ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 17 ตุลาคม 2559
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คำตอบ
②
③⑤
①
④
⑤
④⑤
⑤
④⑤
③
⑤
④
④
②
⑤
①

ข้อ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คำตอบ
①
⑤
③
④
③
③⑤
②④
②
④
①
③⑤
⑤
⑤
①④
②④

คาอธิบาย
1. กำรละลำยของน้ำแข็งเกิดขึ้นจำกควำมร้อน
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับแรง

2. เพรำะโลกดึงดูดวัตถุเข้ำมำจุดศูนย์กลำงของโลก
ลูกบอลจึงตกลงมำในทิศทำงเข้ำจุดศูนย์กลำงของโลก
และโลกไม่ได้ดึงดูดวัตถุไปสองทิศทำง

8. เนื่องจำกไฟฟ้ำผลิตขึ้นจำกทรัพยำกรธรรมชำติ
เช่น ถ่ำนหินและน้ำมัน จึงมีส่วนทำให้ปัญหำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสภำวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น และหำก
ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงไม่ถูกวิธีก็อำจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น
ไฟดูดหรือไฟไหม้ เป็นต้น

9. ไม่สำมำรถสังเกตเห็นดวงจันทร์เวลำกลำงวัน
3. เนื่องจำกแขวนวัตถุสองชิ้นอยู่ห่ำงจำกจุดหมุน
เป็นระยะที่เท่ำกันแล้วทำให้แขนทั้งสองข้ำงเกิดควำม
สมดุลแสดงว่ำวัตถุทั้งสองชิ้นมีน้ำหนักเท่ำกัน

4. เครื่องชั่งสำมำรถชั่งน้ำหนักของวัตถุได้อย่ำงแม่นยำ

10. เพรำะบนดวงจันทร์ไม่มีอำกำศและน้ำ
มนุษย์จึงไม่สำมำรถอำศัยอยู่ได้

11. เมื่อทำกำรสังเกตกำรเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์
ต้องทำกำรสังเกตจำกตำแหน่งเดิมและมองไปใน
ทิศทำงเดิมโดยเว้นระยะเวลำที่ทำกำรสังเกตเท่ำ ๆ กัน

5. ตัวนำไฟฟ้ำ ได้แก่ ทองแดง เหล็ก อะลูมิเนียม
แกรไฟต์ เป็นต้น

6. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่ำง
ที่เปล่งแสงออกมำโดยใช้ไฟฟ้ำและรีโมทกับ
เครื่องปรับอำกำศเป็นวัตถุที่ทำงำนโดยใช้ไฟฟ้ำ

12. เพรำะโลกหมุนรอบตัวเองจำกทิศตะวันตกไปยัง
ทิศตะวันออกจึงเกิดกลำงวัน – กลำงคืน
และมองเห็นกำรเคลื่อนที่ของดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์
และดำว สำเหตุที่มองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ
เป็นเพรำะกำรโคจรรอบโลกของดวงจันทร์

7. ข้อ ① และข้อ ③ เป็นสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงดึงดูดวัตถุของโลก
ข้อ ② และข้อ ④ เป็นสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้แม่เหล็ก

13. ถ้ำเรียงลำดับขนำดของดำวเครำะห์ที่อยู่ใน
ระบบสุริยะจำกดำวที่มีขนำดใหญ่ไปหำดำวที่มีขนำด
เล็กจะได้ดังต่อไปนี้ ดำวพฤหัสบดี ดำวเสำร์ ดำวยูเรนัส
ดำวเนปจูน โลก ดำวศุกร์ ดำวอังคำร และดำวพุธ

14. บนโลกมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมำกอำศัยอยู่ แต่บน
ดวงจันทร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่

15. ถ้ำเรียงลำดับจำกวิธีที่ทำให้เงำสะท้อนของวัตถุ
บนกระจกเงำมีจำนวนมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
จะได้เป็น ① > ② > ③ > ④ > ⑤

16. วัตถุแต่ละชนิดมีสมบัติกำรยอมให้แสง
เดินทำงผ่ำนต่ำงกัน

17. ถ้ำแสงที่เดินทำงเข้ำมำที่วัตถุไม่สะท้อนออกมำ
ในทิศทำงที่คงที่วัตถุจะไม่สำมำรถสะท้อนภำพ
ของสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบได้

18. เนื่องจำกถ้วยเซรำมิคไม่โปร่งแสง ดังนั้น
แสงจึงไม่สำมำรถเดินทำงผ่ำนได้ ทำให้เกิดเงำ
ที่เข้มและชัดเจน

19. ดินที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีต้องมีส่วนผสม
ของกิ่งไม้ รำกพืช และซำกของสิ่งมีชีวิตอยู่เป็น
จำนวนมำก เช่น ดินในสวนหย่อม เป็นต้น

20. กำรสร้ำงถนนโดยกำรตัดภูเขำอำจทำให้ภูเขำถล่ม
หรือดินพังทลำยได้ง่ำย

21. ตำชั่งในภำพคือตำชั่งสองแขน ถ้ำวำงวัตถุที่มีน้ำหนัก
เท่ำกันไว้ที่จำนรองบนแขนทั้งสองข้ำงของตำชั่งจะเกิด
ควำมสมดุลขึ้น แต่ถ้ำน้ำหนักของวัตถุไม่เท่ำกัน
แขนที่รับน้ำหนักมำกกว่ำจะเอียงลง
ข้อ ① หมำยถึง เครื่องชั่งไฟฟ้ำ
ข้อ ② หมำยถึง เครื่องชั่งน้ำหนักตัว

22. กำรวิ่งกระโดดสูงเป็นกีฬำที่ต้องกระโดดลอยตัว
ขึ้นไปในทิศทำงตรงกันข้ำมกับทิศทำงของแรงโน้มถ่วง
ของโลกและเมื่อไม่สำมำรถขึ้นไปได้อีกแล้วก็จะตก
ลงมำด้วยกำรกระทำของแรงโน้มถ่วงของโลก ข้อ ④
เนื่องจำกนักกีฬำที่มีน้ำหนักมำกถูกแรงโน้มถ่วงของโลก
ดึงดูดมำกกว่ำนักกีฬำที่มีน้ำหนักเบำจึงต้องใช้แรง
ในกำรกระโดดมำกกว่ำบนพื้นผิวโลกมีแรงโน้มถ่วง
กระทำอยู่เสมอ

23. ข้อ ① กรณีที่ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนอย่ำง
คอมพิวเตอร์ควรปิดแหล่งจ่ำยพลังงำนและถอดปลั๊ก
ออก
ข้อ ③ เนื่องจำกลิฟต์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ไฟฟ้ำ
ค่อนข้ำงมำก ดังนั้น เมื่อขึ้นลงอำคำรในจำนวนชั้น
ที่ไม่สูงนักควรใช้บันไดแทนลิฟต์
ข้อ ⑤ อุณหภูมิที่เหมำะสมเมื่อเปิดเครื่องปรับอำกำศ
คือ 25 องศำเซลเซียส

24. พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนน้ำ และ
พลังงำนคลื่นเป็นพลังงำนหมุนเวียนที่ได้มำจำก
ธรรมชำติและเป็นพลังงำนสะอำด ถ่ำนไม้เมื่อเผำไหม้
แล้วก็หมดไป และก่อให้เกิดมลภำวะในสิ่งแวดล้อม

25. เนื่องจำกวงโคจรรอบดวงอำทิตย์ของดำวเนปจูน คือ
165 ปี ดังนั้น ปีใหม่ในครั้งถัดไป คือ ปี ค.ศ. 2176
และเนื่องจำกดำวเนปจูนใช้เวลำ 16 ชั่วโมง ในกำร
หมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบ ทำให้หนึ่งวันบนดำว
เนปจูนจึงสั้นกว่ำหนึ่งวันบนโลก เพรำะดำวเนปจูน
ใช้เวลำโคจรรอบตัวเองน้อยกว่ำโลก
ข้อ ① ดำวเครำะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ คือ
ดำวพฤหัสบดี

26. แสงมีสมบัติกำรสะท้อนบนพื้นผิวที่รำบเรียบ
ข้อ ① กระจกเงำไม่ได้ทำให้แสงหักเห แต่ทำให้
แสงเกิดกำรสะท้อน
ข้อ ② กระจกเงำที่ใช้ในผลงำนศิลปะชิ้นนี้ทำหน้ำที่
สะท้อนแสง
ข้อ ④ ถ้ำใช้เลนส์แทนกระจกเงำจะทำให้เกิดกำรหักเห
ของแสงไม่ใช่กำรสะท้อนของแสงจึงทำให้เกิดผล
แบบเดียวกันได้ยำก

27. เมื่อมองจำกโลกจะสังเกตเห็นว่ำดวงจันทร์
มีลักษณะกลม ดวงจันทร์ประกอบด้วยส่วนที่
สว่ำงและส่วนที่มืด ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่ำงในตนเอง
แต่ที่เรำเห็นว่ำมีแสงเป็นเพรำะดวงจันทร์สะท้อนแสง
ของดวงอำทิตย์

28. ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่ำงในตนเองแต่ที่เรำเห็นว่ำ
มีแสงเป็นเพรำะดวงจันทร์สะท้อนแสงของดวงอำทิตย์
ดังนั้น ดวงจันทร์จึงไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง

29. ข้อ ① เนื่องจำกโดยปกติแล้วในภูมิภำคนี้มีฝนตกชุกชุม
จึงทำกำรเพำะปลูกพืชผลที่ใช้น้ำในปริมำณมำก
มำกกว่ำพืชผลที่เพำะปลูกในพื้นที่ทะเลทรำย
ข้อ ④ กำรปลูกข้ำวจำเป็นต้องมีน้ำอย่ำงเพียงพอ
แต่กำรมีปริมำณน้ำฝนเพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยให้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้มำกขึ้น เพรำะกำรปลูกข้ำวก็จำเป็นต้องใช้น้ำ
ในปริมำณที่พอดีเช่นกัน

30. เนื่องจำกมีต้นไม้หลำยหมื่นต้นปลูกอยู่บนเกำะแห่งนี้
แสดงว่ำเกำะแห่งนี้ต้องมีดินและน้ำที่เพียงพอต่อ
กำรเจริญเติบโตของพืช
ข้อ ② เนื่องจำกเป็นเกำะร้ำงจึงน่ำจะไม่มีขยะ
ถุงพลำสติกที่เกิดจำกกำรทิ้งขว้ำงของมนุษย์
ข้อ ④ ถ้ำตักดินของเกำะนี้ใส่ลงในขวดแก้วแล้วเขย่ำ
อนุภำคของดินจะมีขนำดเล็กลง

