ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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1. โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่ ศูนย์กลางของโลก ขนาดของ
แรงที่โลกใช้ดึงวัตถุ คือ น้ าหนัก ความยาวของ
ตาชัง่ สปริ งจะแตกต่างกันไปตามขนาดของแรงที่
ตาชัง่ วัดได้

2. ไม่วา่ จะโยนลูกบอลในตาแหน่งใดบนโลกลูกบอล
จะตกลงด้านล่าง (พื้น) เสมอ เพราะโลกดึงดูดวัตถุ
เข้าสู่ จุดศูนย์กลางของโลก

3. การทดลองด้านบนจัดทาขึ้นเพื่อให้รู้จกั กับน้ าหนัก
โดยใช้มือดึงสปริ งอันหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับ
ความยาวที่เพิ่มขึ้นของสปริ งอีกอันหนึ่งที่แขวนลูกตุม้

4. ถ้ามีลูกตุม้ แขวนอยูก่ บั สปริ งหนึ่งลูก สปริ งจะมี
ความยาวเพิ่มขึ้น 2 cm ถ้ามีลูกตุม้ แขวนอยูก่ บั สปริ ง
สองลูก สปริ งจะมีความยาวเพิ่มขึ้น 4 cm ดังนั้น
ทุกครั้งที่มีลูกตุม้ เพิ่มขึ้นหนึ่งลูก สปริ งจะมี
ความยาวเพิ่มขึ้นทีละ 2 cm เพราะฉะนั้นเมื่อแขวน
ลูกตุม้ 5 ลูก สปริ งจะมีความยาวเพิ่มขึ้น 10 cm

5. หากใช้มือเปี ยกสัมผัสเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหรื อสวิตซ์ไฟ
อาจทาให้ถูกไฟดูดได้ เมื่อน้ าและไฟฟ้ าสัมผัสกัน
จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิง่

6. พื้นผิวของดวงจันทร์ มีท้ งั ส่ วนที่ดูสว่างและส่ วนที่
ดูมืด เนื่ องจากบนพื้นผิวของดวงจันทร์ มีหินอยู่
หลายชนิด พื้นที่ที่ดูมืดคือที่ราบสู งหิ นภูเขาไฟ
บะซอลต์ซ่ ึงเป็ นแถบสี ทึบ ดวงจันทร์ ไม่ใช่ดาวที่มี
แสงสว่างในตัวเองแต่ดวงจันทร์ สะท้อนกับ
แสงอาทิตย์จึงทาให้เรามองเห็นเหมือนมีแสงสว่าง
ส่ องออกมาจากดวงจันทร์

7. ท้องฟ้ าที่มองเห็นบนดวงจันทร์เป็ นสี ดา ท้องฟ้ าที่
มองเห็นบนโลกในตอนกลางวันเป็ นสี ฟ้า

8. ชุดอวกาศที่นกั บินอวกาศใส่ ข้ ึนไปสารวจดวงจันทร์
จะต้องปกป้ องร่ างกายและมีอากาศที่มนุษย์สามารถ
หายใจได้ จึงจาเป็ นต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
อุปกรณ์ช่วยหายใจ อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิเพื่อให้
ร่ างกายมีอุณหภูมิที่เหมาะสม อุปกรณ์สื่อสารที่
นักบินอวกาศใช้ติดต่อกับยานอวกาศได้ เป็ นต้น
โดยผลิตขึ้นจากวัตถุดิบชนิ ดพิเศษเพื่อให้นกั บิน
อวกาศเคลื่อนไหวได้สะดวกที่สุด

9. เพราะโลกหมุนรอบตัวเองรอบละหนึ่งวันจึงทาให้
เกิดกลางวันและกลางคืนขึ้น แสงอาทิตย์ที่เดินทาง
อยูใ่ นอวกาศสะท้อนกับโลกส่ งผลให้ซีกโลกที่ได้รับ
แสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็ นเวลากลางวันและซี กโลก
ที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็ นเวลากลางคืน

10. เราจะมองเห็นวัตถุได้ก็ต่อเมื่อมีวตั ถุกบั แสง โดยแสง
ที่สะท้อนกับวัตถุจะเดินทางเข้าสู่ ตาของเราโดยไม่มี
สิ่ งกีดขวาง

16. มุมที่แสงตกกระทบกับกระจกมีขนาดเท่ากับมุมที่
แสงสะท้อนกับกระจก
17. เป็ นการทดลองที่จดั ทาขึ้นเพื่อสังเกตปรากฏการณ์
การหักเหของแสง

11. ในแบบจาลองของระบบสุ ริยะ ลูกบอลโฟม หมายถึง
ดาวเคราะห์ หมุดที่ปักอยูต่ รงกลางแสดงแทน
ดวงอาทิตย์ เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
ในระบบสุ ริยะ ในขณะที่หมุนลูกบอลโฟมจาก
ตาแหน่งเดิมไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะต้องหมุน
กระดาษฟางไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยเช่นกัน

12. ถ้าหมุนกระดาษฟางไปตามเข็มนาฬิกาลูกบอลโฟมที่
ปั กอยูบ่ นกระดาษฟางจะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาด้วย
เช่นกัน เพื่อให้ทราบทิศทางการโคจรและการหมุน
รอบตัวเองเมื่อมองมาจากซีกโลกเหนือจึงต้องหมุนไป
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

13. ถ้าหลอดโค้งงอเช่นเดียวกับหลอด ⓒ จะไม่สามารถ
มองเห็นวัตถุได้ เพราะแสงที่สะท้อนกับวัตถุไม่
สามารถเดินทางเข้ามาที่ตาได้

18. เงาเกิดขึ้นเมื่อมีวตั ถุขวางทางเดินของแสงทาให้แสง
ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ สมบัติของแสงที่ได้
จากการทดลองนี้คือแสงเดินทางเป็ นเส้นตรง
19. หิ นและน้ าตาลก้อนเปลี่ยนจากก้อนขนาดใหญ่เป็ น
อนุภาคขนาดเล็ก หิ นเปลี่ยนเป็ นทรายและน้ าตาล
ก้อนเปลี่ยนเป็ นน้ าตาลไอซิ่ งโดยที่เนื้ อสารไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
20. ดินที่พืชสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี ได้แก่ ดินใน
สวนหย่อม ดินในไร่ ดินในสวน เป็ นต้น ดินที่พืช
สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีมีอนุภาคขนาดเล็กเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับดินชนิดอื่นๆ
21. สมบัติของอากาศคือมีมวลและปริ มาตร ถ้าอากาศ
ที่นกั ดาน้ าพ่นออกมามีปริ มาณน้อยจะทาให้มี
ปริ มาตรน้อยตามไปด้วยจึงทาให้เกิดฟองอากาศน้อย

22. แร่ ธาตุในดินเกิดจากสิ่ งมีชีวติ เช่น ไส้เดือนและ
14. ดวงจันทร์ ไม่ใช่แหล่งกาเนิ ดแสงแต่ดวงจันทร์ สะท้อน
ใบไม้ทบั ถมกันเป็ นเวลานานกลายเป็ นดินที่ดีต่อการ
กับแสงอาทิตย์เราจึงมองเห็นเหมือนดวงจันทร์ มีแสง
เจริ ญเติบโตของพืช เพราะดินที่พืชเจริ ญเติบโตได้ดี
สว่าง แหล่งกาเนิดแสงคือวัตถุที่มีแสงสว่างในตัวเอง
คือดินที่ยอมให้น้ าไหลผ่านได้ดีดงั นั้นจึงต้องมีอนุภาค
ขนาดเล็ก
15. ถ้าใช้เชือกสี ต่างๆ แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

23. ไฟฟ้ าซึ่ งเกิดจากการขัดสี เป็ นไฟฟ้ าสถิตที่เกิดขึ้น
28. นักกีฬากระโดดร่ มตกลงสู่ พ้นื เพราะแรงโน้มถ่วงของ
เพราะมีการถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้ าไปยังพื้นผิวของ
โลก ข้อ ๓ เกี่ยวกับความหนาแน่นที่แตกต่างกันของ
วัตถุที่ถูกขัดถู ปรากฏการณ์ในข้อ ๕ เกิดจากแม่เหล็ก
แก๊ส
ยางที่ติดอยูก่ บั ประตูตเู ้ ย็นและกาลังคน

24. หากอากาศที่พงุ่ ออกมาจากลูกโป่ งมีปริ มาณมากจรวด
ลูกโป่ งจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ไกลขึ้น

29. เมื่อยกวัตถุเราจะออกแรงต้านกับแรงดึงดูดวัตถุของ
โลก แม้จะยกวัตถุที่มีน้ าหนักเบามากก็ตอ้ งใช้แรง
เช่นกัน

25. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางไปกระทบกับ
วัตถุต่างๆ แล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่บริ เวณผิว
รอยต่อนั้นๆ เรี ยกว่า การหักเหของแสง ข้อ ๑ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะท้อนของแสง

30. แสงเดินทางเป็ นเส้นตรง เพราะเส้นทางของแสงที่
สะท้อนกับนักเรี ยนที่อยูด่ า้ นในกาแพงเดินทางมาที่ตา
26. วิธีทาให้เงามีขนาดใหญ่ข้ ึนคือทาให้หลอดไฟฟ้ าอยู่
ของนักเรี ยนที่อยูด่ า้ นหลังกาแพงมีความแตกต่างกัน
กับที่แล้วนาวัตถุเข้าไปใกล้หลอดไฟฟ้ าหรื อทาให้วตั ถุ
ดังนั้น ถ้ามีสิ่งกีดขวางมาขวางทางเดินแสง นักเรี ยน
อยูก่ บั ที่แล้วนาหลอดไฟฟ้ าเข้าไปใกล้วตั ถุ
ที่อยูด่ า้ นหลังกาแพงก็จะมองไม่เห็นนักเรี ยนที่อยูด่ า้ น
ในกาแพง แต่ถา้ ไม่มีสิ่งกีดขวางนักเรี ยนที่อยูด่ า้ นหลัง
กาแพงก็จะมองเห็นนักเรี ยนที่อยูด่ า้ นในกาแพง
27. การประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์
จากในข้อ ๓ นั้นเป็ นตัวอย่างของการใช้ความร้อน
จากดวงอาทิตย์โดยตรง ส่ วนข้ออื่นๆ เป็ นตัวอย่างของ
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
ทั้งหมด

