
บทที่ 6 ดาวฤกษ ์



ดาวฤกษ ์ เป็นดวงดาวที่กะพริบแสงได ้

วิธีการสงัเกตดาวฤกษ/์ ดาวเคราะห ์ 

ดาวเคราะห ์ จะกะพริบแสงเม่ืออยูใ่กลข้อบฟ้า

และปรากฏริบหรี ่



ดาวฤกษ ์คือ  กอ้นแกส๊รอ้นขนาดใหญ ่ 

มีองคป์ระกอบส่วนใหญเ่ป็นธาตุ

ไฮโดรเจน ประมาณรอ้ยละ 99 



6.1  วิวฒันาการของดาวฤกษ ์

การยุบตวัของเนบิวลา 

ดาวฤกษก่์อนเกิด 

(protostar) 

ดาวฤกษ ์



ดวงอาทิตย ์ ดาวแคระขาว 

ดาวยกัษใ์หญสี่น ้าเงิน 
หลมุด า 

ดาวยกัษใ์หญสี่น ้าเงิน ดาวนิวตรอน 

ดาวแคระน ้าตาล 

ดาวยกัษแ์ดง 

ดาวยกัษแ์ดง 

เนบิวลาดาวเคราะห ์



6.2  ก าเนิดและวิวฒันาการของดวงอาทิตย ์

การยุบตวัของเนบิวลา 

ดวงอาทิตยก่์อนเกิด 

(protosun) 

ดวงอาทิตย ์
ปฏิกิริยา 

เทอรโ์มนิวเคลียร ์



ปฏิกิรยิาเทอรโ์มนิวเคลียร ์

เปลี่ยนสสารเป็นพลงังาน 

ท าใหด้าวฤกษส์่องแสงได ้





ดาวพธุ และดาวศุกร ์ถูกกลืนกิน สว่นโลกจะถูกเผาไหม ้



6.3  ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ ์

 เป็นพลงังานจากดาวฤกษท์ีป่ลดปล่อยออกมา

ในเวลา 1 วินาทีตอ่หน่วยพ้ืนท่ี 

ความส่องสว่าง (brightness) 

ลกัซมิ์เตอร ์(luxmeter) 



ความส่องสว่าง (brightness) 

• ความส่องสว่างปรากฏ (apparent brightness) 



ความส่องสว่างปรากฏของดาว 

ใหส้งัเกตความส่องสว่างของดาว  

แลว้แบ่งดาวเป็นระดบั  

โดยใชร้ะดบัความสอ่งสว่าง 

ท่ีสงัเกตเห็นเป็นเกณฑ ์ 

จะแบ่งดาวไดเ้ป็นก่ีระดบั Hipparchus  
(190-127 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) 

• ระดบัที่ 1  สว่างที่สุด 

• ระดบัที่ 6  รบิหรีท่ี่สุด 



โชติมาตรปรากฏ  

(apparent magnitude)/ 

อนัดบัความสว่างปรากฏ/ 

แมกนิจูดปรากฏ 



 ดาวท่ีมีคา่โชตมิาตรนอ้ยกบัดาวท่ีมีคา่โชตมิาตรมาก ดาว

ดวงใดมีความส่องสว่างมากกว่ากนั 

ดาวที่มีค่าโชตมิาตรนอ้ยจะสว่างกว่าดาวที่มีโชตมิาตรมาก 

 



•   เป็นการก าหนดระดบัความสว่าง เพื่อเปรยีบเทียบ 

     ความสอ่งสว่างปรากฏ 

โชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude)/ 

อนัดบัความสว่างปรากฏ/ แมกนิจูดปรากฏ 

•   เป็นตวัเลขท่ีก าหนดข้ึนโดยก าหนดเป็น 6 ระดบั 

•   ดาวฤกษท์ี่มีโชตมิาตรตา่งกนั 1 จะมีความสว่าง 
     ตา่งกนั 2.512 เทา่ 





ดาวสองดวงมีความสว่างตา่งกนั  =  (2.5)n เท่า 
 

โชตมิาตรปรากฏของดาว 1 

 โชตมิาตรปรากฏของดาว 2 

 

หรือ 

=    (2.5)m1
-m

2 เท่า 
 

เม่ือ m1 และ m2 เป็นโชติมาตรปรากฏของดาว 1 และ ดาว 2 

ตามล าดบั 

 

m1 - m2  คือ  ผลตา่งของโชตมิาตรปรากฏระหว่างดาวสองดวง 
 



ตวัอยา่ง  ดาว A มีโชติมาตร -0.5   

สว่นดาว B มีโชติมาตร 1.5   

ความสว่างของดาวทั้งสองจะตา่งกนัประมาณก่ีเทา่ 

อนัดบัความสว่างตา่งกนั n จะมีความสว่างตา่งกนั (2.5)n เท่า 
 

ดาว A และ ดาว B มีอนัดบัความสว่างตา่งกนั  =  1.5 – (-0.5) 

 

ดาว A และ ดาว B มีอนัดบัความสว่างตา่งกนั  =  2.0 

 

ดาว A และ ดาว B มีความสว่างตา่งกนั         = (2.5)2 เท่า 

 

ดาว A และ ดาว B มีความสว่างตา่งกนั         =  6.25  เท่า 

 



 ถา้ดาวฤกษ ์2 ดวงมีโชตมิาตรปรากฏตา่งกนั 3 จะสว่าง

ตา่งกนัก่ีเท่า 

... 

 



ผลตา่งของโชตมิาตรปรากฏ อตัราส่วนความส่องสว่างปรากฏ 
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 โชตมิาตรปรากฏของดวงจนัทรมี์คา่คงท่ีหรือไม่ อย่างไร 

... 

 



 นกัเรยีนคดิว่าในคืนท่ีเราเห็นดวงจนัทรเ์ตม็ดวงหรือท่ี

เรยีกว่าคืนเพ็ญ ดวงจนัทรค์วรมีโชตมิาตรปรากฏอยู่ในช่วง

ประมาณเท่าใด 

ดวงจนัทรเ์ต็มดวง ควรมีโชติมาตรปรากฏ  -12.6 

 



 หากไม่นบัรวมดวงอาทิตย ์ดาวฤกษท่ี์สว่างท่ีสุดบนทอ้งฟ้า 

คือดาวอะไร 

ดาวซีรีอสั 

 



 ดาวเคราะห์ท่ีสว่างท่ีสุด คือดาวอะไร 

ดาวศกุร ์

 



โชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude)/ 

อนัดบัความสว่างปรากฏ/ แมกนิจูดปรากฏ 

โชติมาตรสมับูรณ ์(absolute magnitude) 

เป็นค่าโชติมาตรของดาวเม่ือดาวนั้นอยู่ห่างจากโลกเป็น

ระยะทางเท่ากบั 10 พารเ์ซก  หรือ  32.62  ปีแสง 
 



 โชตมิาตรสมับูรณก์บัโชตมิาตรปรากฏตา่งกนัอย่างไร 

โชตมิาตรปรากฏเป็นโชติมาตรของดาวบนทอ้งฟ้าจริงตามที่เรา

มองเห็นจากโลก  ส่วนโชติมาตรสมับูรณเ์ป็นการวัดโชติมาตร

ของดาวเม่ืออยูห่่างจากโลกเป็นระยะทาง 10 พารเ์ซก 

 



ความส่องสว่าง (brightness) 

ความส่องสว่างปรากฏ (apparent brightness) 

ความส่องสว่างสมับูรณ ์(absolute brightness) 

โชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude)/ 

อนัดบัความสว่างปรากฏ/ แมกนิจูดปรากฏ 

โชติมาตรสมับูรณ ์(absolute magnitude) 



6.4  สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ ์









Oh! Be A Fine Girl, Kiss Me 



6.5  ระยะห่างของดาวฤกษ ์

 หน่วยดาราศาสตร ์(astronomical unit; AU) 

หน่วยที่ใชบ้อกระยะทางในทางดาราศาสตร ์

 ปีแสง (light-year; ly) 

 พารเ์ซก (parsec; pc) 



 หน่วยดาราศาสตร ์(astronomical unit; AU) 

 ปีแสง (light-year; ly) 

 พารเ์ซก (parsec; pc; Parallax Angle of 1 Arc Second) 

 1 AU  =  150 ลา้นกิโลเมตร 

 1 ly  =  9.5 ลา้นลา้นกิโลเมตร 

 1 pc  เท่ากบั ระยะทางของดาวที่มีมุมแพรลัแลกซ ์1 พิลิปดา 

 =  3.261 ly  =  206,265 AU 



แพรลัแลกซ ์(parallax) 

 แพรลัแลกซ ์คือ ปรากฏการณท์ี่ผูส้งัเกตมองจาก 

2 จุด แลว้เห็นต าแหน่งของวตัถุเปล่ียนไปเม่ือเทียบกบั

วตัถุอา้งอิง 



พิลิปดา (second of arc) 

หน่วย ค่า สญัลกัษณ ์

องศา 1/360 ของวงกลม ° 

ลิปดา  1/60 องศา ‘ 

พิลิปดา 1/60 ลิปดา “ 

 1 pc  เท่ากบั ระยะทางของดาวที่มีมุมแพรลัแลกซ ์1 พิลิปดา 



1 pc  เท่ากบั  

ระยะทางของดาวที่มี 

มุมแพรลัแลกซ ์1 พิลิปดา 

(Parallax Angle of 1 Arc Second) 



p 

p p 

tan p   =   1 
d 

tan p   =   1 
d 

tan d   =   1 
p 



 ถา้ดาวซีรอีัส  มีมุมแพรลัแลกซ ์เท่ากบั 0.379  

   ดาวซีรอีัสอยู่ห่างจากโลกก่ีพารเ์ซก 

ดาวซีรีอสั;  d   =   1/p 

 

d   =   1/0.379 

 

 =   2.64 pc 

 

ดงันั้น ดาวซีรอีสัอยูห่่างจากโลก =   2.64 pc 

 



6.6  เนบิวลา แหล่งก าเนิดดาวฤกษ ์

 เนบิวลา คือ แกส๊และฝุ่ นที่รวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่มใหญ่

ระหว่างดาวฤกษภ์ายในกาแล็กซี 

 ตน้ก าเนิดของเนบิวลา คือ สสารดั้งเดิมหลงับิกแบง 

และซากที่เหลือจากการระเบิดของดาวฤกษ ์



กลุ่มดาวนายพรานและกระจุกดาวลกูไก่ 



Orion Nebula (M42) 
เนบิวลาประเภทเรืองแสง 

NGC 1977 





กระจุกดาวลกูไก่ 

(Pleiades: M45) 

รอบดาวดา้นลา่ง 

จะเห็นเนบิวลา 

ประเภทสะทอ้นแสง 



  ดาวฤกษใ์นกลุ่มดาวนายพรานดวงใดท่ีมีอายุมากใกลถึ้ง

จุดสุดทา้ยของชีวิต 

เบทเทลจสุ (Betelgeuse) 
 



  จากการสงัเกตสีของดาวฤกษใ์นกระจุกดาวลูกไก่ ดาว

ฤกษเ์หล่าน้ีมีอุณหภมิูผวิเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกบัดวงอาทิตย ์

ดาวฤกษใ์นกระจกุดาวลกูไก่มีสีน ้าเงินขาว 

แสดงว่ามีอุณหภูมิผิวสูงกว่าอุณหภูมิผิวของดวงอาทิตย ์
 



เนบิวลานกอินทร ี

ตวัอยา่งเนบิวลาชนิดตา่งๆ 

มวลสารก าลงัยุบตวัเกิดดาวฤกษด์วงใหม่ 



เนบิวลาดอกกุหลาบ มวลสารก าลงัยุบตวัเกิดดาวฤกษด์วงใหม่ 



เนบิวลาสามแฉก มวลสารก าลงัยุบตวัเกิดดาวฤกษด์วงใหม่ 



เนบิวลาปู 

เป็นเนบิวลาประเภทเรืองแสง มวลสารกระจายออก

เน่ืองจากการระเบิดของดาวฤกษใ์นอดีต 

 



เนบิวลาผา้คลมุไหล่ 

เป็นเนบิวลาประเภทเรืองแสง มวลสารกระจายออก

เน่ืองจากการระเบิดของดาวฤกษใ์นอดีต 



เนบิวลาแคสสิโอเปีย 

เป็นเนบิวลาประเภทเรืองแสง มวลสารกระจายออก

เน่ืองจากการระเบิดของดาวฤกษใ์นอดีต 



เนบิวลาวงแหวน  

เป็นเนบิวลาดาวเคราะห ์(มีลกัษณะคลา้ยดาวเคราะห)์ 

เป็นเนบิวลาประเภทเรืองแสง มวลสารกระจายออก

เน่ืองจากการระเบิดของดาวฤกษใ์นอดีต 



เนบิวลาหวัมา้ 

เป็นเนบิวลามืด เกิดจากฝุ่ นบงัแสงดาวฤกษท่ี์อยูเ่บ้ืองหลงั 



ประเภทของเนบิวลา 

 1.  เนบิวลาเรอืงแสง   มีสีแดง  เช่น M 42   

 2.  เนบิวลาสะทอ้นแสง   มีสีแดงปนฟ้า  เช่น M 45 

 3.  เนบิวลามืด  เห็นเป็นเงามืด  เช่น  เนบิวลาหวัมา้ 



6.7  ระบบดาวฤกษ ์

 1.  ระบบดาวเดี่ยว  เช่น ดวงอาทิตย ์  

 2.  ระบบดาวคู่  เช่น ดาวซีรอีสั 

 3.  ระบบดาวหลายดวง  เช่น ดาวแอลฟาเซนทาร ี

 4.  กระจุกดาว  เช่น กระจุกดาว M 13 

 5.  กาแล็กซี  เช่น กาแล็กซีทางชา้งเผือก 



 ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษด์วงเดียวในระบบสุรยิะ   

 1.  ระบบดาวเดี่ยว  เช่น ดวงอาทิตย ์  



ประกอบดว้ยดาวฤกษ ์2 ดวง ที่เคลื่อนที่รอบซ่ึงกนัและกนั 

 2.  ระบบดาวคู่  เช่น ดาวซีรอีสั 



 3.  ระบบดาวหลายดวง  เช่น ดาวแอลฟาเซนทาร ี

ประกอบดว้ยดาวฤกษม์ากกว่า 2 ดวง 



 4.  กระจุกดาว  เช่น กระจุกดาว M 13 

ประกอบดว้ยดาวฤกษจ์  านวนมาก 

กระจกุดาว M 13 

กระจุกดาวทรงกลม 

อายุมากนบัแสนดวง 

กระจกุดาวลกูไก่ 

กระจุกดาวเปิด 

อายุนอ้ยนบัรอ้ยดวง 



ประกอบดว้ยดาวฤกษจ์  านวนตัง้แตสิ่บลา้น ถึงหน่ึงลา้นลา้นดวง 

 5.  กาแล็กซี  เช่น กาแล็กซีทางชา้งเผือก 



6.8  มวลของดาวฤกษ ์

กฎของเคปเลอร ์



F  คือ  ต  าแหน่งดวงอาทิตย ์เป็นจุดโฟกสัจุดหน่ึงของวงโคจร 

O  คือ  จุดศูนยก์ลางของรูป เป็นจุดโฟกสัจุดหน่ึงของวงโคจร 

1.    ดาวเคราะหจ์ะโคจรเป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์

อยูท่ี่จดุโฟกสัจดุหน่ึง 



2.    เสน้ตรงที่ลากเช่ือมระหว่างดาวเคราะหก์บัดวงอาทิตย ์

จะกวาดพ้ืนท่ีไดเ้ทา่กนัในเวลาท่ีเทา่กนั 



3.    คาบการโคจรของดาวเคราะหย์กก าลงัสองแปรผนัตาม    

ก าลงัสามของระยะห่างเฉลี่ยของดาวเคราะหจ์ากดวงอาทิตย ์





ค าถามทา้ยบท 



บทที่ 6 ดาวฤกษ ์



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 
 
 



 

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET เร่ือง ดาราศาสตร์และอวกาศ  รวบรวบโดย อ.พรเทพ  จันทราอุกฤษฎ์ 

 

15 

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) 
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