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หน่วยฯ ที ่6 จกัรวาลและอวกาศ                           จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ปรากฏการณ์ขา้งขึ้นขา้งแรมเป็น 4. ใน 1 ปี จะเกิดขา้งขึ้นจ านวนก่ีคร้ัง และ 
 ปรากฏการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงใด  ถา้นกัเรียนมีอาย ุ10 ปี จะผา่นขา้งขึ้นก่ีคร้ัง 
 ก. ดวงดาว    ก. 12 คร้ัง / 120 คร้ัง 
 ข.    ดวงจนัทร์    ข. 24 คร้ัง / 240 คร้ัง 
 ค. อุกกาบาต    ค. 36 คร้ัง / 360 คร้ัง 
 ง.    ดาวหาง    ง. ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัการโคจรของ 
2. เหตุใดเราจึงมองเห็นดวงจนัทร์ได้   ดวงจนัทร์ 
 ก. ดวงจนัทร์มีขนาดใหญ่มาก 5. วนัเดือนดบั ตรงกบัวนัใด 
 ข. ดวงจนัทร์มีแสงสวา่งในตวัเอง  ก. ขึ้น 8 ค  ่า ข. ขึ้น 15 ค  ่า 
 ค. โลกสะทอ้นแสงอาทิตยไ์ปยงัดวงจนัทร์  ค. แรม 8 ค  ่า ง. แรม 15 ค  ่า 
 ง. ดวงจนัทร์สะทอ้นแสงอาทิตยม์ายงัโลก 6. ถา้ทิศตะวนัออกอยูท่างขวามือของนกัเรียน 
3. ถา้ไม่มีดวงอาทิตย ์เราจะมองเห็นดวงจนัทร์  อยากทราบวา่ในวนัแรม 3 ค  ่า เราจะมองเห็น 
 มีรูปร่างเปล่ียนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด  ดวงจนัทร์เหมือนในขอ้ใด 
 ก. เห็น เพราะดวงจนัทร์มีแสงสวา่งใน  ก.  ข. 
  ตวัเอง 
 ข. เห็น เพราะดวงจนัทร์ยงัโคจรรอบโลก  ค.  ง. 
  เช่นเดิม 
 ค. ไม่เห็น เพราะดวงจนัทร์จะหยดุโคจร  
  รอบโลก   7. ถา้วนัที่ 1 ตรงกบัวนัขึ้น 3 ค  ่า อีกก่ีวนั 
 ง. ไม่เห็น เพราะดวงจนัทร์ไม่มีแสงสวา่ง  เราจึงจะมองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง 
  ในตวัเอง    ก. 8   วนั ข.   12   วนั 
      ค. 14  วนั ง. 15   วนั 
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8. การเกิดขา้งขึ้นขา้งแรมใน 1 รอบ กินเวลา 14. ขอ้ใดแสดงต าแหน่งของดวงดาวไดถู้กตอ้ง 
 นานเท่าใด    ในการเกิดสุริยปุราคา 
 ก. 365   วนั  ข.   30   วนั  ก. ดวงอาทิตย ์– ดวงจนัทร์ – โลก  
 ค. 28   วนั  ง.   1  วนั  ข. ดวงจนัทร์ – ดวงอาทิตย ์–โลก   
9. การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์พร้อมๆ กบั  ค. ดวงอาทิตย ์– โลก – ดวงจนัทร์ 
 หมุนรอบตวัเองไปดว้ย ท าให้เกิดส่ิงใด  ง. โลก – ดวงอาทิตย ์– ดวงจนัทร์ 
 ก. ฤดูกาล   15. การดูสุริยปุราคาใหป้ลอดภยั ควรใชอุ้ปกรณ์  
 ข. น ้ าขึ้นน ้ าลง   ในขอ้ใด 
 ค. กลางวนักลางคืน   ก. ฟิลม์ถ่ายรูปที่ใชแ้ลว้ 
 ง. ขา้งขึ้นขา้งแรม   ข. แวน่กนัแดด 
10. ประเทศที่มี 3 ฤดู จะอยูใ่นบริเวณใด  ค. กระจกรมควนั 
 ก. ขั้วโลกเหนือ   ง. แวน่ตาสุริยะ 
 ข. ขั้วโลกใต ้   16. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดฤดูกาล  
 ค. บริเวณซีกโลกใต ้   ก. แกนของโลกเอียง 
 ง. ใกลเ้สน้ศูนยสู์ตร   ข. โลกหมุนรอบตวัเอง 
11. บริเวณใดของโลกที่ไดรั้บความร้อนจาก  ค. ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก  
 ดวงอาทิตยม์ากที่สุด   ง. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
 ก. ขั้วโลกเหนือ  17. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัปรากฏการณ์ 
 ข. ขั้วโลกใต ้    ธรรมชาติ 
 ค. บริเวณเสน้ศูนยสู์ตร  ก. สุริยปุราคาจะเกิดในเวลากลางวนั 
 ง. บริเวณเหนือเสน้ศูนยสู์ตร   ช่วงวนัแรม 15 ค  ่า 
12. จงัหวดัใดที่มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน  ข. จนัทรุปราคาจะเกิดในเวลากลางคืน 
 ก. เชียงราย  ข.   ตรัง   ช่วงวนัขึ้น 15 ค  ่า 
 ค. กาญจนบุรี ง.   สุรินทร์  ค. ขา้งขึ้น – ขา้งแรม ใน 1 รอบ กินเวลา 
13. ประเทศไทยจะมีฤดูกาลคลา้ยกบัประเทศใด   ประมาณ 30 วนั 
 มากที่สุด    ง. ถูกทุกขอ้ 
 ก. องักฤษ  ข.   สหรัฐอเมริกา 
 ค. ฝร่ังเศส  ง.   เวยีดนาม 
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18. การเกิดสุริยปุราคาคร้ังใดที่มีความส าคญั 21. การเกิดจนัทรุปราคาขึ้นอยูก่บัส่ิงใด 
 ที่สุดในประวตัิศาสตร์ของไทย  ก. ความแรงของลมสุริยะ 
 ก. การเกิดสุริยปุราคาบางส่วน ในสมยั  ข. ความแปรปรวนของกลุ่มก๊าซในอวกาศ 
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ค. ต าแหน่งของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 ข. การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงใน พ.ศ. 2498  ง. ต าแหน่งของดวงอาทิตย ์โลก และ 
 ค. การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงใน พ.ศ. 2538   ดวงจนัทร์ 
 ง. การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงที่หวา้กอ 22. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัจนัทรุปราคา 
19. จากขอ้ 18 เป็นเพราะเหตุใด การเกิดสุริย-ุ  ก. เกิดไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน 
 ปราคาในคร้ังนั้น จึงมีความส าคญัที่สุด  ข. เกิดจากดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 
 ในประวตัิศาสตร์ไทย    โคจรมาอยูใ่นแนวเดียวกนั โดยโลกอยู ่
 ก. เพราะสมเด็จพระนารายณ์เสด็จทอด-   ตรงกลาง 
  พระเนตรสุริยปุราคาร่วมกบับาทหลวง  ค. เกิดจากเงาของโลกทอดไปบงัดวงจนัทร์ 
  เยซูอิต ชาวฝร่ังเศส   ง. ถูกทั้งขอ้ ข. และ ค. 
 ข. เพราะเป็นคร้ังแรกที่เห็นสุริยปุราคา 23. จนัทรุปราคาเตม็ดวงจะเกิดในวนัใด 
  เตม็ดวงที่กรุงเทพฯ   ก. วนัขึ้น 8 ค  ่า ข. วนัแรม 8 ค  ่า 
 ค. เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้  ค. วนัขึ้น 15 ค  ่า ง. วนัแรม 15 ค  ่า 
  เจา้อยูห่วัทรงค านวณการเกิดสุริยปุราคา 24. สาเหตุส าคญัที่ท  าใหม้นุษยอ์ยูใ่นอวกาศ 
  ในคร้ังนั้นไวล่้วงหนา้ถึง 2 ปี  ไม่ได ้คือขอ้ใด 
 ง. เพราะเป็นคร้ังแรกที่คนไทยจ านวนมาก  ก. อุณหภูมิต ่าเกินไป 
  สนใจการเกิดสุริยปุราคาในฐานะที่เป็น  ข. ไม่มีที่ท  าการเกษตร 
  ปรากฏการณ์ธรรมชาติอยา่งหน่ึง  ค. ไม่มีแหล่งน ้ า 
20. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง   ง. ไม่มีอากาศหายใจ 
 ก. ในอวกาศ นกับินอวกาศสามารถไดย้นิ 25. พาหนะที่ท  าหนา้ที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปใน 
  เสียงเคร่ืองยนตข์องยานอวกาศได ้  อวกาศ คืออะไร 
 ข. ยานอวกาศที่ไม่มีนกับินอวกาศสามารถ  ก. จรวด 
  ใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ควบคุมยาน  ข. ดาวเทียม 
  แทนได ้    ค. ยานขนส่งอวกาศ 
 ค. อาหารของนกับินอวกาศมีหลากหลาย  ง. กระสวยอวกาศ 
  รูปแบบใกลเ้คียงกบัอาหารที่กินบนโลก 26. การส่งขอ้มูลจากดาวเทียมมายงัโลก จะส่ง 
 ง. นกับินอวกาศตอ้งออกก าลงักายโดยการ  มาในรูปแบบใด 
  ถีบจกัรยานเป็นประจ า เพือ่ลดการเส่ือม  ก. คล่ืนแสง ข. คล่ืนวทิย ุ
  ของกระดูก   ค. คล่ืนไฟฟ้า ง. คล่ืนความร้อน 
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27. ดาวเทียมไทยคมมุ่งใชป้ระโยชน์ในดา้นใด 29. ขอ้ใดไม่ใช่ภารกิจของสกายแลป 
 ก. ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  ก. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัดวงอาทิตย ์
 ข. เพือ่พยากรณ์อากาศ   และดวงดาวต่างๆ 
 ค. การโทรคมนาคม   ข. เป็นที่อยูอ่าศยัและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
 ง. ศึกษาดวงอาทิตย ์และดาวเคราะห์ใน   ในอนาคต 
  ระบบสุริยะ   ค. เพือ่ท  าการทดลองทางวทิยาศาสตร์ที่ 
28. การส ารวจอวกาศมีประโยชน์ต่อมนุษยใ์น   ไม่สามารถทดลองบนโลกได ้
 ดา้นใดมากที่สุด   ง. ศึกษาการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละสตัว ์
 ก. เพือ่สร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศของตน   ในอวกาศเป็นเวลานานๆ 
 ข. เพือ่คน้หาส่ิงมีชีวตินอกโลก 30. ยานอวกาศในขอ้ใดที่ลงสมัผสัพื้นผวิ 
 ค. เพือ่ถ่ายภาพดาวต่างๆ และส่ิงที่อยูใ่น  ดวงจนัทร์เป็นล าแรก 
  อวกาศ    ก. ยานแคสสินี 
 ง. เพือ่ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ   ข. ยานสตาร์ดสั 
  การส่ือสาร และดา้นอุตนิุยมวทิยา  ค. ยานอะพอลโล 11 
      ง. ยานสปุตนิก 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


