วิวัฒนาการ

ปจจุบันมาสวนใหญจะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งไดเร็ว
นักวิทยาศาสตรไดพบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตวที่มีรูปรางคลายกับมา พวกเขาคิดวาฟอสซิล
เหลานั้นเปนบรรพบุรุษของมาในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังสามารถตรวจสอบชวงเวลาที่ฟอสซิล
เหลานั้นมีชีวิตอยูไดดวย
ตารางขางลางนี้ แสดงขอสนเทศของฟอสซิลสามชนิดและมาในยุคปจจุบัน
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)

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2
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คําถามที่ 13 : วิวัฒนาการ

ขอสนเทศใดในตารางที่แสดงวา มาในยุคปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิดใน
ตาราง จงอธิบาย
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
42.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน วิวัฒนาการ 1
คะแนนเต็ม
รหัส 2: คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของโครงกระดูกขา





โครงกระดูกขาเหมือนกันมากแตมีการเปลี่ยนแปลงทีละนอย
นิ้วเทา/กีบเทามาเชื่อมรวมกันในชวง 55 ถึง 2 ลานปกอน
กีบเทามามีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนนิ้วเทาลดลง

ไดคะแนนบางสวน
รหัส 1: คําตอบที่อางถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปรางทั้งหมด
 พวกมันมีรูปรางที่เหมือนกัน แลวเริ่มมีรูปรางที่ใหญขึ้น
 มาตัวใหญขึ้น

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ





ขาหลัง
ขาของมายาวขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา
ขามีการเปลี่ยนแปลง
พวกมันถูกเรียกวา ฮิปปุส

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 18

 เมื่อเวลาผานไป มาสูญหายไปหลายลานป
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนรูปราง [ถูกตอง แตไมใชคําตอบ
ของคําถามนี้]
 กะโหลกศีรษะใหญขึ้นๆ

รหัส 9: ไมตอบ
S472Q02

คําถามที่ 14 : วิวัฒนาการ

การวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องใดที่นักวิจัยสามารถทําเพื่อใหคนพบวามามีวิวัฒนาการอยางไร ในชวงเวลาที่
ผานมา
จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ
งานวิจัยนี้จะชวยใหคนพบไดวามามีวิวัฒนาการอยางไรใน
ชวงเวลาที่ผานมา ใชหรือไม

ใช หรือ ไมใช

เปรียบเทียบจํานวนของมาที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาที่ตางกัน

ใช / ไมใช

คนหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษมาที่มีชีวิตในชวง 50 – 40
ลานปกอน

ใช / ไมใช

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุคําถามเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
42.05

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน วิวัฒนาการ 2
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ถูกทั้งสองขอ: ไมใช ใช ตามลําดับ
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ
เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 19

S472Q03

คําถามที่ 15 : วิวัฒนาการ
ขอความใดตอไปนี้ที่นํามาประยุกตใชไดดีที่สุดกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
1.
2.
3.
4.

ทฤษฏีไมสามารถเชื่อถือไดเพราะเปนไปไมไดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของสปชีส
ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตวเปนไปได แตไมสามารถนํามาประยุกตใชกับมนุษยได
วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันนี้อยูบนพื้นฐานของการสังเกตเปนจํานวนมาก
วิวัฒนาการเปนทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนแลววาถูกตองโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : ระบบการดํารงชีวิต (ความรูวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
34.38

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน วิวัฒนาการ 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 3. วิวัฒนาการเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่ปจจุบันนี้
อยูบนพื้นฐานของการสังเกตเปนจํานวนมาก
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 20

ลิปมัน
ตารางขางลางนี้ แสดงสวนผสมที่แตกตางกันสองสูตร ของเครื่องสําอางที่นักเรียนสามารถทําเองได
ลิปสติกจะแข็งกวาลิปมัน ซึ่งออนและเปนมันกวา
ลิปมัน
สวนผสม :

ลิปสติก
สวนผสม :

น้ํามันละหุง
ไขผึ้ง
ไขมันปาลม
สีผสมอาหาร
สารแตงรสชาติ

5 กรัม
0.2 กรัม
0.2 กรัม
1 ชอนชา
1 หยด

วิธีทํา :
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน

น้ํามันละหุง
ไขผึ้ง
ไขมันปาลม
สีผสมอาหาร
สารแตงรสชาติ

5
1
1
1
1

กรัม
กรัม
กรัม
ชอนชา
หยด

วิธีทํา :
อุนน้ํามันและไขในอางน้ําจนผสมกันดี จากนั้น
เติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ แลวผสม
ใหเขากัน
S470Q01 – 0 1 9

คําถามที่ 16 : ลิปมัน

ในการทําลิปมันและลิปสติก น้ํามันและไขถูกผสมเขาดวยกัน แลวเติมสีผสมอาหารและสารแตงรสชาติ
ลิปสติกที่ทําจากสวนผสมนี้จะแข็งและใชยาก นักเรียนจะเปลี่ยนสัดสวนของสวนผสมอยางไรเพื่อทําให
ลิปสติกออนลงกวาเดิม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
52.63

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 21

การใหคะแนน ลิปมัน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 1: คําตอบที่แสดงวานักเรียนจะใสไขนอยลง และ/หรือ ใสน้ํามันเพิ่มขึ้น
 ควรใชไขผึ้งและไขมันปาลมลดลงเล็กนอย
 เติมน้ํามันละหุงมากขึ้น

ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
 อุนของผสมใหนานขึ้นเพื่อใหออนลง

รหัส 9: ไมตอบ
S470Q02

คําถามที่ 17 : ลิปมัน
น้ํามันและไขเปนสารที่ผสมกันไดอยางดี น้ําไมผสมกับน้ํามัน และไขก็ไมละลายในน้ํา

ขอใดตอไปนี้นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุด ถาน้ําจํานวนมาก หกลงในสวนผสมของลิปสติกในขณะกําลังอุน
1.
2.
3.
4.

ไดของผสมที่มันและออนตัวกวา
ของผสมจับตัวกันแนนขึ้น
ของผสมแทบจะไมเปลี่ยนไปเลย
มีกอนไขมันลอยอยูเหนือผิวน้ํา

การใหคะแนน ลิปมัน 2

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 4. มีไขมันลอยอยูเหนือผิวน้ํา
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
63.60

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

หนา 22

S470Q03

คําถามที่ 18 : ลิปมัน
เมื่อเติมสารที่เรียกวาอิมัลซิฟายเออรลงไปจะทําใหน้ํามันและไขผสมกันไดกับน้ํา
ทําไมสบูและน้ําจึงสามารถลบลิปสติกออกได
1.
2.
3.
4.

น้ํามีอิมัลซิฟายเออรที่ทําใหสบูและลิปสติกผสมกันได
สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได
อิมัลซิฟายเออรในลิปสติกทําใหสบูและน้ําผสมกันได
สบูและลิปสติกผสมกันจนเปนอิมัลซิฟายเออรที่ผสมกับน้ําได
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร
ความรู : การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร
(ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร)
การใชความรู : ขอบเขตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณ : สวนตัว
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบ

ประเทศ
ไทย

% ตอบถูก
40.35

หมายเหตุ: เปนขอสอบที่ใชเฉพาะ
การทดลองภาคสนามจึงไมมีขอมูล
ของประเทศอื่น

การใหคะแนน ลิปมัน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. สบูทําหนาที่เปนอิมัลซิฟายเออร ทําใหน้ําและลิปสติกผสมกันได
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 23

โอโซน
จงอานสวนหนึ่งของบทความซึ่งเกี่ยวกับชั้นโอโซน ดังตอไปนี้
บรรยากาศ คือ มหาสมุทรของอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งสําหรับการดํารงชีวิตบนโลก แต
โชครายที่กิจกรรมของมนุษย ทั้งเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนชาติ กําลังกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร
สวนรวมนี้ ที่เห็นชัดคือ การทําลายชั้นโอโซนอันเปราะบาง ซึ่งทําหนาที่เปนเสมือนโลปกปองชีวิตบนโลก
โมเลกุลของโอโซนประกอบดวยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งตรงขามกับโมเลกุลของออกซิเจนที่ประกอบดวย
ออกซิเจนเพียง 2 อะตอม โมเลกุลของโอโซนมีนอยมาก มีนอยกวา 10 โมเลกุล ในทุกๆ หนึ่งลานโมเลกุล
ของอากาศ อยางไรก็ตามเกือบพันลานปมาแลวที่โอโซนทําหนาที่ปกปองสิ่งมีชีวิตบนโลกใหปลอดภัย
แตโอโซนอาจทําไดทั้งปกปอง หรือทํารายสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่มันอยู โอโซนที่อยูใน
ชั้นโทรโปสเฟยร (สูงขึ้นไปจากผิวโลก 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
หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะเปนโรคบางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตยมากขึ้น ในสิบปที่ผานมา ปริมาณโอโซนไดลดลง ในป พ.ศ. 2517 มีการตั้งสมมุติฐานวา
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) อาจเปนสาเหตุนี้ จนกระทั่งป พ.ศ. 2540 การศึกษาความสัมพันธ
เชิงเหตุ-ผล ก็ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสาร CFCs เปนสาเหตุ อยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541
ผูแทนจากทั่วโลก ไดมาประชุมที่เมืองมอนทรีอัล (แคนนาดา) และตกลงกันที่จะจํากัดการใชสาร CFCs
อยางเขมงวด
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คําถามที่ 19 : โอโซน
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ในบทความขางบนนี้ ไมไดกลาวถึงการเกิดโอโซนในบรรยากาศ ตามความเปนจริงในแตละวันจะมี
โอโซนบางสวนเกิดขึ้นใหม และมีบางสวนหายไป วิธีการเกิดโอโซน แสดงไดดังรูปการตูนตอไปนี้

สมมุติคุณลุงของนักเรียนพยายามจะทําความเขาใจกับการตูนนี้ 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 ในทํานองเดียวกับที่ใชในบรรทัดที่ 4 และ 5
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : สื่อสารขอสรุปที่สมเหตุสมผล
จากประจักษพยานและขอมูล
ความรู : การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบอิสระ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

% ตอบถูก
34.30
24.80
27.30
3.13

การใหคะแนน โอโซน 1
คะแนนเต็ม
รหัส 31: ใหคําตอบตามเกณฑทั้ง 3 ขอ ตอไปนี:้
เกณฑแรก: โมเลกุลของออกซิเจนหรือออกซิเจนบางโมเลกุล (แตละโมเลกุลประกอบดวย
อะตอมของออกซิเจน 2 อะตอม) ถูกแบงเปนอะตอมของออกซิเจน (รูป 1)
เกณฑที่สอง: การแบงตัว (ของโมเลกุลของออกซิเจน) เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของ
แสงอาทิตย (รูป 1)
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เกณฑที่สาม: อะตอมของออกซิเจนรวมกับโมเลกุลของออกซิเจนอื่นๆ กลายเปนโมเลกุล
ของโอโซน (รูป 2 และ 3)
ขอสังเกตในแตละเกณฑทั้ง 3 ขอ:
เกณฑที่ 1
การแบงตัวควรอธิบายโดยใชคําที่ถูกตอง (ดูบรรทัดที่ 4 และ 5) คือ O (หนึ่งอะตอมหรือหลาย
อะตอม) และ O2 (หนึ่งโมเลกุลหรือหลายโมเลกุล)

ถา O และ/หรือ O2 ถูกอธิบายวาเปนเพียงแค “อนุภาค” หรือ “สวนที่มีขนาดเล็ก” เกณฑนี้
จะไมไดคะแนน


เกณฑที่ 2
อิทธิพลของดวงอาทิตยมีความสัมพันธตอการแบงตัวของ O2 (หนึ่งโมเลกุลของออกซิเจนหรือ
หลายโมเลกุลของออกซิเจน)

ถาอิทธิพลของดวงอาทิตยสัมพันธตอการสรางโมเลกุลของโอโซนจากอะตอมของออกซิเจน
และโมเลกุลของออกซิเจน (รูป 2 และ 3) สวนนี้จะไมไดคะแนน


หมายเหตุ : เกณฑ 1 และ 2 ตามแบบอยาง ใหอยูใน 1 ประโยค
เกณฑที่ 3
 เกณฑนี้ควรไดคะแนน (1 คะแนน) ถาคําตอบมีการอธิบายถึงการรวมตัวของ O กับ O2
ถามีการอธิบายการสราง O3 จากการรวมกันของ (3 , แยกกัน) อะตอมของออกซิเจน เกณฑนี้จะ
ไมไดคะแนน
 ถาไมไดอธิบายวา O3 เปนโมเลกุลเดี่ยวหรือหลายโมเลกุล แตยกตัวอยางเปน “กลุมอะตอมกลุม
หนึ่ง” ลักษณะนี้ถือวายอมใหไดคะแนน
ตัวอยางคําตอบที่ไดรหัส 31:
 เมื่อดวงอาทิตยสองแสงบนโมเลกุล O2 อะตอม 2 อะตอมจะแยกจากกัน อะตอม O ทั้ง 2 จะมองหา
โมเลกุล O2 ตัวอื่นเพื่อรวมตัว เมื่อ O1 และ O2 รวมตัวเปน O3 ซึ่งกลายเปนโอโซน
 ภาพแสดงใหเห็นการสรางโอโซน ถาโมเลกุลออกซิเจนไดรับผลกระทบจากดวงอาทิตย แลวถูกแบงเปน
2 อะตอม อะตอมที่ถูกแบงตัวนี้จะหาโมเลกุล 1 ตัวเพื่อเชื่อมกัน มันจะเรียงกันจากโมเลกุล O2 เปน
O3 หนึ่งโมเลกุล ซึ่ง 3 อะตอมรวมตัวเขาดวยกันเปน O3 ในรูปโอโซน
 รูปรางเล็กๆ ของ O หรืออะตอมของออกซิเจน เมื่ออะตอม 2 อะตอมรวมกันกลายเปน O2 หรือโมเลกุล
ของออกซิเจน ดวงอาทิตยทําใหโมเลกุลนี้แยกออกเปนออกซิเจนอีกครั้ง อะตอม O2 ก็จับกับโมเลกุล
O2 ทําใหเกิด O3 ซึ่งก็คือโอโซน [หมายเหตุ: คําตอบนี้ถือวาถูกตอง นี่เปนเพียงความผิดพลาดของ
การเขียน (“อะตอม O2” หลังจากที่กลาวถึงอะตอมของออกซิเจนไวกอนหนานี้)]
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ไดคะแนนบางสวน
รหัส 21: เกณฑที่ 1 และ 2 เทานั้นที่ถูกตอง
 ดวงอาทิตยแยกโมเลกุลออกซิเจนเปนอะตอมเดี่ยว อะตอมเดี่ยวนี้รวมกลุมกัน กลุมอะตอมเกิดจาก
การรวมตัวของ 3 อะตอมเขาดวยกัน

รหัส 22: เกณฑที่ 1 และ 3 เทานั้นที่ถูกตอง
 สมาชิกของอะตอมเล็กๆ หมายถึงออกซิเจน 1 อะตอม O คืออะตอมออกซิเจน 1 อะตอม O2 คือ
โมเลกุลของออกซิเจน และ O3 คือกลุมของอะตอมรวมตัวเขาดวยกัน กระบวนการนี้แสดงใหเห็นวา
อะตอมของออกซิเจน 1 คู (O2 ) ถูกแบง และในแตละอะตอมก็เขาไปรวมกับคูอื่น 2 คู เปนกลุม
อะตอม 3 อะตอม 2 กลุม (O3)
 สมาชิกของอะตอมออกซิเจนเล็กๆ นี้ O2 หมายถึงโมเลกุลของออกซิเจน 1 โมเลกุล (เหมือนสมาชิก
ตัวเล็กๆ 1 คูจ ับมือกัน) และ O3 หมายถึงอะตอมออกซิเจน 3 อะตอม อะตอมออกซิเจน 2 อะตอม
ของ 1 คู แตกออกจากกัน และแตละอะตอมก็รวมเขากับอะตอมคูอื่นและแยกออกมาจาก 3 คู โมเลกุล
ของออกซิเจน 3 โมเลกุล จํานวน 2 กลุม จัดอยูเปนรูป O3

รหัส 23: เกณฑที่ 2 และ 3 เทานั้นที่ถูกตอง
 ออกซิเจนถูกรังสีของดวงอาทิตย ทําใหแบงครึ่ง ทั้ง 2 สวนนี้ไปรวมกับ “อนุภาค” ของออกซิเจนอื่น
กลายเปนโอโซน
 โดยมากออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2 ) ออกซิเจนในสิ่งแวดลอมเปนคูที่มี 2 อะตอม ดังนั้นจึงมีคู 2 จํานวน 3
คู คูหนึ่งไดรับความรอนมากเกินไปและแยกออกจากกันไปรวมกับคูอื่นๆ ทําใหเกิด O3 แทน O2
[หมายเหตุ: ถึงแมวา “คูห นึ่งไดรับความรอนมากเกินไป” ไมใชการอธิบายที่ดีนักสําหรับอิทธิพลของ
ดวงอาทิตย แตใหคะแนนสําหรับเกณฑที่ 2 และเกณฑที่ 3 ถือไดวาคําตอบถูกตอง]

รหัส 11: ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 1 เทานั้น
 โมเลกุลของออกซิเจนถูกทําลาย และอยูในรูปอะตอม O และบางครั้งก็เปนโมเลกุลของโอโซน ชั้น
ของโอโซนยังคงเหมือนเดิม เพราะโมเลกุลใหมถูกสรางขึ้นและตัวอื่นก็ตาย

รหัส 12: ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 2
 O แสดงถึง 1 โมเลกุลของออกซิเจน O2 = ออกซิเจน, O3 = โอโซน บางครั้งโมเลกุลของออกซิเจนทั้ง
คูรวมตัวเขาดวยกัน ถูกแสงอาทิตยแยกออก โมเลกุลเดี่ยวเหลานี้รวมเขากับคูอื่นกอตัวเปนโอโซน

รหัส 13: ถูกตองเฉพาะเกณฑที่ 3
 โมเลกุลของออกซิเจนถูกบังคับใหยึดติดกับ O2 ( 2 X โมเลกุลของออกซิเจน) เพื่อกอตัวเปน O3 (3 X
โมเลกุลของออกซิเจน) ดวยความรอนของดวงอาทิตย [หมายเหตุ: คําตอบสวนที่ขีดเสนใตแสดง
เกณฑที่ 3 ไมใหคะแนนในสวนเกณฑที่ 2 เพราะดวงอาทิตยไมไดมีสวนในการกอตัวของโอโซน จาก
O + O2แตเปนเพียงแคทําลายพันธะของ O2]

เกณฑการใหคะแนนขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 2

หนา 27

ไมไดคะแนน
รหัส 01: ไมมีคําตอบทีถ่ ูกตามเกณฑทั้ง 3 ขอ
 ดวงอาทิตย (รังสีอัลตราไวโอเลต) เผาไหมชั้นโอโซน และในขณะเดียวกันก็เปนตัวทําลายดวย ซึ่งสิ่ง
เล็กๆ เหลานั้นคือ ชั้นโอโซนและมันไดหนีออกหางจากดวงอาทิตยเพราะมันรอนมาก [หมายเหตุ: ไมให
คะแนน เพราะไมไดกลาวถึงสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย]
 ดวงอาทิตยเผาไหมโอโซนในกรอบแรก ในกรอบที่ 2 มันวิ่งหนีโดยมีน้ําตากลบตาและในกรอบที่ 3 มี
การกอดกันพรอมกับน้ําตาดวย
 เออ..คุณลุงเฮิรป มันงายมาก O คืออนุภาคของออกซิเจน และจํานวนที่ถัดจาก O ก็เพิ่มจํานวนของ
อนุภาคในกลุม

รหัส 99: ไมตอบ
S253Q02

คําถามที่ 20 : โอโซน

โอโซนเกิดขึ้นไดในขณะเกิดพายุฟาคะนอง ซึ่งทําใหมีกลิ่นเฉพาะหลังพายุฟาคะนอง ในบรรทัดที่ 8
ถึง 10 ผูเขียนไดกลาวถึง “โอโซนเสีย" และ “โอโซนดี”
โอโซนที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดพายุฟาคะนองเปน โอโซนเสีย หรือ โอโซนดี
จงเลือกคําตอบและคําอธิบายที่มีขอมูลสนับสนุนจากบทความ

1.
2.
3.
4.

โอโซนเสียหรือ
โอโซนดี
เสีย
เสีย
ดี
ดี

คําอธิบาย
มันเกิดขึ้นในขณะที่ภูมิอากาศไมดี
มันเกิดขึ้นในโทรโปสเฟยร
มันเกิดขึ้นในสตราโทสเฟยร
มันมีกลิ่นดี

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

การใหคะแนน โอโซน 2

% ตอบถูก
60.20
56.70
37.70
11.47

คะแนนเต็ม
รหัส 1: ขอ 2. เสีย มันเกิดขึ้นในโทรโปสเฟยร
ไมไดคะแนน
รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
รหัส 9: ไมตอบ

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : สรางขอสรุปหรือประเมินขอสรุป
ความรู : การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : สรางคําตอบแบบปด
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S253Q05 – 0 1 9

คําถามที่ 21 : โอโซน

บรรทัดที่ 12 และ 13 กลาววา “หากปราศจากชั้นโอโซนที่มีประโยชนนี้ มนุษยจะมีโอกาสเปนโรค
บางอยางไดงาย เนื่องจากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากขึ้น”
จงบอกชื่อของโรคเฉพาะเหลานี้มา 1 อยาง
...........................................................................................................................................
ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : แสดงความเขาใจความรูทางวิทยาศาสตร
ความรู : การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในชีวิตและสุขภาพ
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เขียนตอบสั้นๆ

ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

การใหคะแนน โอโซน 5
คะแนนเต็ม
รหัส 1: อางถึงมะเร็งผิวหนังหรือโรคที่มีสาเหตุจากดวงอาทิตยเขามาเกี่ยวของ
 มะเร็งผิวหนัง
 เมโลโนมา (หมายเหตุ : คําตอบนี้ถือไดวาถูกตอง ถึงแมวาจะสะกดผิด)
 ตอกระจก

ไมไดคะแนน
รหัส 0: อางถึงมะเร็งประเภทอื่นๆ
 มะเร็งปอด
 หรืออางถึงมะเร็งเทานั้น
 หรือคําตอบอื่นๆ ที่ไมถูกตอง

รหัส 9: ไมตอบ
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% ตอบถูก
72.30
73.90
63.40
33.95

S270Q03

คําถามที่ 22 : โอโซน

ในตอนทายของเรื่อง ไดกลาวถึงการประชุมนานาชาติในมอนทรีอัล ในการประชุมนั้นมีการนําคําถามที่
เกี่ยวกับการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายมาอภิปรายกันมากมาย ดังเชน 2 คําถาม ที่แสดงไวในตาราง
ขางลางนี้
คําถามเหลานี้สามารถตอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร ไดหรือไม
ใหเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ได หรือ ไมได ในแตละขอ
ตอบโดยการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร
ไดหรือไม

คําถาม
การที่นักวิทยาศาสตรยังสรุปแนนอนไมไดวา สาร CFCs มี
อิทธิพลตอการทําลายชั้นโอโซน รัฐบาลควรจะถือเอาเปน
เหตุผลที่จะไมทําอะไรเลย ใช หรือไม
ความเขมขนของสาร CFCs ในบรรยากาศจะเปนเทาไร ในป
พ.ศ. 2545 ถาการปลอยสาร CFCs เขาสูบรรยากาศ เกิดขึ้น
ในอัตราเดียวกับที่เปนอยูในปจจุบัน

การใหคะแนน โอโซน 3
คะแนนเต็ม
รหัส 1: ไมได และ ได ตามลําดับ
ไมไดคะแนน

ได / ไมได

ได / ไมได

ลักษณะเฉพาะของขอสอบ
สมรรถนะ : การระบุปญหาเชิงวิทยาศาสตร
ความรู : การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
การใชความรู : วิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม
สถานการณ : โลก
รูปแบบของขอสอบ : เลือกตอบแบบเชิงซอน

รหัส 0: คําตอบอื่นๆ
ประเทศ
ญี่ปุน
เกาหลี
จีน-ฮองกง
ไทย

รหัส 9: ไมตอบ
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% ตอบถูก
56.90
63.00
48.50
31.46

