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เกณฑการใหคะแนน 

ขอสอบวิทยาศาสตร  ชุดที่ 1 
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
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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 
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แกรนดแคนยอน 
แกรนดแคนยอนตั้งอยูในทะเลทรายแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เปนหุบเขาที่กวางใหญและลึกมาก
ประกอบดวยชั้นหินหลายชั้น ในอดีตกาลการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไดยกชั้นหินเหลานี้ข้ึนมา       
ปจจุบันแกรนดแคนยอนหลายสวนมีความลึก 1.6 กม. มแีมน้ําโคโลราโดไหลผานดานลางสุดของหุบเขา 

จงดูรูปขางลางซึ่งเปนรูปของแกรนดแคนยอนที่ถายจากขอบดานทิศใต สามารถเห็นชั้นหินที่แตกตางกัน
หลายชั้นไดชัดตามแนวผนังของหุบเขา 

คําถามที่ 1 : แกรนดแคนยอน S426Q07 

ทุกๆ ปมีคนประมาณหาลานคนไปเที่ยวอุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน  มีความกังวลกันวาจะมี
ความเสียหายที่เกิดกับอุทยานเนื่องจากมีคนไปเที่ยวจํานวนมาก 

คําถามตอไปนี้สามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรไดหรือไม    จงเขียนวงกลมลอมรอบ
คําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  ในแตละคําถาม 

คําถามน้ีสามารถตอบโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรได 
หรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

การกรอนที่เกิดข้ึนจากการใชเสนทางเดิน มีมากนอยเทาใด ใช / ไมใช 

พ้ืนที่ของอุทยานมีความสวยงามเทากับเมื่อ 100 ปกอนหรือไม ใช / ไมใช 

 

 

 

 

หินปูน A 

หินชนวน A 

หินปูน B  

หินชนวน B 

หินชสีตและหินแกรนิต 
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การใหคะแนน  แกรนดแคนยอน 7  
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

คําถามที่ 2 : แกรนดแคนยอน S426Q03 

อุณหภูมิในแกรนดแคนยอนอยูในชวงตั้งแตต่ํากวา 0๐C จนถึงสูงกวา 40๐C  แมวาจะเปนบริเวณ
ทะเลทราย บางครั้งรอยแตกของหินก็กักเก็บน้ําไว  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและน้ําในรอยแตก
ของหินไปเรงการแตกราวของหินไดอยางไร 

1. น้ําที่เปนน้ําแข็งละลายหินที่รอน 
2. น้ําทําใหหินเชื่อมติดกัน 
3. น้ําแข็งขัดผิวหนาของหินใหราบเรียบ 
4. น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน 
 

การใหคะแนน  แกรนดแคนยอน 3 
คะแนนเต็ม (Level 2) 

รหัส 1: ขอ 4.  น้ําที่กําลังแข็งตัวจะขยายตัวในรอยแตกของหิน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) / 
 และการสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 53.76 
เกาหลี 72.24 
จีน-ฮองกง 67.55 
จีน-มาเกา 66.51 
จีน-ไทเป 63.76 
ไทย 47.31 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 67.74 
เกาหลี 70.03 
จีน-ฮองกง 71.75 
จีน-มาเกา 67.88 
จีน-ไทเป 76.45 
ไทย 57.26 
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คําถามที่ 3 : แกรนดแคนยอน S426Q05 

มีฟอสซิลของซากสัตวทะเลหลายชนิด เชน หอยกาบ ปลา และปะการัง อยูในชั้นหินปูน A ของ 
แกรนดแคนยอน มีอะไรเกิดข้ึนเมื่อหลายลานปกอนที่อธิบายวาทําไมฟอสซิลเหลานี้จึงถูกพบที่นั่น 

1. ในสมัยโบราณ ผูคนนําอาหารทะเลจากมหาสมุทรเขามาในบริเวณนี ้
2. ครั้งหนึ่งมหาสมุทรมีคลื่นรุนแรงมากและคลื่นยักษพัดพาสิ่งมีชีวิตในทะเลข้ึนมาบนบก 
3. ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง 
4. สัตวทะเลบางชนิดครั้งหนึ่งมีชีวิตอยูบนบกกอนที่จะอพยพลงสูทะเล 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  แกรนดแคนยอน 5 
คะแนนเต็ม (Level 1) 

รหัส 1: ขอ 3.  ในสมัยกอนบริเวณนั้นเปนบริเวณที่มีมหาสมุทรปกคลุม และไดเหือดแหงไปในตอนหลัง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 84.40 
เกาหลี 85.60 
จีน-ฮองกง 74.30 
จีน-มาเกา 76.67 
จีน-ไทเป 85.90 
ไทย 57.63 
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การสูบยา 
ยาสูบถูกสูบในรูปของบุหรี่ ซิการ และกลองสูบยา  การวิจัยแสดงวาโรคที่เก่ียวของกับยาสูบทําใหทั่วโลก
มีผูเสียชีวิตเกือบ 13,500 คนในแตละวัน และมีการทํานายวาในป 2020 โรคที่เก่ียวของกับยาสูบจะ
เปนสาเหตุของการตายทั่วโลกประมาณ 12% 

ควันของยาสูบมีสารที่เปนอันตรายอยูหลายชนิด  สวนที่เปนอันตรายมากที่สุดคือ น้ํามันดิน นิโคติน
และคารบอนมอนอกไซด 

 

คําถามที่ 4 : การสูบยา S439Q01 

ควันของยาสูบจะถูกสูดเขาไปสูปอด   น้ํามันดินจากควันจะเกาะอยูที่ปอดและขัดขวางการทํางานอยาง
เต็มที่ของปอด 

ขอความใดตอไปนี้เปนหนาที่ของปอด 

1. สูบฉีดโลหิตไปยังสวนตางๆ ของรางกาย 
2. แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด 
3. ทําใหเลือดบริสุทธิ์โดยลดคารบอนไดออกไซดจนเปนศูนย 
4. เปลี่ยนโมเลกุลของคารบอนไดออกไซดใหเปนโมเลกุลของออกซิเจน 
 
 
 
 
 
 
 

การใหคะแนน  การสูบยา 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2.  แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่หายใจไปสูเลือด 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 44.57 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที่ 5 : การสูบยา S439Q02 

การสูบยาเพ่ิมความเสี่ยงของการเปนมะเร็งปอดและโรคอ่ืนๆ 

ความเสี่ยงในการเกิดโรคตอไปนี้เพ่ิมข้ึนจากการสูบยาสูบหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” 
หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

ความเสี่ยงของการเกิดโรคเหลาน้ีเพิ่มขึ้นจากการสูบยาสูบหรือไม ใช หรือ ไมใช 

โรคถุงลมโปงพอง ใช / ไมใช 

โรคภูมิคุมกันบกพรอง/โรคเอดส ใช / ไมใช 

โรคอีสุกอีใส ใช / ไมใช 

 

การใหคะแนน  การสูบยา 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ใช  ไมใช  ไมใช  ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 

คําถามที่ 6 : การสูบยา S439Q05 

บางคนใชแผนนิโคตินชวยในการเลิกสูบยา แผนนิโคตินจะถูกแปะติดที่ผิวหนังและปลอยนิโคตินสูเลือด 
เพ่ือชวยลดอาการอยากและอาการขาดยาเมื่อหยุดสูบยาแลว 
การศึกษาผลของแผนนิโคตินกับกลุมของผูสูบที่ตองการเลิกการสูบยาสูบ 100 คน ที่ไดจากการสุม  ใช
เวลาในการศึกษา 6 เดือน ผลของแผนนิโคตินไดรับการวัดโดยหาวามีอยูก่ีคนในกลุมนี้ทีไ่มไดเริ่มสูบ
ยาอีกเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
การออกแบบการทดลองใดตอไปนี้ทีด่ีที่สุด 
1. ทุกคนในกลุมติดแผนนิโคติน 
2. ทุกคนติดแผนนิโคตินยกเวนหนึ่งคนที่พยายามเลิกสูบยาสูบโดยไมติดแผนนิโคติน 
3. แตละคนเลือกที่จะติดแผนนิโคตินหรือไมติดก็ไดเพ่ือชวยเลิกสูบยาสูบ 
4. สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคตินและอีกครึ่งหนึ่งไมใช 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 48.86 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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การใหคะแนน  การสูบยา 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 4.  สุมคนครึ่งหนึ่งใหใชแผนนิโคติน 
และอีกครึ่งหนึ่งไมใช 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
คําถามที่ 7 : การสูบยา S439Q06 

มีวิธีการหลายวิธทีี่ใชชักจูงใหคนเลิกสูบยาสูบ 

วิธีจัดการกับปญหาการสูบยาสูบตอไปนี้ใชพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีหรือไม จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา 
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

วิธีที่ใชลดการสูบยาสูบน้ีใชพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือไม  ใช  หรือ ไมใช 

ข้ึนราคาบุหรี ่ ใช / ไมใช 

ผลิตแผนนิโคตินเพ่ือชวยใหคนเลิกสูบบุหรี ่ ใช / ไมใช 

หามสูบบุหรี่ในบริเวณที่สาธารณะ ใช / ไมใช 
 

การใหคะแนน  การสูบยา 6 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ถูกทั้งสามขอ: ไมใช  ใช  ไมใช ตามลําดับ 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.29 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบแบบเชิงซอน 

 
ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.29 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว / สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 
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กันแดด 
มีนาและดนัย สงสัยวาผลิตภัณฑกันแดดชนิดใดจะปกปองผิวของพวกเขาไดดีที่สุด ผลิตภัณฑกันแดด
มีคาการปกปองแสงแดด (SPF)  ที่แสดงวาผลิตภัณฑแตละชนิดดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเปน
สวนประกอบของแสงแดดไดดีเพียงใด  ผลิตภัณฑที่มีคา SPF สูงจะปกปองผิวไดนานกวาผลิตภัณฑที่
มีคา SPF ต่ํา 

มีนา คิดหาวิธีเปรียบเทียบผลิตภัณฑกันแดดชนิดตางๆ เธอและดนัยจึงไดรวบรวมสิ่งตอไปนี ้

แผนพลาสติกใสที่ไมดูดกลืนแสงแดดสองแผน 

กระดาษไวแสงหนึ่งแผน 

น้ํามันแร (M) และครีมที่มีสวนประกอบของซิงคออกไซด (ZnO) และ 

สารกันแดดสี่ชนิด ใชชื่อ S1 S2 S3 และ S4 

มีนาและดนัยใชน้ํามันแรเพราะวามันยอมใหแสงแดดสวนใหญผานไปได และใชซิงคออกไซดเพราะกัน
แสงแดดไดเกือบสมบูรณ 

ดนัยหยดสารชนิดละหนึ่งหยดลงภายในวงกลมที่เขียนไวบนแผนพลาสติกแผนหนึ่ง แลวใชแผน
พลาสติกแผนที่สองวางทับดานบน ใชหนังสือเลมใหญๆ กดทับบนแผนพลาสติกทั้งสอง 

จากนั้น มีนาวางแผนพลาสติกทั้งสองบนกระดาษไวแสง กระดาษไวแสงมีสมบัติเปลี่ยนสีจากเทาเขม
เปนสีขาว (หรือสีเทาออนมากๆ) ข้ึนอยูกับวามันจะถูกแสงแดดนานเทาใด  สุดทายดนัยนําแผนที่ซอน
กันทุกแผนไปไวในบริเวณที่ถูกแสงแดด 

 

M S1 

ZnO 

S2 

S3 S4 

แผนพลาสติก 

กระดาษไวแสง 
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คําถามที่ 8 : กันแดด S447Q02 

ขอความใดตอไปนี้เปนการบอกถึงบทบาททางวิทยาศาสตรของน้ํามันแรและซิงคออกไซด ที่ใชในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกันแดด 

1. น้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบทั้งคู 
2. น้ํามันแรเปนตัวทีถู่กทดสอบ และซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง 
3. น้ํามันแรเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลอง และซิงคออกไซดเปนตัวที่ถูกทดสอบ 
4. ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งคู 
 

 

 

 
 

การใหคะแนนกันแดด 2 
คะแนนเต็ม(Level 4) 

รหัส 1: ขอ 4.  ทั้งน้ํามันแรและซิงคออกไซดเปนสารใชเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งคู 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

 

คําถามที่ 9 : กันแดด S447Q03 

มีนาและดนัยพยายามหาคําตอบของคําถามขอใด ตอไปนี้ 

1. สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสารกันแดดชนิดอ่ืน 
2. สารกันแดดปกปองผิวของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตไดอยางไร 
3. มีสารกันแดดใดหรือไม ที่ใหการปกปองนอยกวาน้ํามันแร 
4. มีสารกันแดดใดหรือไม ที่ใหการปกปองมากกวาซิงคออกไซด 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
          (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 45.07 
เกาหลี 43.15 
จีน-ฮองกง 45.17 
จีน-มาเกา 39.05 
จีน-ไทเป 41.85 
ไทย 36.35 
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การใหคะแนน  กันแดด 3 
คะแนนเต็ม (Level 3) 

รหัส 1: ขอ 1.  สารกันแดดแตละชนิดกันแดดไดเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับสารกันแดดชนิดอ่ืน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 10 : กันแดด S447Q04 

ทําไมจึงตองกดแผนพลาสติกใสแผนที่สองลงบนแผนแรก 

1. เพ่ือไมใหหยดของสารแหงไป 
2. เพ่ือใหหยดของสารกระจายตัวออกมากที่สุด 
3. เพ่ือเก็บหยดของสารใหอยูในเครื่องหมายวงกลม 
4. เพ่ือทําใหหยดของสารมีความหนาเทากัน 
 

การใหคะแนน  กันแดด 4 
คะแนนเต็ม (Level 4) 

รหัส 1: ขอ 4.  เพ่ือทําใหหยดของสารมีความหนาเทากัน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 59.90 
เกาหลี 56.34 
จีน-ฮองกง 58.44 
จีน-มาเกา 51.06 
จีน-ไทเป 50.43 
ไทย 51.42 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :   การสืบสวนเชิงวิทยาศ าสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 50.47 
เกาหลี 42.42 
จีน-ฮองกง 48.99 
จีน-มาเกา 43.33 
จีน-ไทเป 45.81 
ไทย 37.48 
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คําถามที่ 11 : กันแดด S447Q05 – 0 1 2 9  

กระดาษไวแสงทีม่ีสีเทาเขม จะจางลงเปนสีเทาออนเมื่อถูกแสงแดดเล็กนอย และเปนสีขาวเมื่อถูก
แสงแดดมากๆ 

แผนผังใดที่แสดงแบบรูปที่อาจเกิดข้ึนไดจากการทดลอง จงอธิบายดวยวาทําไมนักเรียนจึงเลือกขอนั้น 

คําตอบ: ............................................................. 

คําอธิบาย: ..........................................................................................................................  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 
1. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 
3. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 

2. 

ZnO 

S1 S2 

S4 S3 

M 
4. 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู :   การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร 
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สุขภาพ 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 
 

ประเทศ % ตอบถูก 
ญ่ีปุน 43.71 
เกาหลี 45.95 
จีน-ฮองกง 44.42 
จีน-มาเกา 31.81 
จีน-ไทเป 42.97 
ไทย 11.63 

 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 14 

การใหคะแนน  กันแดด 5 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: ขอ 1. พรอมคําอธิบายที่วาจุด ZnO ยังคงเปนสีเทาเขม (เพราะวามันกันแสงแดดไวได) และ 
จุด M เปลี่ยนเปนสีขาว (เพราะน้ํามันแรดูดกลืนแสงแดดไดนอยมาก) 
[ไมจําเปนตองมีคําอธิบายเพ่ิมเติมดังในวงเล็บ (ถาคําตอบมีคําอธิบายมากพอ)] 
 ขอ 1.  ZnO กันแสงแดดไวตามที่มันควรจะเปน และ M ปลอยใหแสงแดดทะลุเขาไปได 
 ฉันเลือกขอ 1. เพราะน้ํามันแรจะตองเปลี่ยนเปนสีที่ออนที่สุด ในขณะที่ซิงคออกไซดเปนสีเขมที่สุด 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1: ขอ 1. ใหคําอธิบายถูกเพียงจุด ZnO หรือ จุด M จุดใดจุดหนึง่ แตไมไดอธิบายถูกทั้งสอง
จุด 
 ขอ 1.  น้ํามันแรมีความตานทานตอแสงยูวีต่ําที่สุด ดังนั้นกระดาษตรงที่มีสารอื่นๆ จะไมเปนสีขาว 
 ขอ 1.  ในเชิงปฏิบัติซิงคออกไซดดูดกลืนรังสีทั้งหมดไว และแผนผังแสดงวาเปนเชนนั้น 
 ขอ 1.  เพราะ ZnO กันแสงไว และ M ดูดกลืนแสง 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
 ขอ 1. [ไมใหเหตุผล] 
 ขอ 2.  ZnO กันแสงแดดไว และน้ํามันแรปลอยใหแสงผานเขาไปได 

รหัส 9: ไมตอบ 
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แสงของดาว 
ธงชัยชอบดูดาว อยางไรก็ตาม เขาไมสามารถสังเกตเห็นดาวไดอยางชัดเจนในเวลา
กลางคืนเนื่องจากเขาอาศัยอยูในเมืองใหญ 

เมื่อปที่แลว ธงชัยไปเที่ยวชนบทและปนข้ึนไปบนเขา ซึ่งเขาสังเกตเห็นดาวเปนจํานวน
มากในขณะที่ไมสามารถมองเห็นไดเมื่ออยูในเมือง 

คําถามที่ 12 : แสงของดาว S441Q01 

ทําไมจึงสามารถมองเห็นดาวไดเปนจํานวนมากในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองที่มผีูคนอาศัยอยูมาก 

1. ในเมืองมีดวงจันทรที่สวางกวาและบดบังแสงจากดาวอ่ืนๆ 
2. ในชนบทมีฝุนอยูในอากาศมากจึงสะทอนแสงไดดีกวาในเมือง 
3. ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก 
4. อากาศในเมืองอบอุนกวาเนื่องจากการปลอยความรอนจากรถยนต เครื่องจักร และบานเรือน 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  แสงของดาว 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3.  ความสวางของแสงไฟในเมืองทําใหมองเห็นดาวไดยาก 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  สิ่งแวดลอม 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 67.95 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 16 

คําถามที่ 13 : แสงของดาว S441Q04 

ธงชัยใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ เพ่ือสองดูดาวที่มีความสวางนอย  

ทําไมการใชกลองโทรทรรศนที่เลนสมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ จึงทําใหสังเกตเห็นดาวที่มีความ
สวางนอยได 

1. เลนสที่มีขนาดใหญข้ึนจะรับแสงไดมากข้ึน 
2. เลนสที่มีขนาดใหญข้ึนจะมีกําลังขยายมากข้ึน 
3. เลนสขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากข้ึน 
4. เลนสขนาดใหญจะสามารถรับสีเขมจากดาวได 
 

 

 

 

 

การใหคะแนน  แสงของดาว 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  เลนสที่มีขนาดใหญข้ึนจะรับแสงไดมากข้ึน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางกายภาพ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถานการณ :  สวนตัว 
รูปแบบของขอสอบ :  เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.23 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 17 

ความเสี่ยงของสุขภาพ 
ใหนึกภาพวา นักเรียนอาศัยอยูใกลโรงงานเคมีภัณฑขนาดใหญที่ผลิตปุยเพ่ือใชในการเกษตร  เมื่อ
ไมก่ีปมานี้ มีกรณีที่ผูคนในละแวกนั้นปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง คนในทองถิ่นเชื่อวาอาการ
เหลานั้นเกิดจากการปลอยควันพิษออกมาจากโรงงานปุยเคมีที่อยูใกลเคียง 

ประชาชนมาประชุมกันเพ่ืออภิปรายถึงอันตรายทีน่าจะเกิดข้ึนจากโรงงานเคมีภัณฑ  ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพของผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น   นักวิทยาศาสตรไดเสนอขอสรุปตอที่ประชุมดังตอไปนี ้

คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเคมี 

“เราไดศึกษาความเปนพิษตอดินในบริเวณใกลเคียง  เราไมพบหลักฐานที่แสดงถึงพิษของ 
สารเคมีในตัวอยางดินที่เราเก็บมา” 

 

คํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับประชากรในทองถิ่น 

“เราศึกษาจํานวนกรณีของความเจ็บไขจากปญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในทองถิ่น
เปรียบเทียบกับจํานวนกรณีในบริเวณที่หางออกไปจากโรงงานเคมีภัณฑ  ปรากฏวาบริเวณที่อยู
ใกลกับโรงงานเคมีภัณฑ มีกรณีที่เกิดข้ึนมากกวา” 

คําถามที่ 14 : ความเส่ียงของสุขภาพ S515Q01 – 0 1 9  

เจาของโรงงานเคมีภัณฑใชคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานใหกับบริษัทเพ่ือโตแยงวา “การปลอย
ควันจากโรงงานไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูที่อยูอาศัยในทองถิ่น” 

จงใหเหตุผลหนึ่งขอที่เปนขอสงสัยในคํากลาวของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานกับใหบริษัท  ซึ่งคํากลาวนี้
สนับสนุนขอโตแยงของเจาของบริษัท 

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

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

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร 
        (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ภัยอันตราย 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 19.27 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 18 

การใหคะแนน  ความเส่ียงของสุขภาพ 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ใหเหตุผลที่เหมาะสมที่เปนขอสงสัยในคํากลาวซึ่งสนับสนุนขอโตแยงของเจาของบริษัท 
 สารที่เปนสาเหตุของปญหาระบบทางเดินหายใจอาจไมไดจัดวาเปนสารพิษ 
 ปญหาระบบทางเดินหายใจอาจมีสาเหตุมาจากเฉพาะสารเคมีที่อยูในอากาศ ไมใชในดิน 
 สารพิษอาจเปลี่ยน/แตกออกในขณะนั้นและแสดงวาเปนสารไมมีพิษในดิน 
 เราไมรูวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของพื้นที่หรือไม 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 15 : ความเส่ียงของสุขภาพ S515Q03 – 0 1 9  

นักวิทยาศาสตรที่ทํางานเก่ียวกับประชากรไดเปรียบเทียบจํานวนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
ซึ่งอาศัยอยูใกลกับโรงงานเคมีภัณฑกับผูปวยที่อยูไกลออกไปจากโรงงาน 

จงอธิบายความแตกตางที่เปนไปไดหนึ่งประการของสองบริเวณที่นักเรียนคิดวาการเปรียบเทียบ 
ไมสมเหตุสมผล 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ภัยอันตราย 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :  สรางคําตอบแบบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 18.43 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 19 

การใหคะแนน  ความเส่ียงของสุขภาพ 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: คําตอบควรจะเนนความแตกตางที่เปนไปไดระหวางบริเวณที่สํารวจตรวจสอบ 
 จํานวนคนของสองบริเวณอาจแตกตางกัน 
 บริเวณหนึ่งอาจไดรับการดูแลรักษาดีกวาอีกบริเวณหนึ่ง 
 สภาพอากาศอาจไมเหมือนกัน 
 อาจมีสัดสวนที่แตกตางกันของผูสูงอายุในแตละบริเวณ 
 อาจเปนมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ในบริเวณอื่น 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 20 

การผลิตพลังงานจากลม 
การผลิตพลังงานจากลมเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปนแหลงของพลังงานที่สามารถใชทดแทนเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟาจากการเผาไหม น้ํามันและถานหิน  โครงสรางในรูปเปนกังหันลมที่ใบพัดหมุนโดยใช
ลม การหมุนนี้ทําใหมีพลังงานไฟฟาถูกผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาทีถู่กหมุนดวยกังหันลม 

คําถามที่ 16 : การผลิตพลังงานจากลม S529Q01 

กราฟขางลางนี้ แสดงความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปในสี่บริเวณที่แตกตางกัน กราฟใดทีช่ี้บอกบริเวณที่
เหมาะสมในการตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม 
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ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบทางเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) / 
           การอธิบายเชิงวทิยาศาสตร  
 (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :   เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 56.18 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 



เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 21 

การใหคะแนน  การผลิตพลังงานจากลม 1 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 3. 

ไมไดคะแนน 
รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 
รหัส 9: ไมตอบ 
 

คําถามที่ 17 : การผลิตพลังงานจากลม S529Q02 

ย่ิงลมพัดแรงข้ึน ใบพัดของกังหันลมย่ิงหมุนเร็วข้ึน จึงผลิตกําลังไฟฟาไดมากข้ึน อยางไรก็ตาม ไมมี
ความสัมพันธโดยตรงระหวางความเร็วลมกับกําลังไฟฟาที่ไดในสถานการณที่เปนจริง ขางลางนี้เปน
เงื่อนไขการทํางานของการผลิตพลังงานจากลมในสถานการณที่เปนจริง 

ใบพัดจะเริ่มหมุนเมื่อความเร็วลมเปน V1 

ดวยเหตุผลของความปลอดภัย การหมุนของใบพัดจะไมเพ่ิมข้ึนเมื่อความเร็วลมสูงกวา V2 

กําลังไฟฟาจะสูงสุด (W) เมื่อความเร็วลมเทากับ V2 

ใบพัดจะหยุดหมุนเมื่อความเร็วลมถึง V3 

กราฟใดตอไปนี้ที่แสดงไดดีที่สุดถึงความสัมพันธระหวางความเร็วลมและการผลิตกําลังไฟฟาภายใต
เงื่อนไขการทํางานเหลานี ้
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เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 1     หนา 22 

 
 
 
 

 

การใหคะแนน  การผลิตพลังงานจากลม 2 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 2. 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
คําถามที่ 18 : การผลิตพลังงานจากลม S529Q03 

ย่ิงระดับความสูงเพ่ิมข้ึน กังหันลมจะย่ิงหมุนชาลง สําหรับความเร็วลมเทากัน 

ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลดีที่สุดที่อธิบายวา ทําไมใบพัดของกังหันลมจึงหมุนไดชาลงเมื่ออยูในที่สูงข้ึน
สําหรับความเร็วลมเทากัน 

1. อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพ่ิมข้ึน 
2. อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพ่ิมข้ึน 
3. แรงโนมถวงลดลงเมื่อความสูงเพ่ิมข้ึน 
4. ฝนตกบอยข้ึนเมื่อความสูงเพ่ิมข้ึน 
 

การใหคะแนน  การผลิตพลังงานจากลม 3 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1: ขอ 1.  อากาศหนาแนนนอยลงเมื่อความสูงเพ่ิมข้ึน 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: คําตอบอ่ืนๆ 

รหัส 9: ไมตอบ 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร 
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร  
             (ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :   เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 24.16 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู : โลกและอวกาศ (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู : ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สถานการณ : สังคม 
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 40.17 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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คําถามที ่19 : การผลิตพลังงานจากลม S529Q04 – 0 1 2 9  

จงบอกถึงขอไดเปรียบหนึ่งขอ และขอเสียเปรียบหนึ่งขอของการผลิตพลังงานจากลมเปรียบเทียบกับ
การผลิตพลังงานซึ่งใชเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหินและน้ํามัน 

ขอไดเปรียบ ........................................................................................................................  

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

ขอเสียเปรียบ.......................................................................................................................  

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

 

 

 

การใหคะแนน  การผลิตพลังงานจากลม 4 
คะแนนเต็ม 

รหัส 2: อธิบายขอไดเปรียบหนึ่งขอและขอเสียเปรียบหนึ่งขอ 

 [ขอไดเปรียบ] 
 ไมปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) 
 ไมใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 
 แหลงลมจะไมถูกใชหมดไป 
 หลังจากติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลม ตนทุนของการผลิตกระแสไฟฟาถูก 
 ไมีมีของเสียและ/หรือสารพิษที่จะปลอยออกมา 
 ใชแรงตามธรรมชาติหรือพลังงานสะอาด 

 [ขอเสียเปรียบ] 
 การผลิตตามความตองการเปนไปไมได [เพราะวาความเร็วลมไมสามารถควบคุมได] 
 บริเวณที่ดีสําหรับกังหันลมมีจํากัด 
 กังหันลมสามารถถูกทําใหเสียหายไดเมื่อมีลมที่แรงมาก 
 ปริมาณของพลังงานที่ผลิตไดจากกังหันลมแตละอันคอนขางนอย 
 ในบางกรณีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้น 
 ในบางกรณีคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เชน คลื่นโทรทัศน) สามารถถูกรบกวนได 

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ 
สมรรถนะ :  การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร 
ความรู :  ระบบเทคโนโลยี (ความรูวิทยาศาสตร) 
การใชความรู :  ทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานการณ :  สังคม 
รูปแบบของขอสอบ :   สรางคําตอบอิสระ 

 

ประเทศ % ตอบถูก 
ไทย 38.20 

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ 
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น 
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 บางครั้งนกถูกฆาเมื่อนกบินไปชนกับใบพัดที่หมุน 
 ทัศนียภาพทางธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลง 
 การติดตั้งและบํารุงรักษามีราคาแพง 

ไดคะแนนบางสวน 

รหัส 1:  อธิบายขอไดเปรียบหรือขอเสียเปรียบไดถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง (ดังแสดงในตัวอยาง
คะแนนเต็ม) แตไมใชอธิบายถูกทั้งคู 

ไมไดคะแนน 

รหัส 0: อธิบายขอไดเปรียบหรือขอเสียเปรียบไมถูกตอง  
 ดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ [คําตอบนี้เปนขอความที่มีความหมายทั่วๆ ไป] 
 ไมดีสําหรับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ 
 การสรางเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมมีตนทุนนอยกวาสรางโรงไฟฟาเช้ือเพลิงฟอสซิล [ไม

สนใจขอเท็จจริงที่วาจะตองใชเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมจํานวนมาก จึงจะผลิตพลังงาน
ไดปริมาณเทากับที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาเช้ือเพลิงฟอสซิล] 

รหัส 9: ไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 




