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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



 

คําชี้แจง   ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมคีําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรอืมากกวา แตละคาํตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรยีนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

 

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2     หนา 4 

แมร่ี  มองตาก ู
อานบทความจากหนังสือพิมพตอไปนี้ และตอบคําถาม 

ประวัติของการฉีดวัคซีน 
แมรี่  มองตากู เปนผูหญิงสวย  เธอรอดชีวิตจากการติดเช้ือฝดาษเม่ือป ค.ศ  .1715  แตก็มี
แผลเปนปกคลุมบนผิวหนัง   ขณะที่อยูในตุรกีในป ค.ศ  .1717   เธอสังเกตวิธีการที่เรียกวา   
การปลูกฝซ่ึงใชกันอยูทั่วไป     วิธกีารน้ีใชการขีดเช้ือไวรัสฝดาษที่ออนแอลงบนผิวหนังของ   
คนทีอ่ายุนอยและมีสุขภาพดี ซ่ึงตอมาจะมีอาการไข     แตทุกรายจะมีอาการของโรคอยาง 
ออนๆเทาน้ัน  

แมรี่  มองตากู   เช่ือม่ันในความปลอดภัยของการปลูกฝ จนยอมใหลูกชายและลูกสาวของเธอ 
ไดปลูกฝ 

ในป ค.ศ . 1796   เอ็ดเวิรด  เจนเนอร ใชวิธีการปลูกฝดวยเช้ือโรคที่ใกลเคียงกันคือ ฝดาษ      
ในวัว เพ่ือผลิตสารตานทานโรคฝดาษ เม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกฝดวยเช้ือฝดาษ  วิธีการ     
น้ีมีผลขางเคียงนอย และผูที่ไดรับจะไมสามารถแพรเช้ือใหผูอื่น  วิธีการน้ีเปนที่รูจักกันวา       
การฉีดวัคซีน 

คําถามที่ 1 : แมร่ี  มองตากู S477Q02 

โรคชนิดใดบางที่มนุษยสามารถฉีดวัคซีนปองกันได 

1. โรคที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม เชน โรคฮีโมฟเลีย (โรคเลือดไหลไมหยุด) 
2. โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เชน โปลิโอ 
3. โรคที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของรางกาย เชน เบาหวาน 
4. โรคทุกชนิดทีไ่มมีทางรักษา 
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คําถามที่ 2 : แมร่ี  มองตากู S477Q03 

ถาสัตวหรือมนุษยปวยจากการติดเชื้อแบคทีเรียและหายจากโรคแลว แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคนั้น 
ปกติจะไมทําใหสัตวหรือมนุษยเกิดอาการปวยซ้ําอีก 

เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

1. รางกายฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี้ 
2. รางกายสรางสารตอตาน (แอนติบอดี) ซึ่งฆาแบคทีเรียชนิดนั้นกอนที่จะเพ่ิมจํานวน 
3. เซลลเม็ดเลือดแดงฆาแบคทีเรียทั้งหมดที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคชนิดเดียวกันนี ้
4. เซลลเม็ดเลือดแดงจับและกําจัดแบคทีเรียชนิดนี้ใหหมดไปจากรางกาย 

คําถามที่ 3 : แมร่ี  มองตากู S477Q04 – 0 1 9  

จงใหเหตุผลหนึ่งขอวา ทําไมจึงแนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ โดยเฉพาะเด็กและคนแก 

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

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

...........................................................................................................................................  
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ฟนผ ุ
แบคทีเรียทีอ่าศัยอยูในปากของเราเปนสาเหตุของฟนผุ      ฟนผุเปนปญหาที่เกิดข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1700    
เมื่อน้ําตาลเปนสิ่งที่หาไดงายจากการขยายอุตสาหกรรมน้ําตาลจากออย 

ปจจุบันนี้   เรามีความรูเปนอยางมากเก่ียวกับฟนผุ ดังตัวอยางเชน: 

แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุไดอาหารจากน้ําตาล 
น้ําตาลถูกเปลี่ยนไปเปนกรด 
กรดทําลายผิวของฟน 
การแปรงฟนชวยปองกันฟนผ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามที่ 4 : ฟนผุ S414Q01 

แบคทีเรียมีบทบาทใดที่ทําใหเกิดฟนผ ุ

1. แบคทีเรียสรางสารเคลือบฟน 
2. แบคทีเรียสรางน้ําตาล 
3. แบคทีเรียสรางแรธาต ุ
4. แบคทีเรียสรางกรด 

1 
2 

3 

ฟน 

แบคทีเรีย 

1 – น้ําตาล 
2 – กรด 
3 – แรธาตุจากสารเคลือบฟน 
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คําถามที่ 5 : ฟนผุ S414Q04  
กราฟตอไปนี้ แสดงถึงการบริโภคน้ําตาลและจํานวนของฟนผุในประเทศตางๆ แตละประเทศแสดง
ดวยจุดบนกราฟ 

 

 

 

 

 

 

ขอความใดตอไปนี้ที่สนับสนุนขอมูลที่ไดจากกราฟ 

ในบางประเทศ ผูคนแปรงฟนบอยครั้งกวาประเทศอ่ืน 
1. การกินน้ําตาลนอยกวา 20 กรัมตอวันจะรับประกันไดวาไมเกิดฟนผ ุ
2. คนที่กินน้ําตาลมาก ก็จะเกิดฟนผุมากข้ึนดวย 
3. ในปที่ผานมานี้ อัตราของการเกิดฟนผุเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ 
4. ในปที่ผานมานี้ การบริโภคน้ําตาลเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ 

คําถามที่ 6 : ฟนผุ S414Q08 

ในประเทศหนึ่ง  มีจํานวนฟนผุโดยเฉลี่ยตอคนสูงมาก 

คําถามตอไปนี้เก่ียวกับฟนผุในประเทศนี้  สามารถตอบไดโดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม      
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

คําถามที่เก่ียวกับฟนผุเหลาน้ี  สามารถตอบได
โดยการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

การใสฟลูออไรดในน้ําประปาจะมีผลตอฟนผุอยางไร ใช / ไมใช 

การไปหาทันตแพทยควรเสียคาใชจายเทาใด ใช / ไมใช 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

20 40 60 80 100 120 140 

คา
เฉ

ลี่ย
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คาเฉลี่ยของการบริโภคน้ําตาล (กรัม/คน/วัน) 
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การเคลื่อนผานของดาวศุกร 
วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2004  สามารถมองเห็นดาวศุกรเคลื่อนที่ผานดวงอาทิตยไดในหลายบริเวณของ
โลก เรียกปรากฏการณนี้วา “การเคลื่อนผาน” ของดาวศุกร และจะเกิดข้ึนเมื่อวงโคจรของดาวศุกรมา
อยูระหวางดวงอาทิตยและโลก การเคลื่อนผานของดาวศุกรครั้งที่แลวเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1882  และมี
การทํานายวาครั้งตอไปวาจะเกิดข้ึนในป ค.ศ. 2012 

รูปขางลาง แสดงถึงการเคลื่อนผานของดาวศุกรในป ค.ศ. 2004  โดยสองกลองโทรทรรศนไปที ่      
ดวงอาทิตยและฉายภาพลงบนกระดาษขาว 

คําถามที ่7 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร S507Q01 

ทําไมการสังเกตการเคลื่อนผานของดาวศุกรจึงตองฉายภาพลงบนกระดาษขาวแทนที่จะมองผานกลอง
โทรทรรศนดวยตาเปลาโดยตรง 

1. แสงอาทิตยสวางมากเกินไปที่จะมองเห็นดาวศุกรได 
2. ดวงอาทิตยมีขนาดใหญมากจนมองเห็นไดโดยไมตองขยาย 
3. การมองดวงอาทิตยผานกลองโทรทัศนอาจเปนอันตรายตอดวงตา 
4. ตองทําภาพใหเล็กลงดวยการฉายลงบนกระดาษ 
 

 
 
 
 
 
 

ดาวศุกร 

พ้ืนผิวของดวงอาทิตย 
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คําถามที ่8 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร S507Q02 

เมื่อมองจากโลก สามารถมองเห็นการเคลื่อนผานดวงอาทิตยของดาวเคราะหดวงใดไดในบางเวลา 

1. ดาวพุธ 
2. ดาวอังคาร 
3. ดาวพฤหัส 
4. ดาวเสาร 
 

คําถามที ่9 : การเคลื่อนผานของดาวศุกร S507Q04 – 0 1 9  

ขอความตอไปนี้มีคําหลายคําในขอความถูกขีดเสนใตไว 

นักดาราศาสตร ทํานายวาการมองจากดาวเนปจูนจะเห็นการเคลื่อนผานของดาวเสารผานดวงอาทิตย
ในชวงปลายศตวรรษนี ้

คําที่ขีดเสนใตสามคําใดที่เปนคําที่มีประโยชนที่สุดในการคนหาขอสนเทศจากอินเทอรเนต็ หรือ 
หองสมุด เพ่ือคนหาวาจะเกิดการเคลื่อนผานเมื่อใด  

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

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

...........................................................................................................................................  
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ฝนกรด 
รูปถายขางลางนี ้เปนรูปแกะสลักที่เรียกวา แครยิาทิด ซึ่งถูกสรางไวที่มหาวิหารอโครโพลิส              
ในกรุงเอเธนสเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว  รูปแกะสลักนี้ทําดวยหินชนิดหนึ่งที่เรียกวาหินออน  
หินออนประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต  

ในป ค.ศ.1980  รูปแกะสลักเดิมถูกยายมาอยูภายในพิพิธภัณฑของอโครโพลิส  และเอารูปสลักจําลอง
วางไวแทนที่ เนื่องจากรูปแกะสลักเดิมถูกกัดกรอนจากฝนกรด 

คําถามที่ 10 : ฝนกรด S485Q02 – 0 1 2 9  

น้ําฝนปกติมีความเปนกรดเล็กนอย เพราะน้ําฝนดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศ  ฝนกรดมี
ความเปนกรดมากกวาน้ําฝนปกติ  เพราะฝนกรดดูดซับกาซ เชน ออกไซดของซัลเฟอรและออกไซด
ของไนโตรเจนไวดวย 

ออกไซดของซัลเฟอร และออกไซดของไนโตรเจนในอากาศมาจากไหน 

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

...........................................................................................................................................  
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ผลของฝนกรดที่มีตอหินออน     สามารถจําลองไดโดยใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูทิ้งไวคางคืน 
น้ําสมสายชูและฝนกรดมีระดับความเปนกรดใกลเคียงกัน เมื่อใสเศษหินออนลงในน้ําสมสายชูจะมีฟอง
กาซเกิดข้ึน  เราสามารถชั่งน้ําหนักของหินออนแหงกอนและหลังการทดลองได 

คําถามที่ 11 : ฝนกรด S485Q03 

หินออนชิ้นเล็กๆ กอนใสลงในน้ําสมสายชูมีมวล 2.0 กรัม เมื่อใสลงในน้ําสมสายชทูิ้งไวคางคืน 
วันรุงข้ึนนําเศษหินข้ึนมาและทําใหแหง  มวลของหินออนที่แหงแลวควรเปนเทาใด 

1. นอยกวา 2.0 กรัม 
2. 2.0 กรัมเทาเดิม 
3. ระหวาง 2.0 – 2.4 กรัม 
4. มากกวา 2.4 กรัม 

คําถามที่ 12 : ฝนกรด S485Q05 – 0 1 2 9  

นักเรียนทีท่ําการทดลองขางตน ไดทดลองใสหินออนชิ้นเล็กๆ ลงในน้ําบริสุทธิ ์(น้ํากลั่น)  
และทิ้งคางคืนไวเชนกัน 

จงอธิบายเหตุผลวา ทําไมนักเรียนผูนีจ้ึงทําการทดลองข้ันตอนนีด้วย 

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

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

 
 
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2     หนา 12 

วิวัฒนาการ 

ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถว่ิงไดเร็ว 

นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มีรูปรางคลายกับมา พวกเขาคิดวาฟอสซิล
เหลานั้นเปนบรรพบุรุษของมาในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่ฟอสซิล 
เหลานั้นมีชีวิตอยูไดดวย 

ตารางขางลางนี้ แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจบัุน 

ชื่อ ไฮราโคเธเรียม เมโซฮิปปุส เมอรี่ฮิปปุส 
อีควุส 

(มาในปจจุบัน) 
รูปราง 
ภายนอก 
(มาตราสวน
เดียวกัน) 

    
ชวงเวลาที่มี
ชีวิต 

55 ถึง 50 ลานป
กอน 

39 ถึง 31 ลานป
กอน 

19 ถึง 11 ลานป
กอน 

2 ลานปกอนถึง
ปจจุบัน 

โครงกระดูก
ของขา 
(มาตราสวน
เดียวกัน)  

  
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2     หนา 13 

คําถามที่ 13 : วิวัฒนาการ S472Q01 – 0 1 2 9  

ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิดใน    
ตาราง จงอธิบาย 

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

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

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

คําถามที่ 14 : วิวัฒนาการ S472Q02 

การวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องใดที่นักวิจัยสามารถทําเพ่ือใหคนพบวามามีวิวัฒนาการอยางไร ในชวงเวลาที่
ผานมา 
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

งานวิจัยน้ีจะชวยใหคนพบไดวามามีวิวัฒนาการอยางไรใน
ชวงเวลาที่ผานมา ใชหรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

เปรียบเทียบจํานวนของมาที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาที่ตางกัน ใช / ไมใช 

คนหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษมาที่มีชีวิตในชวง 50 – 40  
ลานปกอน ใช / ไมใช 

คําถามที ่15 : วิวัฒนาการ S472Q03 

ขอความใดตอไปนี้ที่นํามาประยุกตใชไดดีที่สุดกับทฤษฎีวิวัฒนาการ 

1. ทฤษฏีไมสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนไปไมไดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปชีส 
2. ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตวเปนไปได แตไมสามารถนํามาประยุกตใชกับมนุษยได 
3. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันนี้อยูบนพ้ืนฐานของการสังเกตเปนจํานวนมาก 
4. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนแลววาถูกตองโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร 
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2     หนา 14 

ลิปมัน 
ตารางขางลางนี้ แสดงสวนผสมที่แตกตางกันสองสูตร ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได 

ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมัน  ซึ่งออนและเปนมันกวา 

ลิปมัน 

สวนผสม : 

น้ํามันละหุง  5   กรัม 
ไขผึ้ง   0.2 กรัม 
ไขมันปาลม  0.2 กรัม 
สีผสมอาหาร  1   ชอนชา 
สารแตงรสชาต ิ  1   หยด 
 
วิธีทํา : 
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน 

ลิปสติก 

สวนผสม : 

น้ํามันละหุง  5   กรัม 
ไขผึ้ง   1   กรัม 
ไขมันปาลม  1   กรัม 
สีผสมอาหาร  1   ชอนชา 
สารแตงรสชาต ิ  1   หยด 
 
วิธีทํา : 
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน 

คําถามที่ 16 : ลิปมัน S470Q01 – 0 1 9  

ในการทําลิปมันและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาต ิ

ลิปสติกทีท่ําจากสวนผสมนี้จะแข็งและใชยาก นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพ่ือทําให
ลิปสติกออนลงกวาเดิม 

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

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

...........................................................................................................................................  
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คําถามที่ 17 : ลิปมัน S470Q02 

น้ํามันและไขเปนสารที่ผสมกันไดอยางดี น้ําไมผสมกับน้ํามัน และไขก็ไมละลายในน้ํา 

ขอใดตอไปนี้นาจะเกิดข้ึนไดมากทีสุ่ด ถาน้ําจํานวนมาก หกลงในสวนผสมของลิปสติกในขณะกําลังอุน 
1. ไดของผสมที่มันและออนตัวกวา 
2. ของผสมจับตัวกันแนนข้ึน 
3. ของผสมแทบจะไมเปลี่ยนไปเลย 
4. มีกอนไขมันลอยอยูเหนือผิวน้ํา 

คําถามที่ 18 : ลิปมัน S470Q03 

เมื่อเติมสารที่เรียกวาอิมัลซิฟายเออรลงไปจะทําใหน้ํามันและไขผสมกันไดกับน้ํา 

ทําไมสบูและน้ําจึงสามารถลบลิปสติกออกได 
1. น้ํามีอิมัลซิฟายเออรที่ทําใหสบูและลิปสติกผสมกันได 
2. สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได 
3. อิมัลซิฟายเออรในลิปสติกทําใหสบูและน้ําผสมกันได 
4. สบูและลิปสติกผสมกันจนเปนอิมัลซิฟายเออรที่ผสมกับน้ําได 
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โอโซน 
จงอานสวนหนึ่งของบทความซึ่งเก่ียวกับชั้นโอโซน ดังตอไปนี้

บรรยากาศ คือ มหาสมุทรของอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งสําหรับการดํารงชีวิตบนโลก แต
โชครายที่กิจกรรมของมนุษย ทั้งเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนชาต ิกําลังกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร
สวนรวมนี ้ที่เห็นชัดคือ การทําลายชั้นโอโซนอันเปราะบาง ซึ่งทําหนาที่เปนเสมือนโลปกปองชีวิตบนโลก 

โมเลกุลของโอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งตรงขามกับโมเลกุลของออกซิเจนที่ประกอบดวย
ออกซิเจนเพียง 2 อะตอม โมเลกุลของโอโซนมีนอยมาก มีนอยกวา 10 โมเลกุล ในทุกๆ หนึ่งลานโมเลกุล
ของอากาศ  อยางไรก็ตามเกือบพันลานปมาแลวที่โอโซนทําหนาที่ปกปองสิ่งมีชีวิตบนโลกใหปลอดภัย 
แตโอโซนอาจทําไดทั้งปกปอง หรือทํารายสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตําแหนงที่มันอยู โอโซนที่อยูใน
ชั้นโทรโปสเฟยร (สูงข้ึนไปจากผิวโลก จนถึง 10 กม.) เปนโอโซน “เสีย” ที่สามารถทําลายเยื่อปอด และ
ทําลายพืชได  แตโอโซนประมาณ 90% จะอยูในบรรยากาศชั้นสตราโทรเฟยร (ระหวาง 10 ถึง 40 กม. 
เหนือผิวโลก) เปนโอโซน “ดี” ซึ่งเลนบทบาทเปนผูคุมครอง โดยทําหนาที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปน
อันตราย (UV-B) ที่แผมาจากดวงอาทิตย 

หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี ้มนุษยจะเปนโรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตยมากข้ึน ในสิบปที่ผานมา ปริมาณโอโซนไดลดลง ในป พ.ศ. 2517  มีการตั้งสมมุติฐานวา 
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs)  อาจเปนสาเหตุนี ้จนกระทั่งป พ.ศ. 2540  การศึกษาความสัมพันธ
เชิงเหต-ุผล ก็ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสาร CFCs เปนสาเหต ุอยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 
ผูแทนจากทั่วโลก ไดมาประชุมที่เมืองมอนทรีอัล (แคนนาดา)  และตกลงกันที่จะจํากัดการใชสาร CFCs 
อยางเขมงวด 

 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2     หนา 17 

คําถามที่ 19 : โอโซน  S253Q01 – 01  11  12  21  22  23  31  99 

ในบทความขางบนนี ้ไมไดกลาวถึงการเกิดโอโซนในบรรยากาศ ตามความเปนจริงในแตละวันจะมี
โอโซนบางสวนเกิดข้ึนใหม และมีบางสวนหายไป  วิธีการเกิดโอโซน แสดงไดดังรูปการตูนตอไปนี ้

สมมุติคุณลุงของนักเรียนพยายามจะทําความเขาใจกับการตูนนี ้ แตเขาไมเคยไดเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน และไมเขาใจวาผูเขียนการตูนกําลังอธิบายอะไร  เขารูวาในบรรยากาศไมมีเจาตัวเล็กๆ แต
สงสัยวาเจาตัวเล็กๆ ในภาพแทนอะไร เครื่องหมาย O2 และ O3 หมายถึงอะไร และการตูนนี้แสดง
กระบวนการอะไร คุณลุงตองการคําอธิบายจากนักเรียน  โดยสมมติวาคุณลุงของนักเรียน  

 ทราบแลววา O  เปนสัญลักษณแทนออกซิเจน 
 ทราบแลววา อะตอม และโมเลกุลคืออะไร 

จงเขียนคําบรรยายภาพของการตูนสําหรับคุณลุง 

ในคําบรรยาย ใหใชคําวา อะตอม และโมเลกุล ในทํานองเดียวกับที่ใชในบรรทัดที ่4 และ 5 

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

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

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

........................................................................................................................................................  
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คําถามที่ 20 : โอโซน  S253Q02 

โอโซนเกิดข้ึนไดในขณะเกิดพายุฟาคะนอง  ซึ่งทําใหมีกลิ่นเฉพาะหลังพายุฟาคะนอง ในบรรทัดที ่8   
ถึง 10  ผูเขียนไดกลาวถึง  “โอโซนเสีย" และ “โอโซนดี”  

โอโซนที่เกิดข้ึนในระหวางเกิดพายุฟาคะนองเปน โอโซนเสีย หรือ โอโซนดี 

จงเลือกคําตอบและคําอธิบายที่มีขอมูลสนับสนุนจากบทความ 

 โอโซนเสียหรือ
โอโซนด ี

คําอธิบาย 

1. เสีย มันเกิดข้ึนในขณะที่ภูมิอากาศไมดี 
2. เสีย มันเกิดข้ึนในโทรโปสเฟยร 
3. ดี มันเกิดข้ึนในสตราโทสเฟยร 
4. ดี มันมีกลิ่นดี 

คําถามที่ 21 : โอโซน  S253Q05 – 0 1 9 

บรรทัดที ่12 และ 13 กลาววา “หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี ้มนุษยจะมีโอกาสเปนโรค
บางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากข้ึน” 

จงบอกชื่อของโรคเฉพาะเหลานี้มา 1 อยาง 

...........................................................................................................................................  
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คําถามที่ 22 : โอโซน  S270Q03 

ในตอนทายของเรื่อง ไดกลาวถึงการประชุมนานาชาติในมอนทรีอัล ในการประชุมนั้นมีการนําคําถามที ่    
เก่ียวกับการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายมาอภิปรายกันมากมาย ดังเชน 2 คําถาม ที่แสดงไวในตาราง
ขางลางนี ้

คําถามเหลานี้สามารถตอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร ไดหรือไม 

ใหเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ได หรือ ไมได ในแตละขอ 

คําถาม 
ตอบโดยการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร 
ไดหรือไม 

การที่นักวิทยาศาสตรยังสรุปแนนอนไมไดวา สาร CFCs มี
อิทธิพลตอการทําลายชั้นโอโซน  รัฐบาลควรจะถือเอาเปน
เหตุผลที่จะไมทําอะไรเลย ใช หรือไม 

ได / ไมได 

ความเขมขนของสาร CFCs ในบรรยากาศจะเปนเทาไร ในป 
พ.ศ. 2545   ถาการปลอยสาร CFCs  เขาสูบรรยากาศ เกิดข้ึน
ในอัตราเดียวกับที่เปนอยูในปจจุบัน  

ได / ไมได 

 

 
 
 




