
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 

 
 
  

ขอ  คำตอบ ขอ คำตอบ 

1 4 16 2 

2 2 17 2 

3 2 18 4 

4 2 19 1, 3 

5 2, 3 20 2, 4 

6 3 21 2 

7 3 22 1 

8 2 23 2 

9 3, 4 24 2 

10 3 25 1, 2 

11 3 26 2 

12 3 27 2, 4 

13 2 28 3 

14 2 29 3 

15 3 30 2 
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คำอธิบาย 

1. การไมรดน้ำตนไม ไมใชวิธีการดูแลสิ่งมีชีวิต 

 ท่ีอยูรอบตัวเรา เนื่องจากหากตองการใหพืช 

 เจริญเติบโตไดดีควรใหน้ำในปริมาณท่ีเหมาะสม  

 ถาไมรดน้ำตนไมเลยพืชอาจตายได

   

 

 

2. สวนของรางกายท่ีปลาทอง กระตาย และนกพิราบ 

 มีเหมือนกันคือ ตา 

 

 

 

3. จมูกเปนอวัยวะรับกลิ่น  

 

 

 

4. โลมาและดาวทะเลอาศัยอยูในน้ำ 

ชางและไกอาศัยอยูบนบก 

 

 

 

5. จากกิจกรรม ใช “หู” เปนหลักในการฟงเพลง  

 และใช “ขา” เปนหลักในการเตน ดังนั้น  

 อวัยวะท่ีไมไดใชเปนหลักในการทำกิจกรรม 

 เหลานี้ ไดแก ลิ้น และฟน โดยลิ้นเปนอวัยวะ 

 ท่ีใชรับรสอาหารฟนเปนอวัยวะท่ีใชบดเค้ียวอาหาร 

 ใหมีขนาดเล็กลง 

                

 

 

6. นกเขนทองแดง นกสาลิกาปากดำ ไกฟา  

 และเปดเทาพันธุอินเดีย สามารถพบเห็นได 

 ท้ังในฤดูรอนและฤดูหนาว 

 

 

 

7. จากกิจกรรมสิ่งท่ีไมสามารถทราบไดจากกิจกรรมนี้  

 คือ น้ำหนักของเพ่ือนท่ีเปนแบบวาด 

 

 

 

8. ลำดับการเจริญเติบโตของดอกและผลจากกอน 

 ไปหลัง ไดแก จำนวนของตาดอกคอย ๆ เพ่ิมข้ึน  

 → ดอกเริ่มบาน → ดอกบานเพ่ิมมากข้ึน →  

 กลีบดอกรวงแลวเกิดเปนผล → ผลคอย ๆ  

 มีขนาดใหญข้ึนตามกาลเวลา 

 

 

 

9. สาเหตุท่ีลักษณะภายนอกของใบของกระบองเพชร 

 และตนกลวยแตกตางกันเก่ียวของกับน้ำ  

 กระบองเพชรเปนพืชท่ีเจริญเติบโตในทะเลทราย 

 ซ่ึงขาดแคลนน้ำ จึงมีการลดรูปของใบใหมีขนาดเล็ก 

 คลายหนาม ทำใหสูญเสียน้ำออกทางใบไดนอย  

 สวนกลวยเจริญเติบโตในเขตรอนท่ีมีน้ำเพียงพอ 

 จึงมีใบขนาดใหญ ซ่ึงถึงแมจะสูญเสียน้ำออกทางใบ 

 ไดมากก็ไมขาดแคลนน้ำ      
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10. เนื่องจากอยูใตรมเงาไมใหญแลวไมไดรับ 

 แสงอาทิตย ทำใหหญาบางชนิดท่ีตองการแสงมาก  

 ไมสามารถเจริญเติบโตได แตหญาบางชนิด 

 ตองการแสงนอยสามารถเจริญเติบโตไดดี 

 ใตรมเงาไมใหญได 

 

 

 

11. ไมและพลาสติกเปนวัสดุท่ีลอยน้ำ  

 โลหะและยางเปนวัสดุท่ีจมน้ำ 

 

 

 

12. กลองกระดาษ ยางลบ ลูกเตาเปนทรงสี่เหลี่ยม 

 ลูกแกว ลูกบอล ลูกเทนนิสเปนทรงกลม 

 

 

 

13. ไมขีดเขียนเลนบนโตะหนังสือท่ีทำจากไม  

 ควรใชงานอยางทะนุถนอม เพ่ือใหใชประโยชน 

 ไดยาวนาน 

 

 

 

14. เพ่ือไมใหเกิดเสียงไมควรลากเกาอ้ี ควรยาย 

 ตำแหนงเกาอ้ีดวยการยกเกาอ้ีข้ึนจากพ้ืน 

 

 

 

 

 

15. แสงอาทิตยทำใหน้ำทะเลระเหยไดเปนเกลือ  

 และพืชสรางอาหารเองไดโดยใช พลังงานจาก 

 แสงอาทิตย 

 

 

 

16. เนื่องจากวัตถุท้ัง 4 ชนิด ไมวาวัตถุใดอยูใน 

 กลองทึบ เม่ือเขยากลองวัตถุจะกระแทก 

 กับกลองทำใหเกิดเสียง แตมีเพียงตุกตาผาเทานั้น 

 ท่ีเม่ือสัมผัสหรือกดดวยมือแลวรูสึกนิ่มและ 

 รูสึกถึงความนุมฟู จึงทำใหทราบวาวัตถุท่ีอยู 

 ในกลองทึบคือตุกตาผา 

 

 

 

17. ขณะพูดเม่ือสัมผัสลำคอจะรับรูไดถึงการ 

 สั่นสะเทือนของลำคอเล็กนอย โดยเสียงพูด 

 จะเคลื่อนท่ีไปทุกทิศทาง และเม่ือเคาะวัตถุ 

 ขางหูจะไดยินเสียง 

 

 

 

18. หากตองการใหเกิดเสียง วัตถุจะตองสั่นได  

 ถาใชมือจับก๋ิงโดยตรง การสั่นจะหยุดลงชั่วขณะ  

 การตอก๋ิงเขากับเชือกหรือหวงจับจะชวยให 

 การสั่นเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง   
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19. เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ โดยเหตุการณท่ี 1 

และ 3 เปนการสั่นสะเทือน เนื่องจากมีเสียง 

 ออกมาจากแหลงกำเนิดเสียง ดังนั้น มีท้ังหมด  

 6 วิธ ี

 

 

 

20. ขนมท่ีเกิดจากการผสมสวนผสมตาง ๆ จัดเปน 

 สารผสม เพราะรูปรางและรสของสวนผสม 

 แตละอยางไมเปลี่ยนแปลง ทำใหทราบไดวา 

 คือสวนผสมชนิดใด 

 

 

 

21. หนาโตะ ทำจากไม เนื่องจากมีน้ำหนักเบา 

 และแข็งแรง 

 โครงโตะ ทำจากโลหะ เนื่องจากมีความแข็งแรง  

 โคงงอไดยาก 

 ท่ีรองขาโตะ ทำจากยาง เนื่องจากมีความยืดหยุน  

 รองรับแรงกระแทกไดดี ชวยปองกันไมใหพ้ืน 

 เกิดรอยขูดขีด 

 

 

 

22. ⓐ, ⓑ, ⓒ เปนวิธีการสังเกตทางวิทยาศาสตรท่ีดี  

 สวนการใสความคิดเห็นสวนตัวหรือสิ่งท่ีตนเอง 

 ทราบอยูกอนแลวเพ่ืออธิบายผลการสังเกตนั้น  

 ไมถือวาเปนวิธีการสังเกตทางวิทยาศาสตรท่ีดี 

 

 

 

23.  กลางวันเปนระยะเวลาตั้งแตเชาจนถึงค่ำ  

 โดยมีแสงอาทิตยตั้งแตดวงอาทิตยข้ึน 

 ทางทิศตะวันออกจนตกทางทิศตะวันตก  

 ทำใหกลางวันสวาง 

 

 

 

24.  ดินทรายมีอนุภาคขนาดใหญ เนื้อสัมผัสหยาบ  

 อุมน้ำไดไมดี ปนเปนกอนไดไมดี 

 ดินเหนียวมีอนุภาคขนาดเล็กมาก เนื้อสัมผัส 

 ละเอียด อุมน้ำไดดี และปนเปนกอนไดดี   

 

 

  

25. ในชวงท่ีมีเกสรดอกไมปลิววอนในอากาศ  

 ควรหลีกเลี่ยงการใชมือขยี้ตาเม่ือรูสึกคัน 

 บริเวณรอบดวงตา และควรปดหนาตาง 

 เพ่ือปองกันไมใหเกสรดอกไมเขามาในบาน 

 

 

 

26. การเปลี่ยนตำแหนงของดวงอาทิตยในรอบวัน 

 เปนปรากฏการณท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเอง 

 ของโลก 

 

 

27. เนื่องจากแสงอาทิตยแรงมากถามองดวงอาทิตย 

 ดวยตาเปลา ดวงตาจะไดรับอันตรายได  

 เม่ือสังเกตดวงอาทิตยควรสังเกตในชวงเชา หรือ 

 ชวงดวงอาทิตยตกดินซ่ึงเปนชวงท่ีแสงอาทิตย 

 คอนขางออน 
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28. ถังรองน้ำฝนเปนสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ท่ีสามารถนำน้ำฝนท่ีรองไวมาใชประโยชน 

 ยามจำเปนได ใชใหเกิดประโยชนไดหลากหลาย  

 เชน รดน้ำตนไม ทำความสะอาดบาน เปนตน  

 ซ่ึงสวนหนึ่งท่ีรองน้ำฝนไวก็เพ่ือเปนการ 

 ประหยัดน้ำ แตเนื่องจากเปนน้ำท่ียังไมถูก 

 กรองใหสะอาดหรือผานการใหความรอน  

 จึงไมเหมาะมาใชทำอาหารหรือใชดื่ม 

 

 

 

29. ถาใสกอนกรวดในขันพลาสติกแลวเขยา  

 กอนกรวดท่ีแหลมคมจะทูและกลมมนข้ึน  

 ขนาดของกอนกรวดจะเล็กลง เกิดเปนเม็ดเล็ก 

 อยางเศษหินหรือดิน 

 

 

 

30. น้ำเปลี่ยนแปลงสถานะเปนของแข็ง ของเหลว  

 และแกส เพราะพลังงานแสงอาทิตย  

 ในขณะท่ีน้ำเปลี่ยนแปลงสถานะ น้ำไมไดหาย 

 ไปไหน แตถูกเคลื่อนยายไปยังในดิน ทะเล  

 บรรยากาศ และวนกลับมาใหใชอีก  

 น้ำท่ีถูกใชไปแลวจะสามารถหมุนเวียนกลับมา 

 ใชไดอีก น้ำหมุนเวียนในรางกายของพืชและสัตว  

 ชวยใหพืชและสัตวดำรงชีวิตอยูตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


