
 

 

GED SCIENCE 

 

ขอ้สอบ GED Science มีทั ้งหมด 38 ขอ้ ใชเ้วลาสอบ 90 นาที ลักษณะของขอ้สอบ GED 

Science จะมคีวามหลากหลาย ทัง้บทความยาวและบทความสัน้ บางโจทยจ์ะแสดงกราฟ ตาราง หรอื 

ภาพมาให ้นักเรยีนตอ้งคดิวเิคราะหพ์รอ้มอธบิายเหตผุล ซึง่ส ิง่ส าคัญของขอ้สอบ GED Science คอื การ

ทีนั่กเรยีนตอ้งเลอืกค าตอบทีถ่กูตอ้งโดยน าขอ้มลูทีโ่จทยใ์หม้า หรอื ตอ้งน ามาวเิคราะหต์อ่ ทัง้นี้ขอ้สอบ

จะแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื  

A) ทักษะกระบวนการทดลองทางวทิยาศาสตร ์(Science practice)  

B) เนือ้หา (Content) โดยเนือ้หาทีส่ าคญัจะประกอบดว้ย 1. Life Science 2. Physical Science 

3.Earth and Space 

เรามาเริม่ตน้ทีท่ักษะกระบวนการทดลองทางวทิยาศาสตร ์(Science practice) 

Science practice  

 

1. A group of scientists studied the environmental impact of internal combustion engines 

burning hydrocarbon fuels. The scientists equipped four vehicles with devices to 

capture and measure particulate emissions. One vehicle burned diesel fuel, one burned 

ordinary gasoline, one burned gasoline/ethanol mixture, and one burned natural gas. 

The four vehicles had equal masses and carried identical cargo. The scientists drove 

each vehicle 400 kilometers, recording the volume of fuel burned and quantity of 

particulate emissions generated. 

 

Which is an independent variable and which is a dependent variable in this 

experiment?  

 

A. An independent variable is the mass of vehicle and cargo; a dependent 

variable is distance traveled.  

B. An independent variable is the type of fuel; a dependent variable is the 

quantity of particulate emissions.  

C. An independent variable is the quantity of particulate emissions; a 

dependent variable is distance traveled.  

D. An independent variable is distance traveled; a dependent variable is the type 

of fuel. 

 

The correct answer is B 

ค ำอธบิำย:  กอ่นท าอา่นค าถามใหเ้ขา้ใจกอ่น ซึง่ค าถามของโจทยใ์นขอ้นีค้อื “อะไรคอื  

independent variable (ตัวแปรตน้)  และ dependent variable (ตัวแปรตาม) ของการทดลองนี”้   

 

ซึง่ในบทความมเีนือ้หา ดังนี ้นักวทิยาศาสตรก์ลุม่หนึง่ตอ้งการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม

ของเครือ่งยนตท์ีเ่ผาไหมด้ว้ยเชือ้เพลงิไฮโดรคารบ์อน โดยออกแบบการทดลองคอื ใช ้vehicle 

4 คันทีม่เีชือ้เพลงิ 4 แบบ ดงันี ้1. ใช ้Diesel 2. Ordinary gasoline 3.  gasoline/ethanol 

mixture 4. natural gas โดยทัง้ 4 คันมมีวลและบรรทกุน ้าหนักเทา่กนั โดยทีข่บัเป็นระยะทาง

เทา่กนัคอื 400 km และบนัทกึปรมิาตรของเชือ้พลงิทีถ่กูเผา (the volume of fuel burned) 

และปรมิาณของการปลอ่ย particulate (quantity of particulate emissions) 



 

 

GED SCIENCE 

 

ในโจทยข์อ้นีเ้ขาตอ้งการวัด concept ในเรือ่งของ Experiment variables หรอืตวัแปรการ

ทดลอง จะตอ้งแมน่และเขา้ใจกอ่นวา่ตวัแปรแตล่ะตัวมอีะไรบา้ง และมลีกัษณะอยา่งไร โดย 

Experiment variables ม ี3ชนดิ คอื 

 

1. Independent variable (ตัวแปรตน้) คอืตัวแปรทีต่อ้งการศกึษา ซึง่มกัถกูset ใหแ้ตกตำ่ง

กนัในการทดลอง ดังนัน้วธิกีารหาวา่อะไรคอื independent variable ใน paragraph คอื 

มองหาวา่อะไรคอืสิง่ทีก่ารทดลองนี ้set ใหแ้ตกตา่งกนั หรอืหาจาก keyword ค าวา่ 

different ก็ได ้ดังนัน้เมือ่มองจากบทความแลว้สิง่ทีแ่ตกตา่งกนัคอื ประเภทของเชือ้เพลงที ่

vehicle ใช ้(the type of fuel) (ขอ้ B ถกูตอ้งเพยีงขอ้เดยีว)  

 

2. Dependent variable (ตัวแปรตาม) คอื ตวัแปรทีเ่ป็นผลมาจากตัวแปรตน้ หรอืตวัแปรทีถ่กู

บนัทกึไวใ้นการทดลอง ดังนัน้การมองหา Dependent variable ใหม้องหาสิง่ทีเ่ขาบนัทกึ

ในการทดลอง มกัจะม ีkeyword คอื record ซึง่จากบทความพบวา่ สิง่ทีเ่ขาบนัทกึคอื 

ปรมิาตรของเชือ้เพลงิทีถ่กูเผา (the volume of fuel burned) และปรมิาณของการปลอ่ย 

particulate (quantity of particulate emissions)  

 
ดังนัน้ a dependent variable is the quantity of particulate emissions or the 

volume of fuel burned. 

 

3. Controlled variable (ตัวแปรควบคมุ) คอืตัวแปรทีถ่กู set ใหเ้หมอืนกนัหมดในการ

ทดลอง เพือ่ไมใ่หม้ผีลตอ่ตวัแปรตาม เทคนคิในการมองหาคอื อาจจะมองค าวา่ same 

หรอื identical อะไรทีถ่กู set ใหเ้หมอืนกนั สิง่นัน้คอื Controlled variable   โดยจาก

บทความสิง่ทีเ่ป็น Controlled variable    คอื 1. The mass of vehicle and cargo 2. 

The Distance traveled  

 

สรปุ ขอ้นีต้อบขอ้ B ถกูตอ้ง ซึง่จะเห็นวา่ขอ้นีไ้มไ่ดย้ากมาก ตรงทีถ่า้เราสามารถตอบตัวแปร 

independent variable ไดถ้กูตอ้งก็สามารถตอบไดถ้กูเลยน่ันเอง 

 

2. White-nose syndrome is an emerging disease that affects North American bats. The disease 

is named for a white fungal growth around the muzzles and the wings of hibernating bats. It 

was first identified in 2006 in a cave in New York State, but it has since spread rapidly across 

the United States. No treatment is known and some species have declined by more than 90% 

as a result of the disease.  

 

The Kentucky State Park is very concerned about the health of their 6 bat colonies and began 

counting the bats in each colony once a year. Below are the results for 2019, 2020, and 2021.  
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What was the median number of bats in 2021 for the six colonies in the park?  

A. 204 

B. 292 

C. 304 

D. 380 

The correct answer is B 

ค ำอธบิำย : โจทยข์อ้นี ้อา่นค าถามอยา่งละเอยีดกอ่นทกุครัง้อยา่เพิง่อา่นตัวของบทความ  

ค าถามคอื ขอ้ใดคอืคา่ Median ของจ านวนคา้งคาวในปี 2021 จากคา้งคาวทัง้หมด 6 โคโลนใีนสวน ซึง่

เมือ่อา่นโจทยเ์สร็จจะรูว้า่ไมจ่ าเป็นตอ้งอา่นบทความเลย เพราะโจทยถ์ามคา่ median ซึง่สามารถใช ้

ตารางในการตอบค าถามไดเ้ลย แตจ่ะตอ้งรูว้ธิใีนการหาคา่ median  

 

การหาคา่ Median (คา่ตรงกลาง) ดังนัน้ในการหาคา่ Median จะตอ้งเรยีงขอ้มลูกอ่นทกุครัง้จากนอ้ยไป

มาก หรอืมากไปนอ้ยก็ได ้แลว้ดวูา่ตรงกลางคอือะไร สิง่นัน้คอื median 

  

โดยถา้จ านวนขอ้มลูทัง้หมดม ีn ตัว โดยถา้ n คอืเลขคี ่(odd number) คา่ median คอื1ตัวตรงกลาง 

เชน่  

 

7 ตัว median จะอยูต่ัวที ่4 ถา้ขอ้มลูม ี5 ตัว median จะอยูต่ัวที ่3 เป็นตน้  

 

แตจ่ านวนขอ้มลูทัง้หมดม ีn ตวั โดยถา้ n คอืเลขคู ่(even number )คา่medianคอื = หาคา่เฉลีย่ของ 

2ตัวตรงกลาง 

 

เชน่ในโจทยค์า่ median ของจ านวนคา้งคาว ในปี 2021 ซึง่ม ี6 ตัว ดังนี ้ 

524, 80,512,124,204,380   

 

ขัน้ตอนการหา median  

1. เรยีงขอ้มลูจากนอ้ยไปมากกอ่น จะได ้ 

                                  80, 124, 204, 380, 512, 524  

2.จับคา่สองตัวตรงกลางมาคา่เฉลีย่ จะได ้

                                  80, 124, 204, 380, 512, 524 

 

                    Median =
   204+380

2 
=

584

2
= 292  

 

ดังนัน้ ค าตอบคอืขอ้ B. 

 

สรปุ โจทยข์อ้นีไ้มไ่ดย้ากมากถา้เรารูว้ธิกีารค านวณหาคา่ median แตใ่หร้ะวังโจทยใ์หด้ดีวูา่โจทยถ์าม 

median ของอะไร อยา่งเชน่ขอ้นีโ้จทยถ์ามของปี 2021 ก็ใหเ้ราดจุ านวนคา้งคาวเฉพาะปี 2021   
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Life Science 

  

3-4) A non-predatory relationship between two organisms that benefit at least one of the 

organisms is called a symbiotic relationship. These relationships can be categorized further 

based on the effect of the relationship on the second organism. The table shows the three 

types of symbiotic relationships and their effects on each organism. 

 

Symbiotic 

Relationship  

Species 1  Species 2 

Mutualism  + + 

Commensalism  + 0 

Parasitism  + - 

 

Veterinary clinics often treat pets with illness resulting from parasitism. Three common 

parasites diagnosed in dogs are the dog flea, the deer tick, and Cheyletiella mites. Dog fleas 

and deer ticks both feed on the host animal’s (dog’s) blood and can transmit diseases to the 

host animal through their bites. Dog fleas lay their eggs on the host animal’s body and can 

survive on the host animal or on surface the animals comes in contact with, such as bedding. 

Deer ticks lay their eggs on the ground and attach to the host animals only while feeding. 

Cheyletiella mites live within and feed on the keratin layer of the host animal’s skin. 

Cheyletiella mites reproduce on the host animal and can survived away from the host animal 

only for short periods of time. 

 

Read the two descriptions of symbiotic relationships that follow, and select the correct term 

for each relationship from the following list. 

 A. Commensalism 

 B. Mutualism  

 C.Parasitism  

 D. None of the above 

 

3. Mistletoe attaches to spruce trees. Using specialized structure, mistletoe penetrated into 

and extracts water and nutrients from the tree’s branches.  

 

The correct answer is  C Parasitism 

 

ค ำอธบิำย : จากเนือ้เรือ่งพดูถงึ ความสมัพันธข์องสิง่มชีวีติ ระหวา่ง ตน้ Mistletoe (มสิเซลิโท) กบั ตน้ 

Spruce (สปรซู) ซึง่จากประโยค ตน้ Mistletoe attaches to spruce trees หมายถงึจะไปเกาะทีต่น้ 

Spruce (สปรซู) และ “ตน้ Mistletoe penetrated into and extracts water and nutrients” ซึง่ค า

วา่ penetrated  หมายถงึ การเจาะ และ ค าวา่ extract water and nutrients หมายถงึ การดงึ หรอื 

สกดั น ้าและสารอาหารออก ซึง่เราตอ้งตคีวามจากประโยค และจะเห็นไดว้า ตน้ Mistletoe (มสิเซลิโท)  

จะไดรั้บประโยชน(์benefit) โดยดงึ น ้าและอาหาร จาก ตน้ Spruce (สปรซู)  สว่นตน้ Spruce (สปรซู) 

ก็จะเสยีผลประโยชน ์(harmed)  ในการถกูดงึเอาอาหารไป ดังนัน้ ท าใหท้ราบวา่ความสมัพันธข์องทัง้คู ่

คอืมฝ่ีายนงึไดป้ระโยชน(์+) และอกีฝ่ายนงึเสยีผลประโยชน ์(-)  ดังนัน้หากดจูากตารางแลว้ ในรปูแบบ

ความสมัพันธจ์ะเป็น parasitism “+,-“  ขอ้นีข้อ้ทีถ่กูตอ้งจงึตอบ C 

KEY 

+benefit 

-harmed 

0 no effect 
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4. E. coli bacteria live within the intestinal tract of humans, obtaining nutrients from the food 

particles that pass through the intestines. Vitamin K produced by the E.coli is absorbed 

through the intestinal walls for use in the human body. 

  

The correct answer is B Mutualism 

 

ค ำอธบิำย : จากเนือ้เรือ่ง พดูถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง แบคทเีรยีทีช่ ือ่  “E. coli” ซึง่แบคทเีรยีชนดินี้

สามารถถกูพบได ้ในล าไสข้องมนุษย ์ซึง่จะไดรั้บอาหารในล าไสข้องมนุษย ์ท าใหเ้ราตคีวามไดว้า่ E. 

coli  bacteria ไดรั้บประโยชน(์+) ทัง้นี ้จากประโยค “Vitamin K produced by the E.coli bacteria” 

หมายถงึ E.coli จะ ผลติวติามนิK ซึง่เป็นสารอาหารทีส่ าคัญตอ่รา่งกายมนุษย ์รวมทัง้จะ “ absorbed 

through the intestinal walls หมายถงึ วติามนิ K จะถกูดดูซมึเขา้สูร่า่งกาย ซึง่ถอืไดว้า่เป็นประโยชน์

ตอ่รา่งกายมนุษย ์ดังนัน้ มนุษยก์็จะไดรั้บประโยชน ์“+” ในเวลาเดยีวกนั ท าใหส้รปุไดว้า่ ความสมัพันธ์

ของทัง้คู ่ถอืวา่ไดรั้บประโยชน(์+,+) รว่มกนัทัง้ สองฝ่าย ดังนัน้หากดจูากตารางแลว้ ความสมัพันธจ์ะ

เป็น Mutualism “+,+“  ขอ้นีจ้งึตอบ B 

 

 

สรปุ โจทยท์ัง้สองขอ้นี ้ถอืวา่มคีวามยากประมาณนงึ แตห่ากนอ้งสามารถแปลกบัสิง่ทีโ่จทยบ์อกไดก้็จะ

ตอบไดท้ันท ี ดังนัน้ค าศพัทท์างเนือ้หา Biology จงึส าคญัรวมทัง้การวเิคราะหเ์ครือ่งหมายจากตารางที่

ใหม้าดว้ย ถา้ท าโจทยบ์อ่ยๆรับรองท าไดแ้น่นอน 
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Physical Science 

 

5. According to Charles’s law, when the pressure of gas remains constant, the volume of a 

quantity of gas varies directly with the absolute temperature of the gas. In other words, as 

the temperature of gas rises, the volume of the gas increase. 

 

Which of the following graphs shows Charles’s law?  

 

                            
 

The correct answer is A 

 

ค ำอธบิำย: ขอ้นีโ้จทยพ์ดูถงึ กฎของนักวทิยาศาสตร ์ชือ่ Charles ไดพ้ดูไวว้า่ “when pressure of 

gas remains constant” แปลวา่ เมือ่ความดันของแกส๊คงที ่ “the volume of a quantity of gas 

varies directly with the absolute temperature of the gas” แปลวา่ ความสมัพันธข์อง volume 

(ปรมิาตร) จะ directly (แปรผันตรง) กบั (temperature) อณุหภมูแิกส๊ 

โดยค าวา่แปรผันตรงหมายถงึ หากตวัแปรนงึ “เพิม่” ตัวแปรอกีตวัแปรจะเพิม่ขึน้ตาม หรอืจะไปใน

ทศิทางเดยีวกนั  ซึง่หากดจูากกราฟ จะสามารถตอบขอ้.A.หรอื D  เพราะ เมือ่คา่แกนxเพิม่ขึน้คา่ของ

แกนy ก็จะเพิม่ขึน้ดว้ย  แตท่วา่หาก พจิารณา กบัสิง่ทีโ่จทยบ์อกคอื volume จะแปรผันตรงกบั 

temperature จงึท าใหข้อ้นี ้ตอบไดแ้ค ่ขอ้ A  

 

Tips!  ทีค่วรทราบจะอยูต่รง Key words คอืค าวา่ directly หมายถงึ แปรผันตรง นัน้เอง 

 แมจ้ะเป็นโจทยเ์กีย่วกบัเนือ้หาทางเคม ีหรอืไมท่ราบเนือ้หามากอ่น หาก นอ้งรู ้Key words ค าวา่ 

directly  ก็จะสามารถพอจะตอบขอ้นีไ้ดอ้ยา่งสบาย 
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6. Researchers collected data to determine volumetric bone density for four samples. 

The data are recorded in the table below. 

 
Density = Mass / Volume 

1000 g = 1 kg 

1000 cm3 = 1 l 

What is the density of bone in the samples 4 (kg/l) ? 

 A.  3.0 kg/l 

 B.  0.3 kg/l 

 C.  0.03 kg/l 

 D.  0.0003 kg/l 

 

The correct answer is B 

 

ค ำอธบิำย: ขอ้นีโ้จทยต์อ้งการหา Density (ความหนาแน่น) ใน ตวัอยา่งที ่4 หากน าขอ้มลูจากตารางก็

จะทราบวา่ 

1.Mass ของตัวอยา่งที ่4 = 5.2 g (กรัม) 

2.Volume ของตัวอยา่งที ่4 = 17.4 g (กรัม) 

 ซึง่จากขอ้มลู โจทยไ์ดใ้ห ้สตูรในการหา Density  ซึง่หาไดจ้าก Mass (มวล) หารดว้ย Volume 

(ปรมิาตร)  แตโ่จทยต์อ้งการใหห้า Density (ความหนาแน่น)  ในหน่วย kg/l ( กโิลกรัมตอ่ลติร) นอ้งจงึ

จ าเป็นตอ้งแปลงหน่วยกอ่นทีจ่ะหา 

 

ทัง้นีโ้จทยก์็ไดใ้หก้ารแปลงหน่วยไวด้ว้ยเชน่กนั เริม่ตน้ จากการแปลงหน่วย Mass(มวล) จากหน่วย g 

(กรัม) ใหเ้ป็น kg (กโิลกรัม)  

ดังนัน้ 5.2 g เราก็จะเทยีบไดว้า่ ม ี5.2 𝑔 𝑥
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0.0052 𝑘𝑔 

ตอ่ไปจะเป็นการการแปลงหน่วย Volume(ปรมิาตร)  จากหน่วย cm3 (ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร) ใหเ้ป็น l 
(ลติร)  

ดังนัน้ 17.4  cm3  เราก็จะเทยีบไดว้า่ ม ี17.4  cm3   𝑥
1 𝑙

1000 𝑐𝑚3
= 0.0174 𝑙 

ดังนัน้ เราจะได ้Density = 0.0052 kg /0.0174 l = 0.2988 kg/l ซึง่ใกลเ้คยีงกบัขอ้ B 
 

สรปุ จรงิ ๆโจทยข์อ้นีห้ากนอ้งมทีักษะทางคณติศาสตรใ์นเรือ่งการเปลีย่นหน่วยจะท าใหเ้ราสามารถหา

ขอ้นีไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทัง้ แปลโจทยใ์หไ้ดว้า่ โจทยต์อ้งการหาอะไร 

 

 

  



 

 

GED SCIENCE 

7. Every chemical reaction needs a certain amount of energy to get started, as illustrated in 

the graph below. 

 

 
 

What type of reaction is shown?  

A. endothermic, because energy is required after activation to continue the reaction  

B. exothermic, because additional energy is needed in order to complete the reaction  

C. exothermic, because the energy level of the products is lower than the energy level of the 

starting materials  

D. endothermic, because the energy level of the final materials is higher than that of the 

starting materials 

 

The correct answer is C 

 

ค ำอธบิำย:  ขอ้นีโ้จทยใ์หเ้ราตอบวา่  Reactionของ ปฏกิริยิานีค้อือะไร  

จากรปูไดแ้สดงแกน x เป็น time (เวลา) และแกน y เป็น Energy (พลังงาน)  ทัง้นี ้นอ้งตอ้งรูค้ าศัพทท์ี่

ส าคญั รวมทัง้จากตัวเลอืกทีใ่หม้าเชน่กนั  

1.exothermic หมายถงึ การปลดปลอ่ยพลังงาน หรอื คายพลังงาน (Heat released) 

2.endothermic หมายถงึ การดดูพลังงาน (Heat absorbed) 
3.reactants หรอื starting materials หมายถงึ สารตัง้ตน้  

4. product หมายถงึ ผลติภณัฑ ์

 

โดยโจทยบ์อกใบเ้รามาจากค าวา่ Heat release น่ันหมายถงึมกีาร ปลดปลอ่ยพลังงาน หรอืคายพลังงาน 

แสดงใหเ้ห็นวา่ เราตอ้งตอบ exothermic  ซึง่ ท าใหต้วัเลอืก a กบั d ไมถ่กูเพราะ endothermic คอื

การดดูพลังงาน (absorb heat) 

 

 จากนัน้มาดทูีต่วัเลอืก C  กบั B ที ่exothermic 

 ซึง่ ขอ้ B ไมถ่กูทัง้นี ้เพราะ  จากการแปลตวัเลอืกแลว้  ไมม่กีารระบวุา่ตอ้งการพลังงานเพิม่เตมิในกราฟ   

ดังนัน้ ค าตอบ C จงึเป็นค าตอบที ่ถกูตอ้ง เพราะหากเราพจิารณาจากกราฟ พลังงาน (ในแกน y) ตอน

เป็น product จะ นอ้ยกวา่ตอน starting material (reactant)   จรงิ ๆ  

 

สรปุขอ้นีถ้อืวา่ยาก เพราะนอ้งตอ้งรูจ้ักความหมายทัง้ exothermic, endothermic หรอื reactants ทีเ่ป็น

ค าศัพทเ์ฉพาะถงึจะตอบขอ้นีไ้ด ้
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8. The Apollo 15 Hammer-Feather Drop 

At the end of the last Apollo 15 moon walk, Commander David Scott performed a live 

demonstration for the television cameras. He held out a geologic hammer and a feather and 

dropped them at the same time. Because they were essentially in a vacuum, there was no 

air resistance and the feather fell at the same rate as the hammer, as Galileo had concluded 

hundreds of years before - all objects released together fall at the same rate regardless of 

mass.  

During the final minutes of the third extravehicular activity, a short demonstration 

experiment was conducted. A heavy object (a 1.32-kg aluminum geological hammer) and a 

light object (a 0.03-kg* falcon feather) were released simultaneously from approximately 

the same height (approximately 1.6 m) and were allowed to fall to the surface. Within the 

accuracy of the simultaneous release, the objects were observed to undergo the same 

acceleration and strike the lunar surface simultaneously, which was a result predicted by 

well-established theory, but a result nonetheless reassuring considering both the number of 

viewers that witnessed the experiment and the fact that the homeward journey was based 

critically on the validity of the particular theory being tested. 

Law of conservation of Energy:  

Energy can never be created or destroyed. Energy may be transformed from one 

form to another. The total energy of a system remains constant in any isolated system of 

objects. Many objects possess energy because of their position, potential energy is energy 

due to an object's position or configuration - stored energy. While the object is moving, it 

has the capacity for doing work. Energy means the ability to do work, so all moving things 

have energy by virtue of their motion. This type of energy is called kinetic energy. 

Gravitational Potential Energy (GPE) = mgh 

Kinetic energy (KE) = ½ mv2 

m is the mass of an object 

h is the height of an object 

g is the acceleration due to gravity =9.8 m/s2 

v is the velocity of an object 

 Which statement about kinetic energy of the hammer and the feather right before hitting 

the moon surface is correct?  

A. The feather has more kinetic energy than hammer because it has greater mass 

B. The hammer has more kinetic energy than feather because the mass is greater 

C. The hammer has more kinetic energy than feather because it hits the moon with 

greater speed 

D. The hammer and feather have equal kinetic energy because it falls with the same 

speed  

E. The feather has more kinetic energy than hammer because it falls under greater 

acceleration  
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The correct answer is B 

ค ำอธบิำย: จากเนือ้เรือ่งพดูถงึการทดลองปลอ่ย คอ้น (1.32 kg) และ ขนนก (0.03 kg) ใหต้กอยา่ง

อสิระภายใตแ้รงโนม้ถว่งของดวงจันทร ์ซึง่ Galileo ไดเ้คยสรปุเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้วว้า่ “วัตถทุกุชนดิทีต่กลง

มาจากจดุเดยีวกนั จะตกลงมาในอตัราทีเ่ทา่กนั โดยไมข่ึน้อยูก่บัมวล”  ซึง่จากการทดลองก็ปรากฏวา่ 

เมือ่ปลอ่ยคอ้นและขนนกใหต้กอสิระจากทีค่วามสงูเดยีวกนั(1.6 m) วัตถทุัง้คูต่กถงึพืน้ในอตัราทีเ่ทา่กนั 

หรอืดว้ยความเรง่เดยีวกนั ถงึพืน้พรอ้มกนั แสดงใหเ้ห็นวา่การทดลองนีส้นับสนุนขอ้สรปุของ Galileo 

และจาก Kinetic energy (KE) = ½ mv2  

พลังงานจลน ์KE ขึน้กบั มวล และ ความเร็ว ดังนัน้ วตัถทุีม่มีวลมากกวา่และเร็วกวา่ก็จะม ีKE มากกวา่ 

ซึง่ทังคอ้นและขนนกตกถงึพืน้พรอ้มกนัดว้ยความเร็วทีเ่ทา่กนั แตค่อ้นมมีวลมากกวา่จงึท าใหม้ ีKE ที่

มากกวา่ขนนก 

ขอ้ A ผดิ เพราะ คอ้นมมีวลมากกวา่ขนนก 

ขอ้ C ผดิ เพราะ ทัง้คูต่กถงึพืน้พรอ้มกนั 

ขอ้ D ผดิ เพราะทัง้คูต่อ้งลงภายใตค้วามเรง่ทีเ่ทา่กนั 
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Earth and Space 

 

9. Mass Luminosity Relationship 

The study of binary stars provides the key piece of information to understanding why main 

sequence stars have a range of properties from high luminosity to low luminosity. Orbital 

periods and orbital radii via Kepler's Third Law yield the mass of stars. When the luminosity 

of main sequence stars is plotted against their masses, we observe a mass‐luminosity 

relationship, approximately of the form L ∝ M 3.5. In other words, doubling the mass of a 

main sequence star produces an increase in luminosity by a factor 2 3.5 = 11 times. The 

Main Sequence is therefore a mass sequence, with low mass stars forming an equilibrium 

with a cool surface and a low luminosity (low energy generation rate), and high mass stars 

having hot surfaces and high luminosity (larger energy generation rate). The mass‐

luminosity relation holds only for main sequence stars. Two giant or supergiant stars with 

the same luminosities and surface temperatures may have dramatically different masses. 

 According to the data provided, which statement is the most valid conclusion? 

A. Heavy stars having hot surfaces and high luminosity 

B. Main sequence stars have a range of properties from high luminosity to low 

luminosity due to differences of gravity.  

C. Doubling the mass of a main sequence star, produces a decrease in luminosity by 11 

times. 

D. with high mass stars forming an equilibrium with a cool surface, a high luminosity 

(high energy generation rate). 

 

The correct answer is A 

 

ค ำอธบิำย :จากเนือ้เรือ่งพดูถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง มวล(mass) และ ความสวา่งของดวงดาว (star 

luminosity) วา่เมือ่มวลเพิม่ขึน้สองเทา่ ก็จะมคีวามสวา่งมากขึน้ถงึ 11 เทา่ เพราะ ยิง่มวลมาก ก็จะ

สามารถผลติพลังงานไดม้ากดว้ย จงึท าใหด้วงดาวสวา่งมาก 

ขอ้ B ผดิเพราะความสวา่งขึน้กบัมวลไมใ่ชค่วามเรง่ 

ขอ้ c ผดิเพราะ เพิม่มวลตอ้งเพิม่ความสวา่งไมใ่ชล่ด 

ขอ้ D ผดิ เพราะมวลมากพลังงานตอ้งมาก ความรอ้นตรงพืน้ผวิดาวตอ้งมาก ความสวา่งตอ้งมาก 

 

10. The Hertzsprung-Russell diagrams that show similarities and differences between stars. 
They were created by astronomers, Enjar Hertzsprung and Henry Norris Russell. HR charts 
display the different stages of a star's life cycle. 
The position of the star tells its luminosity and temperature. The vertical axis shows the 
luminosity or absolute magnitude of the stars. Absolute magnitude measures a star's 
brightness. The horizontal axis shows the star's temperature. Temperature is usually 
measured in Kelvin. 
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According to the chart, how do the sun being the red super giants become white 
dwarfs? 
A.  It will be cooler and brighter.  
B.  It will be cooler and dimmer. 
C.  It will be hotter and brighter. 
D.  It will be hotter and dimmer. 

 
The correct answer is D 

 
ค ำอธบิำย: จากรปูไดแ้สดงแกน x เป็น temperature (อณุหภมู)ิ และแกน y เป็น Absolute 
magnitude จาก Passageไดบ้อกไว ้“Absolute magnitude measures a star's brightness” ซึง่
หมายถงึ คา่ความสวา่งของดาว 
Tips สิง่ทีจ่ะท าให ้ท าโจทยข์อ้นีไ้ดเ้ร็วคอื อา่นค าถามกอ่น ซึง่ค าถามถามวา่ “How do the sun being 
the red super giants become white dwarfs” หากดวงอาทติยท์ีเ่ป็น super giants กลายเป็น white 
dwarfs (ดาวแคระขาว) จะมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร  
 
 
 
ซึง่หากดจูากกราฟจะเห็นวา่จาก red super giants ไปเป็น white dwarfs นัน้มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ 
แกน x. และ แกน y โดย 
 
แกน x temperature (อณุหภมู)ิ  จาก red super giants become white dwarfs  
จะมกีารขยบัคา่ แกนx “ไปทางซา้ย” ซึง่หมายถงึจากอณุหภมูจิะเพิม่ขึน้จาก 5000 ไปประมาณ 20,000 
หรอืกลา่วไดว้า่จะรอ้นขึน้ = Hotter 
นอ้งหลายคนมกัพลาดเพราะโดนโจทยห์ลอก เพราะแกน x ไมไ่ดเ้รยีงจากคา่นอ้ยไปมาก แตเ่รยีงจากคา่
มากไปนอ้ย 
 
แกน y Absolute magnitude(คา่ความสวา่งของดาว) จาก red super giants become white dwarfs  
 จะมกีารขยบัคา่ แกนy “ลงมาดา้นลา่ง” ซึง่หมายถงึ ความสวา่งก็จะลดลง = Dimmer 
 
ดังนัน้จงึสรปุไดว้า่ ขอ้นีจ้งึตอบขอ้ D 
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