
1.   ชัน้เนือ้โลกสว่นบนกบัชัน้เปลือกโลก  2.   ชัน้เนือ้โลกสว่นลา่งกบัชัน้แก่นโลก 
3.   ชัน้ในเนือ้โลกทัง้หมดกบัชัน้เปลือกโลก  4.   ชัน้เปลือกโลกเพียงอยา่งเดียว 

 
5. นกัธรณีวิทยาสนันิษฐานวา่เม่ือ 200-135 ล้านปีท่ีแล้ว โลกมีทวีปตามข้อใด  (ตลุาคม 47) 

1.   พนัเจีย  และลอเรเซีย    2.   พนัเจีย  และกอนด์วานา 
3.   ลอเรเซีย  และกอนด์วานา   4.   พนัเจีย  ลอเรเซีย  และกอนด์วานา 

 
6. ตามทฤษฎีการแปรสณัฐานแผ่นธรณีภาค (plate tectonics) ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในทวีป “กอนด์วานา”  

(กมุภาพนัธ์ 51) 
1.   ทวีปแอฟริกา     2.   ทวีปอินเดีย 
3.   ทวีปอเมริกาเหนือ    4.   ทวีปออสเตรเลีย 



7. หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนว่าทวีปต่างๆ ในปัจจุบนัแต่เดิมเป็นผืนแผ่นเดียวกัน ได้มาจาก
การศกึษาตามข้อใด  (มีนาคม 48) 
1.   รอยตอ่ของชัน้เนือ้โลก    2.   รอยตอ่ของชัน้แก่นโลก 
3.   รอยตอ่ของแผน่ธรณีภาค   4.   รอยตอ่ของชัน้เปลือกโลก 

 
8. หลกัฐานในข้อใดท่ีไม่สนับสนุนวา่ ในอดีตแผน่ธรณีภาคตา่งๆ เป็นแผน่เดียวกนั  (มีนาคม 48) 

1. พบซากพืชและสตัว์หลายชนิดในทวีปปัจจบุนั 
2. หินบะซอลต์บริเวณเทือกเขากลางมหาสมทุรมีอายเุทา่กบัหินบะซอลต์บริเวณขอบทวีป 
3. พบหินท่ีเกิดจากตะกอนท่ีสะสมตามบริเวณต่างๆ ของโลก ซึ่งบางชนิดไม่ควรท่ีจะปรากฏใน

บริเวณท่ีพบนัน้ 
4. หินท่ีเกิดจากเหล็กโบราณสามารถวัดค่าต่างๆ ในอดีตของสนามแม่เหล็กของหินนัน้ แล้ว

ค านวณหาต าแหนง่เดมิของพืน้ท่ีท่ีพบหินนัน้ได้ 
 
9. ขอบทวีปใดมีรูปร่างตอ่กนัได้พอดี  (กมุภาพนัธ์ 53) 

1.   ตะวนัตกของแอฟริกา กบั ตะวนัออกของอเมริกาใต้  
2.   ตะวนัตกของเอเชีย กบั ตะวนัออกของอเมริกาเหนือ 
3.   ตะวนัตกของยโุรป  กบั ตะวนัออกของเอเชีย 
4.   เหนือของออสเตรเลีย กบั ใต้ของอเมริกาใต้ 

 
10. จากรูป ถ้า ก และ ข เป็นบริเวณท่ีอยู่ระหว่างทวีป A และทวีป B โดย ก อยู่ใกล้ทวีป A ส่วน ข อยู่

บริเวณเทือกเขากลางมหาสมทุร  (ตลุาคม 47) 

 
ข้อใดถกู 
1.   หินบะซอลต์ท่ี ก  มีอายมุากกวา่ท่ี ข  2.   หินบะซอลต์ท่ี ข  มีอายมุากกวา่ท่ี ก 
3.   หินบะซอลต์ท่ี ก  มีอายเุทา่กบัท่ี ข  4.   ไมมี่การพบหินบะซอลต์ทัง้สองบริเวณ 

 
 
 



11. การขยายตวัของพืน้ทะเลมีกระบวนการการเกิดเรียงล าดบัตามข้อใด  (ตลุาคม 47) 
  ก.   พืน้ทะเลมีรอยแตกเป็นร่องลกึ 
  ข.   มีภเูขาไฟและลาวาไหลอยูใ่ต้มหาสมทุร เกิดแผน่ดนิไหวตืน้ๆ 
  ค.   เกิดแนวภเูขาไฟกลางมหาสมทุร มีแนวเกิดแผน่ดนิไหวตามขอบธรณีภาค 
  ง.   แมกมาแทรกขึน้มาตามรอยแตก 
1.   ก  ข  ง      2.   ค  ก  ง 
3.   ก  ง  ข      4.   ข  ก  ง 

 
12. แผ่นธรณีภาค 2 แผ่นเคล่ือนท่ีแล้วท าให้เกิดเป็นร่องใต้ทะเลลึก มีแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดเป็นแนว

ภเูขาไฟชายฝ่ัง การเคล่ือนท่ีของแผน่ธรณีภาคทัง้สองเป็นไปตามข้อใด  (ตลุาคม 47) 
1.   แผน่ธรณีภาคทัง้สองแยกออกจากกนั 
2.   แผน่ธรณีมหาสมทุรเล่ือนซ้อนลงไปใต้แผน่ธรณีทวีป 
3.   แผน่ธรณีทวีปเล่ือนซ้อนลงไปใต้แผน่ธรณีมหาสมทุร 
4.   แผน่ธรณีมหาสมทุรแผน่ท่ีหนึง่เล่ือนซ้อนลงไปใต้แผน่ธรณีมหาสมทุรแผน่ท่ีสอง 

 
13. ข้อใดไม่ใช่ผลท่ีเกิดขึน้จากการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณีมหาสมทุรท่ีมดุเข้าไปใต้แผ่นธรณีมหาสมทุรอีก

แผน่หนึง่ในระดบัลกึ  (มีนาคม 48) 
1.   ภเูขาไฟท่ีมีพลงั 
2.   แนวเทือกเขากลางมหาสมทุร 
3.   แนวเกิดแผน่ดนิไหวตามขอบแผน่ธรณีภาคลกึลงไป 
4.   ปลายสว่นท่ีมดุเข้าไปกลายเป็นแมกมา ปะทขุึน้มาบนแผน่ธรณีมหาสมทุร 

 
14. เทือกเขาหิมาลยั เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด  (กมุภาพนัธ์ 49) 

1.   การเกิดแผน่ดนิไหว    2.   การแยกตวัของแผน่เปลือกโลก 
3.   การชนกนัของแผน่เปลือกโลก   4.   การระเบดิของภเูขาไฟ 
 

15. บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีการเคล่ือนตัวของขอบแผ่นธรณีภาคใน
ลกัษณะใดท่ีส าคญั  (กมุภาพนัธ์50) 
1.   เคล่ือนตวัหนีหา่งออกจากกนั   2.   เคล่ือนตวัเข้าหากนั 
3.   เคล่ือนตวัมดุลงไปใต้อีกแผน่   4.   เคล่ือนตวัเฉือนกนั 
 



16. ลักษณะท่ีโดดเด่นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาของมหาสมุทรแอตแลนติกคือข้อใด   
(กมุภาพนัธ์ 52) 
1.   การเกิดขึน้ของเทือกเขากลางมหาสมทุรท่ีทอดโค้งไปตามแนวของทวีป 
2.   การชนกนัของแผน่ธรณีมหาสมทุรกบัแผน่ธรณีมหาสมทุร 
3.   การเกิดขึน้ของวงแหวนแหง่ไฟรอบมหาสมทุร 
4.   การเกิดเกาะเน่ืองจากการระเบดิของภเูขาไฟท่ีกระจายตวัอยูท่ัว่มหาสมทุร 
 

17. ข้อใดเป็นการเรียงล าดบัขัน้ตอนการศึกษาและค านวณก่อนก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงภัยจากแผ่นดินไหว
ระดบัตา่งๆ ตามล าดบั  (มีนาคม 48)  
1. เร่ิมจากศนูย์กลางการเกิดแผน่ดนิไหว   ศกึษารอยเล่ือนมีพลงั  ค านวณหาคาบอบุตัซิ า้ 
2. เร่ิมจากรอยเล่ือนมีพลงั  ศกึษาคาบอบุตัซิ า้  ค านวณหาศนูย์กลางการเกิดแผน่ดนิไหว 
3. เร่ิมจากรอยเล่ือนมีพลงั  ทราบศนูย์กลางการเกิดแผน่ดนิไหว  ค านวณหาคาบอบุตัซิ า้ 
4. เร่ิมจากศนูย์กลางการเกิดแผน่ดนิไหว  ศกึษาคาบอบุตัซิ า้  ค านวณหารอยเล่ือนมีพลงั 

 

18. ประเทศไทยจะได้รับผลจากแผน่ดนิไหว อนัเน่ืองมาจากการกระทบกนัของแผ่นธรณีภาคคูใ่ดมากท่ีสดุ  
(กมุภาพนัธ์ 49) 
1.   แผน่ยเูรเซียกบัแผน่แปซิฟิก 
2.   แผน่ยเูรเซียกบัแผน่ออสเตรเลีย-อินเดีย 
3.   แผน่แปซิฟิกกบัแผน่นาสกา 
4.   แผน่แอนตาร์กตกิากบัแผน่ออสเตรเลีย–อินเดีย 
 

19. ข้อใดคือสาเหตขุองการเกิดแผน่ดินไหว  (กมุภาพนัธ์ 49) 
1.   คล่ืนสนึามิ     2.   โลกหมนุ 
3.   น า้ขึน้-น า้ลง     4.   การเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลก 

 

20. มาตราท่ีใช้บอกความเสียหายเน่ืองจากแผน่ดินไหวคือข้อใด  (กมุภาพนัธ์50) 
1.   ริกเตอร์      2.   เมอร์คลัลี 
3.   โมห์      4.   เวนส์เวอร์ด 
 

21. การเกิดแผน่ดนิไหวเกิดขึน้ท่ีสว่นใดของโครงสร้างโลก  (กมุภาพนัธ์50) 
1.   ฐานธรณีภาค     2.   ธรณีภาค 
3.   แก่นโลก     4.   ชัน้ของโครงสร้างโลกท่ีมีหินหลอมละลาย 



22. เคร่ืองมือในข้อใดท่ีใช้ตรวจวดัความไหวสะเทือนของแผ่นดนิไหว  (กมุภาพนัธ์ 52) 
1.   ริกเตอร์สเกล     2.   เมอร์คลัลีกราฟ 
3.   ไซสโมกราฟ     4.   เคร่ืองวดัจดุเหนือศนูย์เกิดแผน่ดนิไหว 

 

23. แผน่ดนิไหวท่ีรู้สกึได้ในประเทศไทย มกัจะมีศนูย์เกิดแผน่ดนิไหวอยูใ่นประเทศใด  (กมุภาพนัธ์ 53) 
1.   พมา่      2.   ลาว 
3.   กมัพชูา      4.   มาเลเซีย 

 

24. ข้อใดไม่ถูกต้อง  (กมุภาพนัธ์ 53) 
1.   ประเทศไทยมีแผน่ดนิไหวขนาดท่ีรู้สกึได้ โดยเฉล่ียแล้ว 1 ครัง้ทกุๆ 5 ปี 
2.   แผน่ดนิไหวในประเทศไทย มกัเกิดในบริเวณแนวรอยเล่ือนมีพลงั 
3.   แนวรอยเล่ือนมีพลงัในประเทศไทยมีจ านวนหลายสิบแนว 
4.   แนวรอยเล่ือนมีพลงัในประเทศไทยสว่นใหญ่จะอยูใ่นภาคตะวนัตกและภาคเหนือ 

 

25. การเกิดสนึามิเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 เกิดจากการชนของแผน่ทวีปใด  (กมุภาพนัธ์ 51) 
1.   แผน่ออสเตรเลีย–อินเดีย  กบั  แผน่ยเูรซีย  2.   แผน่อินโดนีเซีย  กบั  แผน่แปซิฟิก 
3.   แผน่ยเูรเซีย  กบั  แผน่แปซิฟิก   4.   แผน่อินโดนีเซีย  กบั  แผน่ฟิลิปปินส์ 

 

26. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลา่วถึงคล่ืนสนึามิไม่ถูกต้อง  (กมุภาพนัธ์ 52) 
1.   ความเร็วของคล่ืนขึน้อยูก่บัความลึก 
2.   เป็นคล่ืนน า้ท่ีมีความยาวคล่ืน 80-200 กิโลเมตร 
3.   ปรากฏการณ์นีม้กัเกิดบริเวณชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก 
4.   จะเกิดขึน้ทกุครัง้ท่ีเกิดแผน่ดนิไหวขนาด 6.5 ริกเตอร์ขึน้ไปในมหาสมทุร 
 

27. จากภาพภเูขาไฟดงัรูป  (ตลุาคม 47) 

 
ข้อใดบอกอายขุองหินได้ถกูต้อง 
1.   หิน F มีอายนุ้อยกวา่หิน A   2.   หิน B มีอายเุทา่กบัหิน F 
3.   หิน A และ B มีอายมุากกวา่หิน F  4.   หิน C, D และ E มีอายมุากกวา่หิน F 



28. ข้อใดถือว่าส าคัญเป็นอันดับแรกในการบอกว่าบริเวณใดเป็นบริเวณท่ีเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ   
(ตลุาคม 47) 
1.   มีแนวรอยตอ่ของแผน่ธรณีภาค 
2.   มีการเคล่ือนท่ีของแผน่ธรณีภาคตลอดเวลา 
3.   มีภเูขาไฟระเบดิมากท่ีสดุในโลก ทัง้ในแผน่ดนิและใต้มหาสมทุร 
4.   มีแผน่ดนิไหวรุนแรงและมากท่ีสดุในโลกถึงร้อยละ 80 ของการเกิดแผน่ดนิไหวในโลก 

 

29. ภเูขาไฟระเบดิมีสาเหตมุาจากข้อใด  (มีนาคม 48) 
1. แมกมา แก๊ส และไอน า้ถกูอดัไว้ มีการเคล่ือนไหวเกิดเสียงดงั เม่ือปริมาณเพิ่มมากขึน้ จะระเบิด

พน่ชิน้สว่นออกทางปลอ่งภเูขาไฟ 
2. แมกมาเคล่ือนท่ีขึน้มาใกล้ผิวโลก แก๊สท่ีปนอยู่แยกตวัออกแล้วลอยขึน้เหนือแมกมา เพิ่มจ านวน

และขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จนระเบดิอยา่งรุนแรง 
3. ชิน้สว่นภเูขาไฟท่ีมีแก๊สและไอน า้ประกอบอยู่ เม่ืออยู่ใต้ผิวโลกจะมีอณุหภูมิและความดนัสงูมาก 

จงึขยายตวัและพุง่ขึน้จากชอ่งเปิดอยา่งเร็ว เป็นการระเบดิท่ีรุนแรง 
4. แมกมาเคล่ือนท่ีมาถึงใต้เปลือกโลก แล้วดนัออกทางช่องด้านข้าง และรอยแตกแยกของภูเขาไฟ

อยา่งแรง เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 
 

30. ข้อใดไม่ได้เกิดจากการเย็นตวัอย่างรวดเร็วของวตัถท่ีุพ่นออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ  (มีนาคม 
48) 
1.   หินปนู      2.   หินแก้ว 
3.   หินทฟัฟ์     4.   หินพมัมิซ 
 

31. ความพรุนของหินท่ีเกิดขึน้ภายหลงัภเูขาไฟระเบดิขึน้อยูก่บัปัจจยัใด  (กมุภาพนัธ์ 49) 
1.   รูปร่างและความสงูของภเูขาไฟ   2.   ต าแหนง่ของรอยแยกบนพืน้ 
3.   อตัราการเย็นตวัของลาวา   4.   องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา 

 
32. พืน้ท่ีในข้อใดท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีเรียกวา่ “วงแหวนแหง่ไฟ”  (กมุภาพนัธ์50) 

1.   แนวรอยตอ่ภเูขาหิมาลยัในทวีปเอเชีย   
2.   บริเวณเทือกเขากลางมหาสมทุรแอตแลนตกิ 
3.   บริเวณของมหาสมทุรแปซิฟิกทัง้หมด 
4.   บริเวณรอยตอ่ภเูขาแอลป์ในทวีปยโุรป 



33. ข้อใดไม่อยู่ในบริเวณท่ีเรียกวา่ “วงแหวนแหง่ไฟ (ring of fire)”  (กมุภาพนัธ์ 51) 
1.   บริเวณขอบมหาสมทุรแปซิฟิกทัง้หมด  2.   บริเวณรอยตอ่ภเูขาแอลป์และภเูขาหิมาลยั 
3.   ประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด    4.   บริเวณด้านตะวนัตกของประเทศเมกซิโก 

 
34. หินของภเูขาใดตอ่ไปนีไ้ม่ใช่หินภเูขาไฟ   (กมุภาพนัธ์ 51) 

1.   ภเูขาองัคาร  จงัหวดับรีุรัมย์   2.   ดอยผาคอกหินฟ ู จงัหวดัล าปาง 
3.   ภเูขาพนมรุ้ง  จงัหวดับรีุรัมย์   4.   ภชีูฟ้้า  จงัหวดัเชียงราย 

 
35. การหาหลกัฐานในข้อใดท่ีแสดงวา่ในอดีตประเทศไทยเคยมีภเูขาไฟในบางพืน้ท่ี  (กมุภาพนัธ์ 51) 

1.   หินบะซอลต์     2.   หินแกรนิต 
3.   รอยแตกเล่ือนของชัน้หิน    4.   น า้พรุ้อน 
 

36. ข้อใดถกูต้องท่ีสดุ  (กมุภาพนัธ์ 52) 
1.    ภูเขาไฟส่วนใหญ่พบบนเกาะท่ีอยู่ตรงขอบของแผ่นธรณีภาค แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่

เกิดในแผน่ดนิท่ีอยูต่รงกลางของแผน่ธรณีภาค 
2.    ภเูขาไฟและแผน่ดนิไหวขนาดใหญ่  มกัเกิดตามแนวขอบของแผน่ธรณีภาค 
3.    ภเูขาไฟสว่นใหญ่เกิดตรงใจกลางของแผ่นธรณีภาคและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่  มกัเกิดตามแนว

ขอบของแผน่ธรณีภาค 
4.    ทัง้ภเูขาไฟและแผน่ดนิไหวขนาดใหญ่  มกัเกิดในภมูิอากาศเขตร้อนใกล้กับแผน่ธรณีภาค 
 

37. ปัจจบุนัมีภเูขาไฟมีพลงั อยูบ่นโลกเป็นจ านวนประมาณเทา่ใด  (กมุภาพนัธ์ 53) 
1.   100 ลกู     2.   1,000 ลกู 
3.   10,000 ลกู     4.   100,000 ลกู 
 

38. การหาอายสุมับรูณ์ของหินหรือซากดกึด าบรรพ์ทางธรณีวิทยาใช้วิธีการใด  (กมุภาพนัธ์50) 
1.   วิธีการหาอายทุางกมัมนัตรังสี 
2.   ตรวจสอบเปรียบเทียบกบัฟอสซิลอ่ืนๆ 
3.   ตรวจสอบจากล าดบัชัน้หินและความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
4.   วิธีการทางรังสีเอกซ์ 
 
 



39. นกัธรณีวิทยาใช้วิธีใดในการหาอายหุินตะกอน  (กมุภาพนัธ์ 51) 
1.   โดยใช้วิธีกมัมนัตรังสีหาอายขุองหิน 
2.   โดยการค้นหาซากดกึด าบรรพ์ เชน่ ไทรโลไบต์ 
3.   ใช้วิธีกมัมนัตภาพรังสี C-14 หาอายซุากดกึด าบรรพ์  
4.   ใช้ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหิน 

 
40. วิธีการในข้อใดท่ีไม่สามารถบอกอายขุองซากดกึด าบรรพ์ของไดโนเสาร์ได้  (กมุภาพนัธ์ 52) 

1.   การเปรียบเทียบอายกุบัชัน้หินท่ีพบซากนัน้ 
2.   การใช้ซากดกึด าบรรพ์ดชันี 
3.   การวิเคราะห์ปริมาณยเูรเนียมในซากดกึด าบรรพ์ 
4.   การวิเคราะห์ปริมาณของคาร์บอน-14 ในซากดกึด าบรรพ์ 
 

41. ซากดกึด าบรรพ์ท่ีเกิดในทะเล และยงัคงรูปได้สมบรูณ์จะพบในหินประเภทใด  (ตลุาคม 47) 
1.   หินตะกอน  หินปนู    2.   หินตะกอน  หินอคันี 
3.   หินดนิดาน  หินอคันี    4.   หินปนู  หินดนิดาน 

 
42. ซากดกึด าบรรพ์ท่ีสมบรูณ์มกัเป็นสตัว์ทะเลมากกวา่สตัว์จากแหลง่อ่ืนเพราะเหตใุด  (ตลุาคม 47) 

  ก.   ซากสตัว์ทะเลจะจมสูท้่องทะเล มีโคลนและตะกอนละเอียด 
  ข.   แร่ธาตหุลายชนิดท่ีอยูใ่นน า้ทะเลจะซมึเข้าในช่องตวัสตัว์ ท าให้ซากทนตอ่การผพุงั 
  ค.   น า้ทะเลมีความเคม็ยอ่มรักษาสภาพสตัว์ให้คงสภาพเดมิไว้ได้ 

1.   ก  ข      2.   ข  ค 
3.   ค  ก      4.   ก  ข  ค 

 
 
 
 
 
 

 
 



43. จากการศึกษาซากสตัว์ประเภทหอยตระกูลหนึ่ง แล้วเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างจ านวน   
แฟมิลีกบัเวลาทางธรณีวิทยาได้ดงัรูป  (ตลุาคม 47) 

 
เวลาทางธรณีวิทยา (ล้านปี) 

จากข้อมลูข้างต้น ข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง 
ก. สญูพนัธุ์เม่ือปลายยคุเพอร์เมียน 
ข. ก าเนิดขึน้ในโลกประมาณ 400 ล้านปีมาแล้ว 
ค. มีจ านวนแฟมิลีมากท่ีสดุเม่ือ 500 ล้านปีมาแล้ว 
ง. มีชีวิตอยูร่ะหวา่งต้นยคุดีโวเนียนถึงปลายยคุเพอร์เมียน 

1.   ก   ข   ค     2.   ก   ข   ง  
3.   ข   ค   ง     4.   ก   ข   ค   ง 
 

44. หินในข้อใดมีอายมุากท่ีสดุ  (มีนาคม 48) 
1.   หิน ก พบซากไทรโลไบต์    2.   หิน ข พบซากไดโนเสาร์ 
3.   หิน ค พบซากแอมโมไนต์   4.   หิน ง พบซากสตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นม 
 

45. ซากดกึด าบรรพ์สว่นใหญ่จะพบอยูใ่นหินชนิดใด  (กมุภาพนัธ์ 49) 
1.   หินแปร      2.   หินอคันี 
3.   หินชีสต์      4.   หินตะกอน 

 
46. ซากดกึด าบรรพ์ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบในหินชนิดใด  (กมุภาพนัธ์

50) 
1.   หินทราย     2.   หินปนู 
3.   หินบะซอลต์     4.   หินดนิดาน 

 

จ า
นว
นแ
ฟม

ิลี 

ยคุ  ไซลเูรียน ดีโวเนียน เพอร์เมียน ไทรแอสซกิ จแูรสซกิ คาร์บอนิเฟอรัส 



47. ทดลองหยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินชนิดหนึ่งแล้วจะเกิดฟองขึน้ แสดงว่าเป็นหินชนิดใด   
(กมุภาพนัธ์ 50) 
1.   หินทราย     2.   หินดนิดาน 
3.   หินปนู      4.   หินแกรนิต 

 

48. สตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นมเร่ิมเพิ่มจ านวนแฟมิลีอยา่งรวดเร็วในยคุใด  (กมุภาพนัธ์ 51) 
1.   เทอร์เชียรี     2.   พรีแคมเบรียน 
3.   ไซลเูรียน     4.   คาร์บอนิเฟอรัส 

 

49. ภาคใดของประเทศไทยท่ีมีการค้นพบซากไดโนเสาร์มากท่ีสดุ  (กมุภาพนัธ์ 52) 
1.   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   2.   ภาคเหนือ 
3.   ภาคใต้      4.   ภาคกลาง 
 

50. นกัธรณีวิทยาน าหินท่ีมีล าดบัชัน้หิน 3 ชัน้ มาหาชว่งอาย ุควรได้ผลตามข้อใด  (ตลุาคม 47) 
  

อาย ุ
ข้อ 

500-400 ล้านปี 300-200 ล้านปี 200-100 ล้านปี 

1. หินปนู หินดนิดาน หินทราย 
2. หินดนิดาน หินปนู หินทราย 
3. หินดนิดาน หินทราย หินปนู 
4. หินทราย หินปนู หินดนิดาน 

 

51. จากลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชัน้หิน ตามรูป  (มีนาคม 48) 

   
อายขุองหินเรียงล าดบัจากมากไปน้อยเป็นไปตามข้อใด ตามล าดบั 
1.   ก   ข   ค   ง   จ     2.   ก   ข   ค   จ   ง 
3.   ง   จ   ค   ข   ก     4.   จ   ง   ค   ข   ก 

หินชีสต์ 
หินชีสต์ 

หินแกรนิต 

แม่น า้ 

หนิ ก 

หนิ ข 
หนิ ค 

หนิ ง หนิ จ 



52. หินชัน้ชิน้หนึ่งมีการสะสมตัวเป็นชัน้ๆ ของหินทราย หินกรวดมน หินปูน และหินดินดาน ดังรูป         
หินชนิดใดมีอายมุากท่ีสดุ  (กมุภาพนัธ์ 49) 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + หินทราย 1. หินทราย 

 หินกรวดมน 2. หินกรวดมน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - หินปนู 3. หินปนู 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  หินดนิดาน 4. หินดนิดาน 

 
พจิารณาชัน้หนิท่ีวางตัวซ้อนกันดังรูป แล้วตอบค าถามข้อ 53-55 
  

ชัน้  ก   กระดกูช้าง ซากต้นพืช (บนสดุมีหญ้า) 
ชัน้  ข   กระดกูช้าง ซากต้นพืช หอยแครง 
ชัน้  ค   หอยแครง 
ชัน้  ง   แมงดาทะเล  แอมโมไนต์ 
ชัน้  จ   แอมโมไนต์ 

 
53. ชัน้หินในข้อใดเก่าแก่ท่ีสดุ  (กมุภาพนัธ์ 53) 

1.   ชัน้ ข      2.   ชัน้ ค 
3.   ชัน้ ง      4.   ชัน้ จ 

 
54. ฟอสซิลในข้อใดท่ีพบในตวัอยา่งนีท่ี้สามารถใช้เป็นฟอสซิลดชันีได้  (กมุภาพนัธ์ 53) 

1.   หอยแครง     2.   แอมโมไนต์ 
3. แมงดาทะเล     4.   ช้าง 

 
55. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบัสภาพของสถานท่ีแหง่นี ้ (กมุภาพนัธ์ 53) 

1.   ไมเ่คยเป็นทะเลเลย     
2.   เป็นทะเลทัง้อดีตและปัจจบุนั 
3.   เคยเป็นทะเลมาก่อน  ปัจจบุนัเป็นบก   
4.   เคยเป็นบกมาก่อน แล้วเป็นทะเลในภายหลงั 

 
 



รวบรวม โดย อ.พรเทพ  จนัทราอกุฤษฎ์ 

ตวัอยา่งขอ้สอบ O-NET  เร่ืองดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
 

1. ข้อใดเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีสดุท่ีท ำให้เกิดดำวฤกษ์หลงับกิแบง   (ตลุำคม 47) 
1.   อณุหภมูิลดลงเร่ือยๆ 
2.   มีอนภุำคมำกกวำ่ปฏิอนภุำค 
3.   มีปฏิอนภุำคมำกกวำ่อนภุำค 
4.   กำรรวมตวักนัของควำร์กได้โปรตอนและนิวตรอนซึง่เป็นท่ีมำของไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งเป็นสำร

ก ำเนิดของดำวฤกษ์ 
 

2. ข้อสงัเกตใดคือประจกัษ์พยำนท่ีสนบัสนนุทฤษฎีบกิแบง   (ตลุำคม 47) 
1.   กำรขยำยตวัของเอกภพและอณุหภมูิพืน้หลงัของอวกำศเพิ่มขึน้ 
2.   กำรหดตวัของเอกภพและอณุหภมูิพืน้หลงัของอวกำศลดลง 
3.   กำรขยำยตวัของเอกภพและอณุหภมูิพืน้หลงัของอวกำศลดลง 
4.   กำรหดตวัของเอกภพและอณุหภมูิพืน้หลงัของอวกำศเพิ่มขึน้ 

 
3. เนือ้สำรท่ีเกิดขึน้ขณะเกิดบกิแบงคืออนภุำคตำมข้อใด   (มีนำคม 48) 

1.   อิเล็กตรอน  โปรตอน และโฟตอน 
2.   อิเล็กตรอน  โปรตอน  นิวตรอน  และโฟตอน 
3.   ควำร์ก  อิเล็กตรอน  นิวทริโน  พร้อมปฏิอนภุำคของอนภุำคทัง้สำม 
4.   ควำร์ก  อิเล็กตรอน  นิวทริโน  พร้อมปฏิอนภุำคของอนภุำคทัง้สำม  และโฟตอน 
 

4. ทฤษฎีบิกแบงสำมำรถใช้อธิบำยอณุหภูมิของเอกภพและปริมำณของอนภุำคในเอกภพได้ตำมข้อใด    
(มีนำคม 48) 

ก.   อณุหภมูิของเอกภพลดลง 
ข.   อณุหภมูิของเอกภพเพิ่มขึน้ 
ค.   ปริมำณของอนภุำคน้อยกวำ่ปฏิอนภุำค 
ง.   ปริมำณของอนภุำคมำกกวำ่ปฏิอนภุำค 

 1.   ก และ ค     2.   ข และ ค 
 3.   ก และ ง     4.   ข และ ง 
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5. ปรำกฏกำรณ์ใดท่ีสนบัสนนุ “ทฤษฎีบกิแบง”   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   กำรชนกนัของดำวหำงกบัดำวเครำะห์  2.   กำรขยำยตวัของเอกภพ 
3.   กำรเกิดลมสริุยะ    4.   กำรยบุตวัของดำวฤกษ์ 
 

6. หลงัจำกบกิแบงปริมำณอนภุำคกบัปริมำณปฏิอนภุำคควรเป็นตำมข้อใด   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   มีปริมำณเทำ่กนั    2.   อนภุำคมีปริมำณมำกกวำ่ 
3.   ปฏิอนภุำคมีปริมำณมำกกวำ่   4.   เป็นไปได้ทกุข้อ 

 
7. เอ็ดวิน ฮบัเบลิ ได้ศกึษำเก่ียวกบัเร่ืองในข้อใดท่ีท ำให้พบวำ่เอกภพมีกำรขยำยตวั   (กมุภำพนัธ์ 52) 

1.   กำรวดักำรเล่ือนต ำแหน่งของสเปกตรัมจำกกำแล็กซี เทียบกบัระยะหำ่งจำกโลก 
2.   ศกึษำโครงสร้ำงของกำแล็กซี วำ่ประกอบด้วยดำวฤกษ์จ ำนวนมำก 
3.   กำรสร้ำงสมกำรเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดของทฤษฎีสมัพนัธภำพ 
4.   กำรสงัเกตกำรเคล่ือนท่ีของดำวฤกษ์ โดยใช้กำรวดัสเปกตรัม 
 

8. กำแล็กซีแอนโดรเมดำ จดัเป็นกำแล็กซีท่ีมีรูปร่ำงตำมข้อใด   (ตลุำคม 47) 
1.   กำแล็กซีแบบรูปไข ่   2.   กำแล็กซีแบบกงัหนั 
3.   กำแล็กซีแบบกงัหนัมีแกน  4.   กำแล็กซีแบบไร้รูปทรง 
 

9. ข้อใดคือทำงช้ำงเผือกท่ีมองเห็นเป็นทำงขำวพำดไปบนท้องฟ้ำ   (มีนำคม 48) 
1.   เนบวิลำชนิดหนึง่ 
2.   ฝุ่ นธุลีท่ีอยูใ่นระบบสริุยะ 
3.   ดำวฤกษ์ท่ีอยูใ่นกำแล็กซีของเรำ 
4.   ดำวฤกษ์ท่ีอยูน่อกกำแล็กซีของเรำ แตอ่ยูใ่นเอกภพเดียวกนั 
 

10. ทำงช้ำงเผือกเป็นดำรำจกัร (Galaxy) ท่ีมีรูปร่ำงแบบใด   (กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   วงรี     2.   ก้นหอยหรือกงัหนั 
3.   ก้นหอยหรือกงัหนัแบบมีแกน  4.   รูปร่ำงไมแ่นน่อน 
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11. ข้อใดเป็นกำรเรียงล ำดบัระบบจำกเล็กไปใหญ่   (กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   ระบบสริุยะ กระจกุดำว ดำรำจกัร เอกภพ 
2.   ระบบสริุยะ ดำรำจกัร กระจกุดำว เอกภพ 
3.   ดำรำจกัร กระจกุดำว เอกภพ กระจกุดำรำจกัร 
4.   กระจกุดำว ดำรำจกัร เอกภพ กระจกุดำรำจกัร 
 

12. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบัดำวฤกษ์ท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั เชน่ กลุม่ดำวนำยพรำน   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1.   ดำวฤกษ์ทกุดวงจะมีอำยใุกล้เคียงกนั 
2.   ดำวฤกษ์ทกุดวงจะมีอนัดบัควำมสว่ำงปรำกฏใกล้เคียงกนั 
3.   ดำวฤกษ์ทกุดวงจะมีระยะหำ่งจำกโลกใกล้เคียงกนั 
4.   ดำวฤกษ์ทกุดวงจะมีต ำแหนง่ท่ีปรำกฏใกล้เคียงกนั 

 
13. ข้อใดเรียงล ำดบัวิวฒันำกำรของดำวฤกษ์ท่ีมีมวลมำกๆ ได้ถกูต้อง   (ตลุำคม 47) 

1.   ดำวฤกษ์, ดำวยกัษ์แดง, ซูเปอร์โนวำ, ดำวนิวตรอน 
2.   ดำวฤกษ์, ดำวนิวตรอน, ซูเปอร์โนวำ, ดำวยกัษ์แดง 
3.   ดำวฤกษ์, ดำวยกัษ์แดง, ดำวนิวตรอน, ซูเปอร์โนวำ 
4.   ดำวฤกษ์, ซูเปอร์โนวำ, ดำวยกัษ์แดง, ดำวนิวตรอน 

 
14. ข้อใดกลำ่วถึงวิวฒันำกำรของดำวฤกษ์ได้ถกูต้อง   (มีนำคม 48) 

1.   ถ้ำมีมวลน้อย  จะใช้เชือ้เพลิงในอตัรำมำกและมีชว่งชีวิตสัน้ 
2.   ถ้ำมีมวลมำก  จะใช้เชือ้เพลิงในอตัรำมำกและมีชว่งชีวิตยำว 
3.   ถ้ำมีมวลน้อย  จะใช้เชือ้เพลิงในอตัรำน้อยและมีชว่งชีวิตยำว 
4.   ถ้ำมีมวลมำก  จะใช้เชือ้เพลิงในอตัรำน้อยและมีชว่งชีวิตยำว 

 
15. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกบักำรเปล่ียนแปลงของดวงอำทิตย์ไปเป็นดำวยกัษ์แดง   (มีนำคม 48) 

1.   พลงังำนถกูปลอ่ยจำกดำวฤกษ์สีแดงขนำดใหญ่มำกในอตัรำท่ีสงูมำกด้วย 
2.   ดวงอำทิตย์ยบุตวั อณุหภมูิท่ีแกนกลำงของดวงอำทิตย์สงูขึน้จำกเดมิมำก 
3.   ไฮโดรเจนบนดวงอำทิตย์เหลือน้อยลง แรงโน้มถ่วงภำยในดวงอำทิตย์มำกกวำ่แรงดนั 
4.   เกิดกำรหลอมรวมนิวเคลียสของฮีเลียม เป็นนิวเคลียสของคำร์บอนเป็นผลให้มีกำรหลอม

ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมอีก จงึได้พลงังำนมหำศำลดวงอำทิตย์ขยำยใหญ่ขึน้ 
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16. ตำมวิวฒันำกำรของดวงอำทิตย์ ในชว่งท้ำยท่ีสดุจะเป็นอะไร   (กมุภำพนัธ์ 49: ปรับ) 
1.   เนบวิลำดำวเครำะห์    2.   ดำวแคระขำว 
3.   หลมุด ำ     4.   ดำวนิวตรอน 
 

17. สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัดำวฤกษ์ท่ีมีมวลสงู เม่ือเข้ำสูร่ะยะสดุท้ำยเป็นตำมข้อใด   (กมุภำพนัธ์ 49: ปรับ) 
1.   ควำมหนำแนน่เพิ่มขึน้   2.   กำรระเบดิซูเปอร์โนวำ 
3.   กำรกลำยสภำพเป็นดำวนิวตรอน  4.   มวลสลำยไปหมด 
 

18. ในวิวฒันำกำรของดำวฤกษ์ ชว่งเวลำในข้อใดเป็นชว่งเวลำท่ีสัน้ท่ีสดุ   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   ดำวยกัษ์แดง    2.   ดำวแคระขำว 
3.   ดำวแคระด ำ     4.   เนบวิลำ 
 

19. ข้อใดคือจดุจบของดำวฤกษ์ท่ีมีมวลมำกกว่ำดวงอำทิตย์มำกๆ   (มีนำคม 51) 
1.   เนบิวลำ     2.   หลมุด ำ 
3.   ดำวแคระด ำ     4.   ดำวยกัษ์แดง 
 

20. จำกข้อมลูตอ่ไปนี ้
ก. กำรระเบดิของดำวแคระขำว 
ข. กำรระเบดิของดำวแคระด ำ 
ค. กำรระเบดิของดำวฤกษ์ขนำดใหญ่ 
ง. สสำรเดมิหลงัเกิดบกิแบง 

ข้อใดเป็นต้นก ำเนิดของเนบวิลำ 
1.   ก  และ  ข     2.   ค  และ  ง 
3.   ค      4.   ถกูทกุข้อ 
 

21. ดำว A มีอนัดบัควำมสว่ำง -0.5 ส่วนดำว B มีอนัดบัควำมสว่ำง 1.5 ควำมสว่ำงของดำวทัง้สองจะ
ตำ่งกนัประมำณก่ีเทำ่   (ตลุำคม 47) 
1.   1      2.   2 
3.   2.5      4.   6 
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22. จำกตำรำง แสดงอนัดบัควำมสวำ่งปรำกฏของดำว   (มีนำคม 48) 
 

ชนิดของดำว อนัดบัควำมสวำ่งปรำกฏของดำว 
A -3 
B 0 
C 1 
D 3 

 

ผู้สงัเกตจะเห็นควำมสวำ่งของดำวตำมข้อใด 
1. A สวำ่งกวำ่ D    2.   D สวำ่งกวำ่ C 
2. B มืดจนมองไมเ่ห็น    4.   C สวำ่งเทำ่กบัดวงอำทิตย์ 

 

23. ดำวศกุร์เม่ือสว่ำงน้อยท่ีสุดมีอนัดบัควำมสว่ำง -3.5  ดำวซีรีอุสมีอนัดบัควำมสว่ำง -1.5  ดำวศกุร์มี
ควำมสวำ่งมำกกวำ่ดำวซีรีอสุก่ีเทำ่   (กมุภำพนัธ์ 49) 

 1.   2.5      2.   3.0 
 3.   6.25     4.   15.6 
 

24. ตำมหลกักำรจดัอนัดบัควำมสวำ่งของดำว ดำวในข้อใดมีควำมสวำ่งมำกท่ีสดุ   (กมุภำพนัธ์ 49) 
 1.   ดำว A  มีอนัดบัควำมสวำ่ง 6   2.   ดำว B  มีอนัดบัควำมสวำ่ง 1 
 3.   ดำว C  มีอนัดบัควำมสวำ่ง 0   4.   ดำว D  มีอนัดบัควำมสวำ่ง -2 

 
25. ดำว A มีคำ่อนัดบัควำมสวำ่ง 2 ในขณะท่ีดำว B มีคำ่อนัดบัควำมสว่ำง 4 ข้อควำมใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง   

(มีนำคม 51) 
1.   ดำว A มีควำมสวำ่งมำกกวำ่ดำว B 2 เทำ่ 2.   ดำว B มีควำมสวำ่งมำกกวำ่ดำว A 2 เทำ่ 
3.   ดำว A มีควำมสวำ่งมำกกวำ่ดำว B 6.3 เทำ่ 4.   ดำว B มีควำมสวำ่งมำกกวำ่ดำว A 6.3 เทำ่ 

 
26. ดำวฤกษ์ท่ีมีอนัดบัควำมสว่ำงตำ่งกนั 4  จะมีควำมสว่ำงตำ่งกนัประมำณก่ีเท่ำ   (มีนำคม 51) 

 1.   100 เทำ่     2.   80 เท่ำ 
 3.   60 เท่ำ     4.   40 เท่ำ 
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27. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบัอนัดบัควำมสว่ำง   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1.   มีคำ่เป็นบวกเท่ำนัน้    2.   คำ่มำกแสดงวำ่สว่ำงมำก 
3.   คำ่เป็นศนูย์แสดงวำ่ไมมี่แสงในตวัเอง  4.   เป็นปริมำณท่ีไมมี่หนว่ย 

 
28. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบัอนัดบัควำมสว่ำงของดำวศกุร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุกบัอนัดบัควำมสว่ำงของดวง

อำทิตย์   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1. คำ่ใกล้กนั     2.   คำ่ของดำวศกุร์มำกกว่ำ 
3. คำ่ของดำวศกุร์น้อยกวำ่   4.   เปรียบเทียบกนัไมไ่ด้ 

 
29. ดำวท่ีมีอนัดบัควำมสวำ่งตำ่งกนั  1  จะมีควำมสวำ่งตำ่งกนัประมำณก่ีเทำ่   (กมุภำพนัธ์ 54) 

1.   2.0      2.   2.5 
3.   5.0      4.   5.5 
 

30. ดำวหำงหงส์มีสีขำว  ดวงอำทิตย์มีสีเหลือง ดำวดวงแก้วมีสีส้ม ข้อใดเรียงล ำดบัอณุหภูมิของดำวจำก
สงูไปต ่ำได้ถกูต้อง   (ตลุำคม 47) 
1. ดำวหำงหงส์, ดวงอำทิตย์, ดำวดวงแก้ว  2.   ดวงอำทิตย์, ดำวหำงหงส์, ดำวดวงแก้ว 
2. ดวงอำทิตย์, ดำวดวงแก้ว, ดำวหำงหงส์ 4.   ดำวดวงแก้ว, ดวงอำทิตย์, ดำวหำงหงส์ 

 
31. ดำวโปรซิออนมีสีเหลืองอ่อน ดำวดวงแก้วมีสีส้ม ดำวหำงหงส์มีสีขำว ล ำดบัดำวท่ีมีอำยุจำกมำกไป

น้อยเป็นไปตำมข้อใด   (มีนำคม 48) 
1.   โปรซิออน  ดวงแก้ว  หำงหงส์   2.   ดวงแก้ว  หำงหงส์  โปรซิออน 
3.   หำงหงส์   ดวงแก้ว   โปรซิออน  4.   ดวงแก้ว  โปรซิออน  หำงหงส์ 
 

32. ดำวฤกษ์ในข้อใด ท่ีมีอณุหภมูิของผิวดำวต ่ำท่ีสดุ   (กมุภำพนัธ์ 49) 
 1.   มีแสงสีน ำ้เงิน    2.   มีแสงสีแดง 
 3.   มีแสงสีเหลือง    4.   มีแสงสีส้ม 
 
33. ดำวฤกษ์ชนิดใดในข้อตอ่ไปนีมี้อณุหภมูิผิวสงูท่ีสดุ   (กมุภำพนัธ์ 50) 

1.   ดำวท่ีมีสีแดง    2.   ดำวท่ีมีสีเหลือง 
3.   ดำวท่ีมีสีน ำ้เงิน    4.   ดำวท่ีมีสีขำว 
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34. ชนิดของสเปกตรัมในข้อใดท่ีแสดงวำ่เป็นดำวฤกษ์สีขำว และอณุหภมูิของดำวท่ี 10,000 – 8,000   
เคลวิน   (มีนำคม 51) 

 1.   M      2.   G 
 3.   A      4.   O 

 
35. ดำวฤกษ์ในข้อใดตอ่ไปนีท่ี้มีอณุหภมูิผิวสงูสดุ   (กมุภำพนัธ์ 52) 

1.   ดำวท่ีมีสีส้มแดง    2.   ดำวท่ีมีสีส้ม 
3.   ดำวท่ีมีสีแดง    4.   ดำวท่ีมีสีเหลือง 
 

36. ข้อใดเรียงล ำดบัควำมสวำ่งท่ีปรำกฏของดำวจำกสว่ำงน้อยไปมำกได้ถกูต้อง   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1. ดำวศกุร์เม่ือสวำ่งสดุ   ดวงจนัทร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุ   ดำวซีรีอสั 
2. ดำวซีรีอสั   ดำวศกุร์เม่ือสว่ำงท่ีสดุ   ดวงจนัทร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุ 
3. ดำวศกุร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุ   ดำวซีรีอสั   ดวงจนัทร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุ 
4. ดวงจนัทร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุ   ดำวศกุร์เม่ือสวำ่งท่ีสดุ   ดำวซีรีอสั 

 
37. กำรหำระยะห่ำงของดำวจำกผู้สงัเกตบนโลกโดยมีวิธีแพรัลแลกซ์ เพ่ือให้เห็นกำรเปล่ียนต ำแหน่งของ

ดำวได้ชดัเจนจะต้องสงัเกตในชว่งเวลำหำ่งกนัก่ีเดือน   (ตลุำคม 47) 
1.   1      2.   3 
3.  6      4.   9 
 

38. ในคืนท่ีท้องฟ้ำแจม่ใส เรำสำมำรถมองเห็นกำแล็กซีทำงช้ำงเผือกซึง่พำดผ่ำนเป็นแถบยำวขนำดควำม
กว้ำง 15 องศำ  ถ้ำต้องกำรประมำณเวลำท่ีแสงจำกดำวท่ีขอบข้ำงหนึ่งของทำงช้ำงเผือกไปถึงอีกข้ำง
หนึง่ ต้องใช้ข้อมลูจำกข้อใดตอ่ไปนี ้  (กมุภำพนัธ์ 49) 

 1.   ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวท่ีขอบนัน้ 2.   ควำมสวำ่งของดำวท่ีขอบ 
 3.   อตัรำกำรหมนุของกำแล็กซี   4.   ดชันีหกัเหของแสงในอำกำศ 

 
39. ดำวโจรเป็นดำวฤกษ์ท่ีสว่ำงท่ีสดุบนท้องฟ้ำ ห่ำงจำกโลก 2.6 พำร์เซก  เม่ือนกัดำรำศำสตร์ถ่ำยภำพ

ห่ำงกัน 6 เดือน ภำพของดำวดวงนีจ้ะขยบัไปจำกเดิมเม่ือเทียบกับดำวท่ีอยู่ด้ำนหลงัเป็นมุมเท่ำใด    
(กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   0.19 พิลิปดำ    2.   0.26 พิลิปดำ 
3.   0.38 พิลิปดำ    4.   0.77 พิลิปดำ 
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40. ในกำรวดัระยะห่ำงจำกโลกถึงดำวฤกษ์โดยกำรหำแพรัลแลกซ์ของดำวมีกำรก ำหนด “1 หน่วยดำรำ
ศำสตร์” วำ่มีควำมหมำยตำมข้อใด   (มีนำคม 48) 
1. ระยะทำงจำกโลกถึงดวงอำทิตย์ 
2. ระยะทำงจำกโลกถึงดำวฤกษ์ท่ีสงัเกต 
3. ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวฤกษ์ท่ีสงัเกต 
4. ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวฤกษ์ท่ีเป็นฉำกหลงัของดำวฤกษ์ท่ีสงัเกต 

 
41. ค ำวำ่ 1 ปีแสง หมำยถึงอะไร   (กมุภำพนัธ์ 49) 
 1.   ระยะทำงท่ีแสงใช้เวลำเดนิทำง 1 ปี  2.   เวลำท่ีแสงเดนิทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงโลก 
 3.   ระยะทำงจำกดวงอำทิตย์ถึงโลก  4.   หนว่ยของเวลำแบบหนึง่ 

 
42. ข้อใดอธิบำยกำรเกิดดำวเครำะห์ได้ถกูต้อง   (มีนำคม 48) 

1.   เกิดจำกกำรยบุตวัของดำวฤกษ์ 
2.   กำรระเบดิของซูเปอร์โนวำออกเป็นชิน้สว่นยอ่ย 
3.   ปฏิกิริยำเทอร์โมนิวเคลียร์ภำยในดวงอำทิตย์ 
4.   เกิดจำกมวลสำรของเนบวิลำท่ีเหลือจำกกำรเกิดดวงอำทิตย์ 
 

43. ข้อใดไมจ่ดัเป็นดำวเครำะห์แบบโลก   (มีนำคม 48) 
1.   ดำวพธุ     2.   ดำวศกุร์ 
3.   ดำวองัคำร     4.   ดำวพฤหสับดี 
 

44. ดำวเครำะห์ดวงใดตอ่ไปนีอ้ยูใ่กล้ดวงอำทิตย์มำกกวำ่ดวงอ่ืน   (กมุภำพนัธ์ 49) 
1.   ดำวพฤหสับดี    2.   ดำวศกุร์ 
3.   ดำวเสำร์     4.   ดำวเนปจนู  

 
45. ดำวพฤหสับดีมีองค์ประกอบหลกัเป็นอะไร   (กมุภำพนัธ์ 49) 
 1.   เหล็ก     2.   ไฮโดรเจนและฮีเลียม 
 3.   หิน      4.   แอมโมเนีย 
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46. ในระบบสริุยะ แถบดำวเครำะห์น้อยอยูใ่นบริเวณใด   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   อยูร่ะหวำ่งแถบดำวเครำะห์ชัน้ในกบัดำวเครำะห์ชัน้นอก 
2.   อยูร่ะหวำ่งดำวเครำะห์ชัน้ในกบัเขตของดำวหำง 
3.   อยูร่ะหวำ่งดำวเครำะห์ชัน้นอกกบัเขตของดำวหำง 
4.   อยูแ่ถบนอกสดุของระบบสริุยะ 

 

47. ข้อใดจดัเป็นดำวเครำะห์ชัน้นอกทัง้หมด   (มีนำคม 51) 
1.   ดำวเสำร์   ดำวพฤหสับดี   ดำวศกุร์  2.   ดำวพฤหสับดี   ดำวองัคำร   ดำวยเูรนสั 

 3.   ดำวเสำร์   ดำวยเูรนสั   ดำวศกุร์  4.   ดำวเนปจนู   ดำวเสำร์   ดำวยเูรนสั 
  

48. ข้อใดเป็นสมบตัขิอง “ดำวเครำะห์ยกัษ์” ของดวงอำทิตย์   (มีนำคม 51) 
1.   มีควำมหนำแนน่สงูมำก   2.   ประกอบด้วยหินเป็นสว่นใหญ่ 
3.   มีแสงสวำ่งในตวัเอง    4.   ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นสว่นใหญ่ 
 

49. ข้อใดตอ่ไปนีไ้ม่เป็นสว่นประกอบของระบบสริุยะ   (กมุภำพนัธ์ 52) 
 1.   ดำวหำงฮลัเลย์    2.   ดำวพลโูต 

3.   ดำวเครำะห์น้อย    4.   ดำวลกูไก่    
  

50. ข้อใดตอ่ไปนีก้ลำ่วถกูต้องเก่ียวกบัดวงจนัทร์   (กมุภำพนัธ์ 52) 
 1.   หมนุรอบโลกในเวลำเทำ่กบัท่ีหมนุรอบดวงอำทิตย์ 
 2.   หมนุรอบตวัเองในเวลำท่ีเทำ่กบัหมนุรอบโลก 
 3.   หมนุรอบตวัเองในเวลำท่ีเทำ่กบัท่ีโลกหมนุรอบตวัเอง 
 4.   หมนุรอบตวัเองในเวลำท่ีเทำ่กบักำรหมนุรอบดวงอำทิตย์ 

 

51. ดำวเครำะห์ในระบบสริุยะมีก่ีดวง   (กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   7  ดวง     2.   8  ดวง 
3.   9  ดวง     4.   10  ดวง 
 

52. ดำวบีเทลจสุอยูห่ำ่งจำกโลกประมำณ 500 ปีแสง  ถ้ำขณะนีด้ำวนัน้เกิดกำรระเบดิ (ซูเปอร์โนวำ) เรำ
จะสงัเกตเห็นปรำกฏกำรณ์ดงักลำ่วตำมเวลำในข้อใด (กมุภำพนัธ์ 52) 
1.   เห็นทนัทีท่ีเกิด    2.   เม่ือเวลำผำ่นไป  10  ปี 
3.   เม่ือเวลำผำ่นไป  500  ปี   4.   เม่ือเวลำผำ่นไป  500  ปีแสง 
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53. ควำมเร็วแสงในสญุญำกำศมีคำ่ประมำณเทำ่ใด  (กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   1 x 108  เมตร/ วินำที    2.   3 x 108  กิโลเมตร/ ชัว่โมง 
3.   3 x 108  เมตร/ วินำที    4.   1 x 109  กิโลเมตร/ ชัว่โมง 
 

54. ข้อใดผิด   (ตลุำคม 47) 
1.   พลงังำนทกุอยำ่งในโลกได้รับจำกดวงอำทิตย์ไมท่ำงตรงก็ทำงอ้อม 
2.   โลกอยูใ่นต ำแหนง่ท่ีได้รับพลงังำนพอเหมำะจำกดวงอำทิตย์ จงึมีสิ่งมีชีวิตอยูซ่ึง่ดำวอ่ืนไมน่ำ่จะมี 
3.   แร่ธำตทุัง้หลำย เชน่ ธำตหุนกัตำ่งๆ มีอยูใ่นโลก เพรำะโลกเป็นบริวำรของดวงอำทิตย์ซึ่งก่อก ำเนิด

มำจำกเนบวิลำรุ่นหลงั 
4.   ดำวเครำะห์ทัง้หลำยเคล่ือนท่ีไปรอบๆ ดวงอำทิตย์โดยไม่ตกลงไปยงัดวงอำทิตย์ เพรำะมีแรงโน้ม

ถ่วงระหวำ่งดวงอำทิตย์และดำวเครำะห์ 
 

55. ปฏิกิริยำในข้อใดเกิดขึน้บนดวงอำทิตย์   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   ฟิวชนั     2.   ฟิชชนั 
3.   ซูเปอร์โนวำ     4.   เนบวิลำ 

 

56. ข้อใดไมไ่ด้เกิดจำกพำยสุริุยะ   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   กำรเกิดแสงเหนือแสงใต้   2.   วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนดำวเทียมเสียหำย 
3.   กำรเกิดฝนดำวตก    4.   กำรตดิตอ่ส่ือสำรโดยวิทยคุล่ืนสัน้ขดัข้อง 
 

57. ข้อใดท่ีเกิดจำกลมสริุยะ   (มีนำคม 51) 
1.   กำรเกิดแสงออโรรำแถบขัว้โลกเหนือและใต้ 2.   วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดำวเทียมลกุไหม้ 
3.   กำรตดิตอ่ส่ือสำรโดยเส้นใยน ำแสงขดัข้อง 4.   เข็มทิศเบนไปมำ    
 

58. ดวงอำทิตย์ได้พลงังำนจำกปฏิกิริยำหรือปรำกฏกำรณ์ข้อใด   (มีนำคม 51) 
 1.   กำรรวมตวัของนิวเคลียส H เป็น He  2.   กำรแตกตวัของนิวเคลียสใหญ่ 

3.   กำรเผำไหม้อย่ำงตอ่เน่ือง   4.   กำรระเบดิอย่ำงตอ่เน่ือง 
 

59. แรงในข้อใดตอ่ไปนีท่ี้เป็นปัจจยัท ำให้กลุม่หมอกก๊ำซเกิดกำรยบุตวัเพ่ือเป็นดำว   (กมุภำพนัธ์ 52) 
1.   แรงแมเ่หล็กไฟฟ้ำ    2.   แรงนิวเคลียร์ 
3.  แรงโน้มถ่วง     4.   แรงสูศ่นูย์กลำง 
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60. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัดวงอำทิตย์   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1.   มีอำยพุอๆ กบัโลก    2.   มีมวลประมำณ 50% ของมวลของระบบสริุยะ 
3.   องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน  4.   จะมีวำระสดุท้ำยเป็นดำวแคระด ำ 
 

61. เม่ือเกิดสริุยปุรำคำเตม็ดวง วนันัน้ควรจะเป็นข้อใด   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1.   แรม  1  ค ่ำ     2.   ขึน้  15  ค ่ำ 
3.   แรม  8  ค ่ำ     4.   แรม  15  ค ่ำ 
 

62. ยิงจรวด 2 ลกู ขนำดเดียวกนัจำกฐำนยิง A และ B บนพืน้ผิวโลกท่ีควำมสงูตำ่งระดบักนั โดย B  อยู่สงู
กวำ่ A ปรำกฏวำ่จรวดทัง้คูส่ำมำรถน ำยำนอวกำศไปโคจรรอบดวงอำทิตย์ได้ ข้อใดถกู   (ตลุำคม 47) 

ก.  จรวดท่ี A ถกูยิงด้วยควำมเร็วของกำรผละหนีมำกกวำ่ท่ี B 
ข.  เม่ือเร่ิมเคล่ือนท่ี จรวดท่ียิงจำกฐำน A มีแรงขบัดนัเทำ่กบัจรวดท่ียิงจำกฐำน B 
ค.  จรวดท่ี A ถกูยิงด้วยควำมเร็วของกำรผละหนีน้อยกวำ่ท่ี B 
ง.  จรวดทัง้สองหลดุพ้นแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 

 1.   ก   ข    2.   ข  ค 
 3.   ค  ง     4.   ง  ก 

 
63. ข้อใดไมใ่ชข้่อเสนอของไซออลคอฟสกีเก่ียวกบัยำนอวกำศ   (มีนำคม 48) 

1.   เชือ้เพลิงแข็งไม่อำจน ำจรวดขึน้สู่อวกำศได้ ควรใช้เชือ้เพลิงเหลว โดยแยกเชือ้เพลิงและสำรช่วย
ในกำรเผำไหม้ออกจำกกนั 

2.   ลดมวลของจรวดโดยสร้ำงจรวดเป็นชัน้ๆ เม่ือใช้เชือ้เพลิงแตล่ะชัน้หมดแล้วก็ปลดทิง้ไปเร่ือยๆ 
3.   สร้ำงยำนขนสง่อวกำศให้กลบัสูพื่น้โลกได้ เพ่ือน ำชิน้สว่นบำงอยำ่งกลบัมำใช้ใหม่ 
4.   จรวดชัน้สดุท้ำยท่ีตดิกบัยำนอวกำศจะมีควำมเร็วสงูพอท่ีจะเอำชนะแรงดงึดดูของโลกได้ 
 

64. ท ำไมกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลสำมำรถเห็นดำวต่ำงๆ ได้ชัดเจนกว่ำกล้องอ่ืนๆ บนโลกทัง้หมด   
(กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   เลนส์มีขนำดโตมำกกวำ่   
2.   เลนส์มีคณุภำพดีมำกกวำ่ 
3.   มีเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพท่ีทนัสมยักวำ่  
4.   อำกำศหอ่หุ้มโลกไมร่บกวน 
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65. เชือ้เพลิงในข้อใดเหมำะสมท่ีจะใช้ในกำรสง่ยำนอวกำศมำกท่ีสดุ   (กมุภำพนัธ์ 50) 
1.   ออกซิเจนเหลว    2.   เบนซินเกรดสงู 
3.   ไนโตรเจนเหลวและออกซิเจน   4.   ไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว 

 
66. ดำวเทียมส ำรวจทรัพยำกรธรรมชำตดิวงแรกของไทย ท่ีถกูสง่ขึน้สูว่งโคจร เม่ือวนัท่ี 1 ตลุำคม พ.ศ.

2551 ช่ืออะไร   (กมุภำพนัธ์ 52) 
 1.   ธีออส     2.   แลนแซท 

3.   ไทยคม 1 A     4.   ไทยคม 4 
 

67. ข้อใดท่ีไม่ใช่ประโยชน์ของดำวเทียมท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนั   (กมุภำพนัธ์ 52) 
1.   ก ำหนดพิกดัของต ำแหน่งตำ่งๆ บนพืน้โลก 
2.   รวมพลงังำนแสงอำทิตย์แล้วสง่มำยงัโลก 
3.   ชว่ยเตือนภยัเก่ียวกบัภยัธรรมชำต ิเชน่ น ำ้ทว่ม พำยุ 
4.   ค้นหำแหลง่ทรัพยำกรท่ีมีคำ่ เชน่ ทองค ำ น ำ้มนั 
 

68. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัสถำนีอวกำศนำนำชำติ   (กมุภำพนัธ์ 53) 
1.   วิจยัเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีไมส่ำมำรถท ำได้บนโลก 2.   เจ้ำหน้ำท่ีในสถำนีจะอยู่ในสภำพไร้น ำ้หนกั 
3.   อยูใ่นวงโคจรค้ำงฟ้ำ    4.   มีเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกำรอยูต่ลอดเวลำ 

 
69. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกระสวยอวกำศในปัจจบุนั   (กมุภำพนัธ์ 53) 

1.   เพ่ือกำรทอ่งเท่ียว    2.   เพ่ือสง่ดำวเทียมเข้ำสู่วงโคจร 
3.   เพ่ือใช้เป็นสถำนีอวกำศ   4.   มีเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกำรอยูต่ลอดเวลำ  

 
70. จำกข้อมลูตอ่ไปนี ้

ก. มวลของวตัถนุ้อยท่ีสดุ 
ข. วตัถอุยูใ่นสญุญำกำศ 
ค. ชัง่น ำ้หนกัวตัถแุล้วเป็นศนูย์ 
ง. วตัถเุคล่ือนท่ีด้วยควำมเร็วคงท่ี 

ข้อใดบ้ำงท่ีอยูใ่นสภำพไร้น ำ้หนกั   (กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   ค      2.   ข  และ  ค 
3.   ก  ข  และ  ค    4.   ก  ค  และ  ง 
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71. ข้อใดตอ่ไปนีไ้ม่ใช่ผลจำกเทคโนโลยีอวกำศ   (กมุภำพนัธ์ 54) 
1.   ภำพถ่ำยเมฆท่ีใช้ในขำ่วพยำกรณ์อำกำศ  
2.   แผนท่ีกเูกิล (Google Map) 
3.   กำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลจำกประเทศแอฟริกำใต้ 
4.   เคร่ืองไซสโมกรำฟ (Seismograph) 
 

 


