
สรุปเอกวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  ส าหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ว16 

1.โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น 

 

โลก  เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาล  เกิดเมื่อ 4,600 ล้านปีมาแล้ว  และมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร 

 

ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์อีก 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  ดาวอังคาร  ดาวพฤหัส  ดาวเสาร์  

ดาวยูเรนัส  ดาวเนปจูน  ซึงทิศทางการเคล่ือนท่ีของดาวเหล่านี้เคล่ือนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ยกเว้นดาวศุกร์

และดาวยูเรนัสท่ีเคล่ือนท่ีจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 

 

 

ธรณีภาคหนาประมาณ 100 กิโลเมตร  มีหินหนืดลึก 100-350 กิโลเมตร 
 
 

แผ่นดินไหว  สาเหตุการเกิด  1.การเคล่ือนที่ของเปลือกโลก 

                                    2.การระเบิดของูเขาไฟ 

                                    3.การกระท าของมนุษย์ 
ไซสโมกราฟ คือ เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลของคล่ืนแผ่นดินไหว 

 
 
 

โครงสร้างของโลก 

ระบบสุริยะ 

ธรณีภาค(Lithospheere) =ช้ันเนื้อโลกส่วนบน + ช้ันเปลือกโลก 

ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา 
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แนวรอยตอแผนดินไหวท่ีทําใหเกิดแผนดินไหว มี 3 แนว 

    1.แนวรอยต่อที่เกิดล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก  เกิดค่อนข้างมากที่สุด  เรียก วงแหวนแห่งไฟ Ring of 

Fire  ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ด้านตะวันตกของประเทศแมกซิโกตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา 

    2.แนวรอยต่อภูเขาแอลป์ในทวีปยุโรปและภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย  ร้อยละ 15 ได้แก่ ประเทศพม่า  
อัฟกานีสถาน อิหร่าน ตุรกีและทะเลแถบเมดิเตอร์เนียนในยุโรป 

    3.กลางมหาสมุทรต่างๆ  
ปรากฏการณหลังภูเขาไฟระเบิด 

    1.โคลนไหล 

    2.ดินอุดมสมบูรณ์ 
    3.แหล่งอัญมณี 
 
 
ทฤษฎีการแปรสัญฐาน จ าแนกได้ 3 ลักษณะ    1.แผ่นธรณีภาคเคล่ือนท่ีแยกออกจากกัน 

 (มักเกิดกับแผ่นมหาสมุทร  เกิดจากการดันตัวของแมกมา  เกิดเป็นหุบเขาทรุด Rift valley) 

                                                        2.แผ่นธรณีภาคเคล่ือนท่ีเข้าชนกัน 

                                                          2.1 ชนกันของเผ่นมหาสมุทรกับแผ่นมหาสมุทร 

                                                           (เกิดภูเขารูปโค้ง) 

                                                                             2.2ชนกันของเผ่นมหาสมุทรกับแผ่นทวีป 

                                                                               (เกิดภูเขาไฟรูปโค้ง) 

                                                                             2.3ชนกันของเผ่นทวีปแผ่นทวีป 

                                                                                (เกิดเทือกเขา)                         

                                                                           3.แผ่นธรณีภาคเคล่ือนท่ีเฉียดข้างกัน 
 

 

 

การแปรธรณีสัญฐานของแนธรณีภาค 

การดูดาวเบ้ืองต้น 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

การเกิดฤดูกาล 

เอกภพ 

ระบบสุริยะ 
เอกภพและกาแล็กซี่ 

เทคโนโลยีอวกาศ 

ปฎิสัมพันธ์ของ

ดวงอาทิตย์ โลก 

และดวงจันทร์ 

ดาวฤกษ์ 
แผนท่ีดาว  มุมทิศ 
มุมเงย 



 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

กาแล็กซี่ท่ีโลกเราเป็นสมาชิก คือ  กาแล็กซี่ทางช้างเผือก  การวัดระยะทางในดาราศาสตร์ วัดจากระยะท่ีแสงเดิน
ทางผ่านใน 1 ปี เรียกว่า ปีแสง (light year)  

¾ แสงเดินทางด้วยอัตราเร็ว  3X 108  กิโลเมตรต่อวินาที 

¾ 1 ปีแสงคือ ระยะทางท่ีแสงเดินทางใช้เวลา 1 ปี เท่ากับ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร 

*เนบิวลา คือ กลุ่มแก๊สต่างๆ ในอวกาศ                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เอกภพ ขยายตวัไประดบัหนึงแล้วคงสภาพ 

ขยายตวัตอ่ไประดบัหนึงแล้วหดตวักลบัมาเป็นจดุทีมีความหนาแน่นสงูมากเหมือน

ก่อนเกิดบกิแบง 

ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุด 

ดวงอาทิตย์ 

มีมวลสารมากจึงมีแรงดงึดดู

เทหวตัถตุา่งๆให้เคลือนที

รอบๆ 
เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 109 

เท่าของโลก 

มีอณุหภมูสิงูประมาณ 15 ล้าน

องศาเซลเซียส ให้พลงังานโดยการแผรั่งสี

เป็นคลืนแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

เกิดปฏิกิริยาฟิวชนั  โดยการรวมตวั

ของ ไฮโดรเจน เป็นฮีเลียม 

ประกอบด้วยธาตุ ไฮโดรเจนและ
ฮีเลียม 



 

 

 

                                                

 
 

การเกิดน้ าขึ้นและน้ าลง 

 

 

 

 

 

 

ดวงอาทิตย์และแสง 



สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

 
 

 
 
 
 
 



กลุ่มดาวฤกษ์ 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ความเร็วโคจรรอบโลก  หมายถึง ความเร็วในแนวราบท่ีท าให้วัตถุเคล่ือนท่ีเป็นแบบวิถีโค้ง  ไม่ตกสู่พื้นโลก 

     ความเร็วหลุดพน คือ ความเร็วที่ท าให้วัตถุพ้นจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง มีค่าอย่างน้อยท่ีสุด 11.2 กิโลเมตรต่อ
วินาที เป็นความเร็วที่ใช้ในการส่งยานอวกาศไปส ารวจเอกภพหรือดาวอื่นๆ 

     สภาพไรน้ําหนัก  คือ สภาพที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดวัตถุ   
             ผลท่ีเกิดเมื่อมีสภาพไร้น้ าหนัก 

o กล้ามเนื้อลีบ 

o ของเหลวในร่างกายเคล่ือนท่ีจากส่วนล่างสู่สวนบน 

o ความดันภายนอกต่ ากว่าความดันโลหิตในร่างกาย 

o อุณหภูมิสูง 

o วัตถุลอยตัวอยู่กับท่ี 

o รังสีต่างๆปริมาณสูง 

    ดาวเทียมค้างฟ้า คือ ดาวเทียมท่ีโคจรด้วยอัตราเร็วการหมุนรอบตัวเองของโลก ท าให้มีวงโคจรค้างฟ้า ดาวเทียมจะ
อยู่ท่ีเดิมตลอดเวลา   
    กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล>>  ความสามารถในการสังเกตสเปกตรัมในช่วงท่ีตามองเห็นและช่วงอัลตราไวโอเลต 

    กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา หรือ กล้องรังสีเอกซ์จันทรา>>สามารถตรวจจับรังสีเอกซ์ได้ จึงเป็นประโยชน์อย่าง
มากส าหรับการศึกษารังสี X-ray ในห้วงอวกาศ 

แนวข้อสอบดาราศาสตร์ 
1. ขณะเกิดบิกแบงมีเนื้อสารเกิดขึ้นในรูปของอนุภาคพื้นฐาน อนุภาคพื้นฐาน ได้แก่ ข้อใด 

                 ก. ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน 

                 ข. ควอซาร์ อิเล็กตรอน นิวทริโน และโปรตอน 

                  ค. ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน 

                  ง. ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวเคลียส และโปรตอน 

2.ดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใด 

                ก. ดาวศุกร์กับโลก 

                ข. ดาวอังคารกับโลก 

                ค. ดาวพุธกับดาวศุกร์ 
                ง. ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี 

3.ข้อใดท่ีเกิดจากลมสุริยะ 

        ก. การเกิดแสงออโรราแถบข้ัวโลกเหนือและใต้      
        ข. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมไหม้ 
        ค. การติดต่อส่ือสารโดยเส้นใยน าแสงขัดข้อง          
        ง. เข็มทิศเบนไปมา 

4.ดาว A มีค่าอันดับความสว่าง 2 ในขณะท่ีดาว B มีค่าอันดับความสว่าง 4 ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

        ก. ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B   2 เท่า           
        ข. ดาว B มีความสว่างมากกว่าดาว A   2 เท่า 

        ค. ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B   6.3 เท่า       
        ง. ดาว B มีความสว่างมากกว่าดาว A 6.3 เท่า 

                       เหตุผล ดาว  B  มีค่าอันดับความสว่าง  4  ดาว  A  มีค่าอันดับความสว่าง  2  ดังนั้น  ดาวทั้งสองมีค่า              

อันดับความสว่างต่างกัน   =   4 – 2  เท่ากับ  2 

                                        อันดับความสว่างต่างกัน  1  ความสว่างต่างกัน           =             2.5          เท่า 

                                        อันดับความสว่างต่างกัน  4  ความสว่างต่างกัน           =             (2.5)2 

                                                                                                                                               =             6.3          เท่า 



5.ดาวฤกษ์ท่ีมีอันดับความสว่างต่างกัน 4 จะมีความสว่างต่างกันประมาณกี่เท่า 

        ก. 100   เท่า           ข. 80   เท่า 

        ค. 60   เท่า             ง. 40   เท่า 

เหตุผล              อันดับความสว่างต่างกัน  1  ความสว่างต่างกัน           =             2.5          เท่า 

                       อันดับความสว่างต่างกัน  4  ความสว่างต่างกัน           =             (2.5)4 

                                                                                                                    =          40        เท่า 

6.ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ 
        ก. ฟิวชัน                          ข. ฟิชชัน 

        ค. ซูเปอร์โนวา                    ง. ออโรรา 

7.ข้อใดถือว่าส าคัญเป็นอันดับแรกในการบอกว่าบริเวณใดเป็นบริเวณท่ีเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ 

         ก.มีแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาค 

      ข.มีการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณีภาคตลอดเวลา 

      ค.ภูเขาไฟระเบิดมากท่ีสุดในโลก ท้ังแผ่นดินและใต้สมุทร 

      ง.มีแผ่นดินไหวรุนแรงและมากท่ีสุดร้อยละ 80 ของการเกิดแผ่นดินไหว 

8.เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด 

        ก.การเกิดแผ่นดินไหว 

      ข.การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก 

      ค.การชนกันของแผ่นเปลือกโลก 

      ง.การระเบิดของภูเขาไฟ 

9.เครื่องบันทึกคล่ืนแผ่นดินไหวมีช่ือเรียกว่าอะไร 

     ก.  ไซสโมกราฟ                   ข.  บารอมิเตอร์ 
     ค.  สเฟียร์โรมิเตอร์              ง. ไกเกอร์ มูเลอร์ เคาเตอร์ 
10.แนวการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในข้อใด มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากท่ีสุด 

      ก.แนวภูเขาแอลป์-หิมาลัย 

      ข.แนวแถบหมู่เกาะอันดามัน 

      ค.แนวล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก 

      ง.แนวสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก 

11.ดาวเหนือเป็นดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวใด 

           ก.หมีใหญ่       ข. คนคู่      ค.นายพราน     ง.สุนัขใหญ่ 


