
หน่วยการเรียนรู ้: โดยครูพิศมัย ๑ 

ค าอธิบายรายวชิา 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน  

(Earth Science and Astronomy)  ว๓๒๑๐๑    ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี  ๕ 

๒  ชั่วโมง /  สัปดาห์  /  ๔๐  ชั่วโมง  /  ภาคเรียน 

 

 ศึกษาวิเคราะห์  ทดลอง  ฝึกกระบวนการคดิแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแบง่โครงสร้างโลก  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค  กระบวนการเกิดภูเขา  รอยเลื่อน  รอยคดโค้ง  

แผ่นดนิไหว  ภูเขาไฟระเบิด  ปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยา  การล าดับชัน้หิน  ซากดกึด าบรรพ ์ 

โครงสรา้งทางธรณีวิทยา  ประโยชนข์องข้อมูลทางธรณีวทิยา   การเกดิและวิวัฒนาการของระบบ

สุรยิะ  กาแลกซี่และเอกภพ  ธรรมชาต ิ และววิัฒนาการของดาวฤกษ์  การสง่และค านวณ

ความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก  ประโยชนข์องดาวเทยีมและการสง่และส ารวจอวกาศ

โดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ     โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหา

ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้ มีความสามารถในการตัดสนิใจ  น า

ความรู้ไปใช้ในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์และชีวติประจ าวัน  มีจติวทิยาศาสตร์  จรยิธรรม  

คุณธรรมและคา่นิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

 

สาระท่ี  ๖   ว ๖ .๑ ม. ๔ - ๖ / ๑-๖      

สาระท่ี  ๗   ว ๗ .๑ ม. ๔ - ๖/ ๑-๒ 

      ว ๗ .๒ ม. ๔ – ๖ / ๑-๓ 



หน่วยการเรียนรู ้: โดยครูพิศมัย ๒ 

 

ตัวชี้วัด 

๑. สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสรา้งโลก  

๒. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก 

๓. ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค ง แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  

๔. สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบดิที่ส่งผล   ตอสิ่งมีชีวติและ  

สิ่งแวดลอม 

๕. ส ารวจ วเิคราะหแ์ละอธิบายการล าดับช้ันหิน จากการวางตัวของช้ันหิน ซากดึกด าบรรพ และโครงสรางทาง

ธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ 

๖. สืบค้น วเิคราะห ์และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา 

๗. สืบค้นและอธิบายการเกิดและววิัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ           

๘. สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์  

๙. สืบค้นและอธิบายการส งและค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 

๑๐. สืบค้นและอธิบายประโยชน ของดาวเทียมในด านต าง ๆ 

๑๑. สืบค้นและอธิบายการส่งและส ารวจอวกาศโดยใช ยานอวกาศและสถานอีวกาศ 



หน่วยการเรียนรู ้: โดยครูพิศมัย ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ : วิทยาศาสตร์ 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (Earth Science and Astronomy)    

รหัสวิชา ว๓๒๑๐๑    ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕  

เวลาเรียน ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ ๔๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน  จ านวน ๑.๐ หนว่ยกิต  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง โครงสร้างของโลก 

.............................. 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : โครงสร้างของโลก เวลาเรียน    ๔  ชั่วโมง 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดการเรยีนรู้ชั้นปี / ช่วงชั้น 

มาตรฐาน  ว ๖. ๑        

เข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ   ที่เกิดขึน้บนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ภูมปิระเทศ และสัณฐานของโลก มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้และน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัดการเรยีนรู้ช่วงชั้น  

 ๑ . สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสรา้งโลก  

๓. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

  การศกึษาโครงสรา้งภายในโลก  สามารถท าได้โดยการศกึษาทางออ้มและการศกึษาทางตรงประกอบ

กัน ส าหรับการศกึษาโครงสรา้งภายในโลกโดยทางออ้มได้จากการศกึษาคลื่นไหวสะเทือนที่เกิดจาก

แผ่นดนิไหวและจากการทดลองของมนุษย์ ผลจากการตรวจคลื่นไหวสะเทือนท าให้นักวิทยาศาสตร์ทราบ

ว่าโครงสรา้งภายในของโลกแสดงลักษณะเป็นช้ันและแต่ละช้ันมีสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน คอืธรณี

ภาค ฐานธรณีภาค  มีโซสเฟียร์ แก่นโลกช้ันนอก และแก่นโลกชั้นใน 

๔. สาระการเรียนรู้ 

๔.๑  การศกึษาโครงสรา้งของโลก 

๔.๒ การแบ่งโครงสรา้งของโลก 

๕. สมรรถนะผู้เรยีนที่ส าคัญ 

๕.๑ ความสามารถในการคิด 

 - การคิดวิเคราะห์  
-  การคิดสังเคราะห์  

-  การคิด อย่างสร้างสรรค์   

- การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

- การคิดเป็นระบบ 



หน่วยการเรียนรู ้: โดยครูพิศมัย ๔ 

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖.๑  ใฝ่เรยีนรู้ 

๖.๒ รับผิดชอบ 

๖.๓ จติสาธารณะ 

๗. ภาระงาน / ชิ้นงาน 

๗.๑ แบบฝกึหัด 

๗.๒ ปฏิบัติการทดลอง 

๗.๓ การอภิปราย 

๗.๔ การน าเสนอ 

๘. การวัดและประเมินผล 

๘.๑ การทดสอบ 

๘.๒ การประเมนิทักษะปฏิบัติการทดลอง 

๘.๓ การประเมนิการอภิปราย 

๘.๔ การตรวจแบบฝกึหัด 

๘.๕ การน าเสนอ 

๙. กิจกรรมการเรยีนรู้ 

๙.๑ คร้ังท่ี ๑ 

 ๑) ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 

  - ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ตัวชี้วัด จ านวน ๑๑ ข้อ การ

วัดและประเมินผล 

  - รายละเอียดเนื้อหา 

 ๒) ทดสอบก่อนเรียน  จ านวน ๔๐ ข้อ 

๙.๒ คร้ังท่ี ๒ 

 ๑)  แจ้งคะแนนก่อนเรียน 

๒) ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น จากประเด็นค าถามดังนี้ 

  -  ถ้านักเรียนเดินทางไปสู่ใจกลางโลกได้ นักเรียนคิดว่าจะได้พบอะไรบ้าง  

  -  อุณหภูมิ และความดัน ภายในโลกจะเป็นอย่างไร  

 ๓) นักเรียนท ากิจกรรม การศกึษาโครงสรา้งของโลกจากคลื่นไหวสะเทือน  

 ๔) นักเรียนน าเสนอข้อมูลและอภปิรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสรา้งของโลก  

“นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสรา้งของโลกทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในการศึกษาจากคลื่นไหวสะเทือน 

สามารถแบ่งโครงสรา้งของโลกได้เป็น ธรณีภาค  ฐานธรณีภาค   มีโซสเฟียร์  แก่นโลกช้ันนอกและแก่น

โลกชั้นใน” 

 ๕) ให้นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจ าลองโครงสร้างภายในของโลก 



หน่วยการเรียนรู ้: โดยครูพิศมัย ๕ 

๙.๓ คร้ังท่ี ๓ 

 ๑)  ทบทวนการแบ่งโครงสรา้งของโลกจากการศกึษาคลื่นไหวสะเทือน 

 ๒) ให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาเกี่ยวกับการแบ่งโครงสรา้งของโลกจากการศกึษาส่วนประกอบทาง

กายภาพและทางเคมีของหิน และสารต่าง ๆ ภายในโลก จากหนังสอืเรียนรายวิชาพืน้ฐานโลก ดารา

ศาสตร์และอวกาศ หน้า ๑๐ – ๑๕  

 ๓) นักเรียนอภปิรายและขอ้มูลที่ได้จากการศกึษา และร่วมกันสรุปจนได้โครงสรา้งของโลกเป็นช้ัน

เปลือกโลก  ช้ันเนื้อโลก  แก่นโลกช้ันนอกและแก่นโลกช้ันใน และลักษณะส าคัญในแต่ละช้ัน 

 ๔) นักเรียนเปรียบเทียบการแบ่งโครงสรา้งของโลกทั้งสองลักษณะ ซักถามขอ้สงสัยและท าแบบฝกึหัด 

๙.๔ คร้ังท่ี ๔ 

 ๑) ทบทวนเกี่ยวกับโครงสรา้งของโลก โดยการใชค้ าถาม 

 ๒) ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนือ้หาย่อยในแตล่ะช้ันของโครงสรา้งของโลก ว่ามีลักษณะที่

เด่นและส าคัญอย่างไรบ้าง  แล้ว ตอบค าถาม 

 ๓) ให้ตัวแทนนักเรียนสรุป ซักถามขอ้สงสัยและนักเรียนท าแบบฝกึหัด  

 ๔) การทดสอบหลังเรยีนเรื่องโครงสร้างของโลก 

 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

๑๐.๑ หนังสือเรยีน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

๑๐.๒ เวปไซต์กรมทรัพยากรธรณีวทิยา   www.dmr.ac.th 
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การวัดและประเมินผล 

๑. อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  เป็น  ๘๐ : ๒๐ 

๒. วิธีการวัด 

       ๒.๑  การท าแบบฝกึหัด เรื่องโครงสรา้งของโลก  

    ๒.๒ การสรุปโครงสรา้งของโลก โดยใช้การศกึษาคลื่นไหวสะเทือน และการศกึษาลักษณะทาง

กายภาพ ทางเคมี ของโลก 

     ๒.๓  การท ากิจกรรม ๑.๑  การศกึษาโครงสรา้งโลกจากคลื่นไหวสะเทือน  

     ๒.๔  การทดสอบ โครงสร้างของโลก 

๓. เคร่ืองมือวัด 

     ๓.๑  แบบฝกึหัดเรื่องโครงสร้างของโลก 

     ๓.๒ แบบประเมินการสรุปโครงสรา้งของโลก  

     ๓.๓ แบบประเมินการท ากิจกรรม ๑.๑  

     ๓.๔  แบบทดสอบเรื่องโครงสรา้งของโลก 

๔. เกณฑ์การวัด 

   ๔.๑ เกณฑก์ารท าแบบฝกึหัด 

 -  ท าแบบฝกึหัดได้ถูกต้องทั้งหมด  และเรยีบร้อย   ๑๐  คะแนน  

 -  ท าแบบฝกึหัดได้ถูกต้อง แต่ท างานไม่เรียบร้อย   ๙    คะแนน  

 -  ท าแบบฝกึหัดถูกต้องรอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป และเรยีบร้อย   ๘  คะแนน 

 - ท าแบบฝกึหัดได้ถูกต้อง รอ้ยละ ๖๐ – ๗๙     ๗  คะแนน 

 - ท าแบบฝกึหัดได้ถูกต้อง ต่ ากว่าร้อยละ๕๐    ๖  คะแนน 

 - ท าแบบฝกึหัดได้ถูกต้อง ต่ ากว่าร้อยละ๕๐ และท างานไม่เรียบร้อย ๕  คะแนน 

     ๔.๒ เกณฑก์ารสรุปโครงสรา้งของโลก 

 - สรุปโครงสรา้งของโลกได้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย  ๑๐  คะแนน 

 - สรุปโครงสรา้งของโลกได้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย  ๙  คะแนน 

 - สรุปโครงสรา้งของโลกได้ชัดเจน ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน เรียบร้อย ๘  คะแนน  

 - สรุปโครงสรา้งของโลกได้ชัดเจน ถูกต้อง ไม่ครบครบถ้วนไม่เรยีบร้อย ๗  คะแนน  

 - สรุปโครงสรา้งของโลกได้ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย ๖  คะแนน  

 - สรุปโครงสรา้งของโลกได้ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย ๕  คะแนน   

     ๔.๓ เกณฑก์ารท ากิจกรรม 

 - ท ากิจกรรม ตามเวลา มีสว่นร่วมครบทุกคน สรุปและตอบค าถามกิจกรรมได้ถูกต้อง

 ๑๐ คะแนน  

 - ท ากิจกรรม ตามเวลา มีสว่นร่วมครบทุกคน สรุปและตอบค าถามกิจกรรมได้ ๙ คะแนน  

 - ท ากิจกรรม ตามเวลา มีสว่นร่วมบ้าง สรุปและตอบค าถามกิจกรรมได้บ้าง ๘ คะแนน  
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 - ท ากิจกรรม ช้า มสี่วนรว่มครบทุกคน สรุปและตอบค าถามกิจกรรมได้บ้าง ๗ คะแนน  

 - ท ากิจกรรม ช้า มสี่วนรว่มบ้าง สรุปและตอบค าถามกิจกรรมได้บ้าง  ๖ คะแนน 

     ๔.๔ เกณฑก์ารทดสอบ 

 - ท าคะแนนได้ร้อยละ๗๐ ขึน้ไป  ผา่น  ให้คะแนนตามที่ท าข้อสอบได้จริง  ถ้าไม่ผ่าน ใหส้อบ

ซ่อมได้ 

 

แบบฝึกหัด  

 เรื่องโครงสร้างของโลก  วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ว๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕  

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามตอ่ไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

๑. การศกึษาโครงสรา้งของโลกโดยทางออ้มจากการศกึษาคลื่นไหวสะเทือน น้ันใชค้ลื่นอะไรบ้างในการ

วิเคราะห์ 

๒. คลื่นปฐมภูมิ  มลีักษณะและสมบัติอย่างไร 

๓. คลื่นทุติยภูม ิมลีักษณะและสมบัติอย่างไร 

๔. เพราะเหตุใดในส่วนที่เป็นแก่นโลกช้ันนอก จึงไม่มคีลื่นทุติยภูมเิกิดขึ้น 

๕. จากการศกึษาคลื่นไหวสะเทือน พบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของโลกไม่ได้เป็นเนือ้เดียวกันตลอด 

สามารถแบ่งโครงสรา้งของโลกออกเป็นช้ัน ได้กี่ช้ัน  อะไรบ้าง 

๖. ช้ันธรณีภาค ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  คลื่น P และ คลื่น S มลีักษณะ อย่างไร และ

ประกอบด้วยหินที่มสีถานะใด 

๗. ช้ันฐานธรณีภาค ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไร สามารถแบ่งเป็น ๒ บริเวณ  อะไรบ้าง  

๘. เพราะเหตุใดที่แก่นโลกชั้นในคลื่น P และ คลื่น S จงึเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ 

๙. ถ้าใชก้ารศกึษาส่วนประกอบทางกายภาพและทางเคมีของหิน และสารต่าง ๆ จะแบ่งโครงสร้างของ

โลกเป็นกี่ชัน้  อะไรบ้าง 

๑๐. ช้ันเปลือกโลกแบ่งเป็นกี่บริเวณ  อะไรบ้าง 

๑๑. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในชั้นเปลือกโลกทวีป มีธาตุอะไรบ้าง 

๑๒. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในชั้นเปลือกโลกสมุทร มธีาตุอะไรบ้าง 

๑๓. “โมโฮ”  คืออะไร 

๑๔. แก่นโลก  ประกอบด้วยธาตุใดเป็นส่วนใหญ่ 

๑๕. เพราะเหตุใดส่วนประกอบของแก่นโลกชั้นใน จึงอยู่ในสถานะของแข็ง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่องโครงสร้างของโลก   

วิชา โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ว ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ 

...........................  

ค าชี้แจง   จงเลือกตัวเลือกที่เห็นวา่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑. นักวทิยาศาสตรเ์ช่ือว่าโลกเกดิจากเหตุผลในข้อใด 

ก. การแตกแยกชิน้ส่วนของดวงอาทิตย ์   

ข. การหมุนวนของกลุ่มฝุ่นและกา๊ซในอวกาศ  

ค. การรวมตัวกันของอนุภาคขนาดใหญ่ในอวกาศ  

ง. การหลุดเข้ามาสู่วงโคจรของดวงอาทิตย์ของอนุภาคในห้วงอวกาศ 

๒. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี ้

๑) คลื่น P  สามารถเคลื่อนที่ผา่นตัวกลางได้ทุกสถานะ และมีอัตราเร็วน้อยกวา่คลื่น S 

๒) คลื่น S สามารถเคลื่อนที่ผา่นตัวกลางได้เฉพาะสถานะของเหลวเท่านั้น และมีความเร็วน้อยกวา่ คลื่น P 

๓) คลื่น P และคลื่น S สามารถเคลื่อนที่ผา่นตัวกลางสถานะของแข็งได้ โดยคลื่น P มีอัตราเร็วมากกว่า คลื่น S 

ข้อความใดถูกต้อง 

ก. ข้อ ๑ เทา่นั้น ข. ข้อ ๒ เทา่นั้น  ค .ข้อ ๓ เทา่นั้น  ง. ข้อ ๑ และ ๓ 

๓. ถา้ภายในโลกของเราประกอบด้วยของแข็งที่เป็นเนือ้เดียวกันตลอด คลื่น P และ คลื่น S จะเคลื่อนที่ไปยังแกน่โลก     

ตามข้อใด 

ก.  อัตราเร็วคงที ่   ข. อัตราเร็วที่เพิ่มขึน้อย่างสม่ าเสมอ  

ค. อัตราเร็วลดลงอย่างสม่ าเสมอ  ง. อัตราเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

๔. ในช้ันใดที่เป็นเขต low  velocity  zone 

ก.  lithosphere    ข. asthenosphere  

ค. mesosphere    ง.  Inner  core 

๕. โครงสร้างของโลกแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและทางเคมขีองหนิ ได้เป็นช้ันใหญ่ ๆ ๓ ชัน้  คือข้อใด 

ก.  ชัน้เปลอืกโลก  ใตเ้ปลอืกโลก  แก่นโลก  ข.  ชัน้เปลอืกโลก  เนื้อโลก  ธรณีภาค 

ค.  ชัน้เปลอืกโลก  เนื้อโลก  แก่นโลก  ง.  ชัน้เปลอืกโลก  เนื้อโลก  หินหนดื 

๖. เปลอืกโลกแบ่งออกได้เป็น ๒ บริเวณ  คือข้อใด 

ก.  เปลอืกโลกภาคพื้นทวปี  เปลอืกโลกภาคพื้นน้ า ข.  เปลอืกโลกภาคพื้นดิน   เปลอืกโลกภาคพื้นน้ า 

ค.  เปลอืกโลกชัน้นอก   เปลอืกโลกชัน้ใน  ง.  เปลอืกโลกภาคพื้นทวปี  เปลอืกโลกใตม้หาสมุทร 

๗. เปลอืกโลกภาคพื้นทวปี  ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง 

ก.  ธาตุซิลิกอน  และซิลิกา   ข.  ธาตุซิลิกอน  และอลูมิเนยีม 

ค.  ธาตุเหล็กและทองแดง   ง.  ธาตุซิลิกอน  และแมกนเีซียม 

๘. เปลอืกโลกใตม้หาสมุทร  ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง 

ก.  ธาตุซิลิกอน และแมกนีเซียม   ข. ธาตุซิลิกอน  และซิลิกา 

ค.  ธาตุซิลิกอน  และอลูมิเนยีม   ง.  ธาตุซิลิกอนและเหล็ก 
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๙. หินต้นก าเนิดของแมกมาส่วนใหญ่ คอืข้อใด 

    ก. หินบะซอลต์  ข.  หินอัคนีประเภทเมฟิก ค. หินอัลตราเมฟิก ง. หินแกบโบร 

๑๐.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี ้

๑) เปลือกโลกมหาสมุทร จะมีความหนาไม่คงที่  แต่หนากวา่ เปลือกโลกทวปี 

๒) หินที่เปลือกโลกสมุทรโดยทั่วไปจะมีอายุน้อยกวา่ ๒๐๐ ล้านป ี

๓) โดยทั่วไปหินที่เปลือกโลกทวปีจะมีความหนาแน่นเพิ่มขึน้เมื่ออยู่ลึกจากผวิโลกมากขึ้น อยู่ระหว่าง ๒.๗ – ๓.๐ 

g/cm3 

ข้อใดถูกต้อง 

ก.  ข้อ ๑ , ๒ และ ๓  ข. ข้อ ๑ และ ๒  ค. ข้อ ๒ และ ๓  ง. ข้อ ๑ และ ๓ 

๑๑. ธาตุที่เป็นองคป์ระกอบหลักในช้ันแกน่โลกคือธาตุใด 

    ก. ธาตุ นิเกลิ   ข. ธาตุเหล็ก  ค. ธาตุซลิิกอน  ง. ธาตุอลูมิเนียม  

......................................................................................... 
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โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์  ศรสีะเกษ 

แบบทดสอบก่อนเรยีน 

วชิา โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ว ๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

……………………… 

ค าชีแ้จง  จงเลอืกตัวเลอืกท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพยีงขอ้เดียว  จ านวน  ๔๐  ข้อ  เวลา  ๒๐  นาที 

๑. นักวทิยาศาสตรเ์ช่ือว่าโลกเกดิจากเหตุผลในข้อใด 

ก. การแตกแยกชิน้ส่วนของดวงอาทิตย ์   

ข. การหมุนวนของกลุ่มฝุ่นและกา๊ซในอวกาศ  

ค. การรวมตัวกันของอนุภาคขนาดใหญ่ในอวกาศ  

ง. การหลุดเข้ามาสู่วงโคจรของดวงอาทิตย์ของอนุภาคในห้วงอวกาศ 

๒. นักวทิยาศาสตรแ์บ่งโครงสรา้งของโลกเป็น 3 ช้ัน ใหญ่ ๆ คอื ช้ันเปลือกโลก  เนือ้โลก และแกน่โลก นั้นใช้สิ่ง

ใดเป็นเกณฑ ์

ก.  ลักษณะมวลสาร   ข.  สถานะของสาร   

ค.  องคป์ระกอบ    ง . ความหนาของช้ัน 

๓. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป  ประกอบด้วยธาตุใดเป็นส่วนใหญ ่

ก.  ซลิิกอนและออกซิเจน   ข.  ซลิิกอนและคารบ์อน    

ค.  ซลิิกอนและอลูมิเนียม   ง.  ซลิิกอนและแมกนีเซยีม 

๔. เปลือกโลกใต้มหาสมุทร   ประกอบด้วยธาตุใดเป็นส่วนใหญ่  (ใช้ตัวเลือกขอ้ ๓) 

๕. ธรณภีาคหมายถงึข้อใด 

ก.  เฉพาะช้ันเปลือกโลก   ข.  ช้ันเปลือกโลกกับช้ันเนือ้โลก 

ค.  ช้ันเปลือกโลกกับช้ันเนือ้โลกส่วนบน ง.  เฉพาะช้ันเนือ้โลก 

๖. ช้ันแกน่โลกเป็นช้ันที่มีสารเหลวรอ้นของโลหะชนิดใดมาก 

ก.  นิเกลิและโครเมียม ข. โครเมียมและเหล็ก ค. เหล็กและนิเกลิ ง. นิเกลิกับซิลิกอน 

๗. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก.  ต าแหน่งบนพืน้โลกที่อยู่เหนือศูนย์เกดิแผ่นดินไหวเรียกว่าจุดยอดแผ่นดินไหว 
ข.  ต าแหน่งที่เป็นจุดก าเนิดการไหวสะเทอืนของแผ่นดินเรยีกวา่ศูนย์เกดิแผ่นดินไหว 
ค. เครื่องไซสโมกราฟเป็นเคร่ืองบันทึกข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว 
ง. คลื่นไหวสะเทอืน มี 2 ชนิดคอื คอืคลื่นในตัวกลาง และคลื่นพืน้ผิว 

๘. ประเทศที่ได้ช่ือว่ามีบริเวณที่เป็นวงแหวนแห่งไฟได้แก่ประเทศใด 

ก.  พม่า  ญี่ปุน่    ข. ญี่ปุน่   ฟิลิปปนิส ์  

ค. อิหรา่น  ตุรกี    ง.  อินโดนีเซยี  เมกซิโก 

๙. วงแหวนแห่งไฟหมายถงึ 

ก. บรเิวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากที่สุด   

ข.  บรเิวณที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด 

ค.  บรเิวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวมากที่สุด  
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ง.  บรเิวณที่มีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ทางธรณมีากที่สุด 

๑๐. รอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้เรยีกวา่อะไร 

ก.  รอยเลื่อนมีพลัง   ข . รอยเลื่อนเคลื่อนที ่  

ค. รอยเลื่อนเคลื่อนไหว   ง. รอยเลื่อนขยับ 

๑๑. พืน้ที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยอยู่บริเวณใด 

ก.  ภาคเหนือและภาคอีสาน  ข .  ภาคเหนือและภาคตะวันตก   

ค.  ภาคตะวันตกและตะวันออก  ง.  ภาคใต้และภาคตะวันออก 

๑๒. รอยเลื่อนในประเทศไทยรอยเลื่อนใดที่อยู่ในภาคใต ้

ก. รอยเลื่อนแม่ทา   ข .  รอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์  

ค.  รอยเลื่อนคลองมะรุย่  ง .  รอยเลื่อนเจดีย์สามองค ์

๑๓. หินในข้อใดไม่ได้เกิดจากหินหนืดหรอืแมกมาที่ถูกพน่ออกมาทางปล่องภูเขาไฟ  กลายเป็นลาวา             

เมื่อเย็นตัวลง 

ก. หินบะซอลต ์   ข.  หินแอนดีไซด ์  

ค.  หินไรโอไลด ์   ง .  หินพัมมิส 

๑๔. หินในข้อใดที่ได้จากการะเบิดของภูเขาไฟในลักษณะที่คล้ายน้ าเดือด  มีการแตกรา้วของฟองกา๊ซพรอ้มกับ

การขยายตัว  ชิน้ส่วนที่ระเบดิจะปลิวไปในอากาศ 

                ก . หินบะซอลต ์   ข .  หินพัมมิส  

        ค.  หินไรโอไลด ์   ง .  หินออบซเิดียน 

๑๕. ภูมิลักษณ์ของภูเขาไฟในข้อใดที่หลังการระเบดิมาจากการท าลายของภูเขาไฟ 

ก.  ภูเขาหินบะซอลต์ ที่จ.เพชรบูรณ์  ข.  ภูเขาไฟซันเซต  ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ค.  ภูเขาไฟมัวนาลัว  ในหมู่เกาะฮาวาย ง.  ภูเขาไฟฟูจิยามา  ในประเทศญี่ปุ่น 

๑๖. หินในข้อใดจัดเป็นต้นก าเนิดของอัญมณ ี

        ก. หินบะซอลต ์    ข .  หินออบซเิดียน  

ค.  หินกรวดมนภูเขาไฟ   ง.  หินพัมมิส 

๑๗. จังหวัดใดในประเทศไทยที่มีการพบร่องรอยของภูเขาไฟ 

ก.  ล าปาง  เชียงใหม่    ข.  ล าปาง  บุรรีัมย ์  

ค.  บุรรีัมย์  นครนายก   ง .  เพชรบูรณ์  ปราจีนบุรี 

๑๘. นักวทิยาศาสตรแ์บ่งแผ่นธรณภีาคของโลกเป็นทั้งหมดกี่แผ่น 

ก.  ๖ แผ่น    ข.  ๙  แผ่น   

ค.  ๑๐  แผ่น    ง. ๑๓  แผ่น 

๑๙. เทอืกเขาบรเิวณใดที่เกดิแผ่นธรณภีาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 

ก.  ทะเลแดง    ข.  ญี่ปุน่   

ค.  หมู่เกามารอิานาล ์   ง. ฟิลิปปนิส ์

๒๐. บรเิวณใดที่เกดิจากการเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นธรณภีาคโดยแผ่นหนึ่งมุดลง ส่วนอีกแผ่นเกยเป็นภูเขา 

ก.  เทอืกเขาแอลป ์    ข.  เทอืกเขาแนวชายฝั่งโอเรกอน 

ค. เทอืกเขากลางสมุทรในอ่าวแคลิฟอร์เนีย  ง . เทอืกเขากลางสมุทรในทะเลแดง 
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๒๑. ธรณกีาลสัมพันธ์กับข้อใด 

ก.  การบอกอายุของโลก   ข .  การเทยีบอายุสัมพัทธ ์ 

ค.  การบอกอายุสัมบูรณ ์  ง .  การเทยีบอายุสัมบูรณ ์

๒๒. ในการหาอายุของหิน / ซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุน้อยกวา่ ๕๐,๐๐๐ ปี  จะใช้วธิีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใด 

ก.  C-14    ข.  K-40     

ค.  Ra-226      ง .  U-238 

๒๓. ซากดึกด าบรรพ์ดัชนีคืออะไร 

ก.  ซากดึกด าบรรพ์ที่บอกที่มาชัดเจน  ข. ซากดึกด าบรรพ์ที่บอกอายุชัดเจน 

ค. ซากดึกด าบรรพ์ที่บอกชนิดชัดเจน  ง. ซากดึกด าบรรพ์ที่บอกอายุและที่มาชัดเจน 

๒๔. จังหวัดใดของประเทศที่พบซากดึกด าบรรพ์ของไดโนเสารเ์ป็นครัง้แรก 

ก. กาฬสินธ ์     ข .  ชัยภูม ิ   

ค.  ขอนแกน่     ง.  นครราชสีมา 

๒๕. ซากดึกด าบรรพ์หอยกาบคู ่ หอยงวงช้าง  พบอยู่ที่จังหวัดใด 

ก.  เพชรบูรณ์     ข .  ขอนแกน่   

ค. นครราชสีมา     ง.  ล าปาง 

๒๖. นักวทิยาศาสตรค์นใดที่ค้นพบข้อสังเกตว่าเอกภพก าลังขยายตัว 

ก.  ฮับเบิล     ข.  อาโนเพนเซียส  

ค. โรเบิร์ต วิลสัน     ง .  เดวิด  วิลคนิสัน 

๒๗. แกแล็กซีทางช้างเผอืก  เป็นแกแล็กซแีบบใด 

ก. แกแลกซ่ีกังหัน    ข. แกแลกซ่ีกังหันมีแกน   

ค.  แกแลกซ่ีรูปไข่    ง.  แกแลกซ่ีไร้รูปรา่ง 

๒๘. จุดจบของดาวฤกษ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งใด 

ก.  มวลสาร     ข .  ความสว่าง   

ค.  อุณหภูม ิ     ง . องคป์ระกอบทางเคม ี

๒๙. จุดจบของดวงอาทิตย์คืออะไร 

ก.  ดาวยักษแ์ดง     ข.  ดาวแคระ   

ค.  ดาวนิวตรอน     ง .  หลุมด า 

๓๐. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ชนิดใด 

ก.  A      ข.  B    

ค.  O      ง .  G 

๓๑. ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ระบบสุรยิะมากที่สุดคอืข้อใด 

ก.  ดาวเซตา     ข . ดาวอะเคอร์นาร ์  

ค. ดาวแอลฟา-เซนเทาร ี    ง. ดาวโปรซีออน 

๓๒. จุดเหนือศีรษะคอืข้อใด 

ก. เซนิท     ข.  นาเดอร ์   

ค.  อะซมิุธ     ง . เดคลิเนชัน 
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๓๓. กลุ่มดาวฤกษ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมฤดูหนาวคือข้อใด 

ก. กลุ่มดาวสุนัขใหญ ่    ข.  กลุ่มดาวสุนัขเล็ก  

ค.  กลุ่มดาวหมีใหญ ่    ง .  กลุ่มดาวนายพราน 

๓๔. ดาวเหนือเป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวในข้อใด 

ก.  กลุ่มดาวหมีใหญ ่    ข.  กลุ่มดาวหมีเล็ก  

ค.  กลุ่มดาววัว     ง .  กลุ่มดาวสุนัขเล็ก 

๓๕. ดาวในข้อใดสว่างที่สุด 

ก.  ดาว A มีแมกนิจูดปรากฎ  5   ข.  ดาว B  มีแมกนิจูดปรากฎ - 1 

ค.  ดาว C มีแมกนิจูดปรากฎ – 6   ง .  ดาว D มีแมกนิจูดปรากฎ 0 

๓๖. การส่งยานอวกาศไปส ารวจนอกโลกได้  จรวดที่ส่งจะต้องมีความเร็วที่ผวิโลกมากกว่าเท่าใด 

ก.  ๗.๙๑  km/s    ข .  ๘.๒๖  km/s   

ค. ๑๐.๒๘ km/s       ง . ๑๑.๒ km/s  

๓๗. ดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมประเภทใด 

ก.  อุตุนิยมวิทยา     ข.  สื่อสาร   

ค.  ส ารวจทรัพยากร    ง . สังเกตดาราศาสตร ์

๓๘. กลุ่มดาวหมีใหญ่น าทางไปยังดาวดวงใดบ้าง 

ก.  คะเพลลา  , เรกุลัส  , เดเนบ   ข.  สไปกา  , ดาวเหนือ , คะเพลลา 

ค.  ไรเจล  , บีเทลจุส , ดาวเหนือ   ง.  แอนทาเรส , ดาวเหนือ , คะเพลลา 

๓๙. ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอยู่ในกลุ่มดาวใด 

ก.  Crux     ข.  Centaurus   

ค.  Ursa  Major    ง.  Virgo 

๔๐. ดาวในข้อใดเป็นดาวดวงเดียวกัน 

ก.  ดาวแอนทาเรส -  ดาวหัวใจสิงห ์  ข.  ดาวสไปกา – ดาวรวงข้าว 

ค.  ดาวเรกุลัส – ดาวดวงแกว้   ง.  ดาวอารค์ตุรุส -  ดาวปารชิาต ิ

……………………………… 



หน่วยการเรียนรู ้: โดยครูพิศมัย ๑๔ 

 ๑)  ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น จากประเด็นค าถามดังนี้ 

  -  โลกในอดีตเหมือนหรอืต่างจากปัจจุบันอย่างไร  

  -  อุณหภูมิ และความดัน ภายในโลกจะเป็นอย่างไร  

 ๒) นักเรียนท ากิจกรรม แผ่นทวีปของโลก  

 ๓) นักเรียนตอบค าถามท้ายกิจกรรมจนได้ข้อสรุปว่า ทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคยเชื่อมตอ่เป็นแผ่นดนิ

เดียวกันโดยสังเกตจากหลักฐานรูปร่างของขอบทวีปที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ การพบซากดึกด าบรรพ์ชนิด

เดียวกัน การพบกลุ่มหินประเภทเดียวกันและอายุเดียวกัน แนวเทือกเขาที่มลีักษณะเหมอืนกันและตอ่กัน

ได้ และการค้นพบหินอายุเดียวกันที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนธารน้ าแข็ง  

 ๔) นักเรียนซักถามขอ้สงสัยและท าแบบฝกึหัด 

๙.๔ ครั้งที่ ๔ 

 ๑. 

 ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถอธิบายได ดวยทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค 

  ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกส วนใหญจะเกิดในชัน้ธรณีภาค และช้ันฐานธรณีภาค  

๔.๓ ช้ันธรณีภาคแตกออกเป นแผ นใหญ ๆ หลายแผ น เรียกวา แผนธรณีภาค ซึ่งมีการเคลื่อนที่อยู่

ตลอดเวลา ท าใหเกิดปรากฏการณตาง  ๆทางธรณีวิทยาบนผิวโลกที่สามารถศึกษาไดจากรองรอย

หลักฐานที่ปรากฏอยูในปจจุบัน เชน รอยตอ รอยแยกของแผนธรณีภาค เทือกเขา ใตมหาสมุทร และ

ซากดึกด าบรรพ เปนตน 

๔.๔ จากการศกึษาทฤษฎีการแปรสัณฐานแผนธรณีภาคและปรากฏการณทางธรณีวิทยาตั้งแตอดีตจนถึง   

ปจจุบัน ท าใหพบวาแผนดินไหวและภูเขาไฟสวนใหญจะเกิดอยูตามแนวรอยตะเข็บของขอบแผนธรณี

ภาค  ที่เรียกวาวงแหวนแห งไฟ 

๔.๕ รอยเลื่อน เป นแนวรอยแตกของหนิที่เคลื่อนที่สัมพันธ กันและขนานไปกับรอยแตก ซึ่งอาจสัมพันธ 

กับการเกิดแผ นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

๔.๖ รอยคดโค ง เป นรอยที่ปรากฏในหิน เกิดจากการแปรสัณฐานแผ นธรณีภาค 

๔.๗ กระบวนการเกิดรอยเลื่อน รอยคดโค ง การแปรสัณฐานแผ นธรณีภาค เป นส วนหนึ่งของการเกิด

เทือกเขาบนโลก 

๔.๘ ปรากฏการณ ทางธรณีวิทยาที่ส าคัญและมีผลต อสิ่งมีชีวติที่เห็นได ชัดเจน ได แก  แผ นดินไหว  

ภูเขาไฟระเบิด 

๔.๙ แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเปนปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่ท าใหเกิดธรณีพิบัติภัย รูปแบบอื่นตามมา ท า

ใหสูญเสียชวีิตและทรัพยสินของมนุษย เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะธรณีสัณฐานชนิดหิน และสภาพแวดล อม 

 


