
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 
 
  

ขอ  คำตอบ ขอ คำตอบ 

1 1, 5 16 2 

2 3 17 5 

3 1 18 3 

4 2 19 3 หรือ 4 

5 3 20 4 

6 3 21 1 

7 3, 5 22 3, 4 

8 2, 4 23 5 

9 1 24 2, 5 

10 3, 5 25 4 

11 2 26 1 

12 5 27 1 

13 5 28 3 

14 3 29 4 

15 2, 4 30 3 
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คำอธิบาย 

1. มนุษยคลอดลูกออกมามีหนาตาคลายคลึงกับ 

 พอแม สุนัขและโลมาออกลูกเปนตัวเชนเดียวกับ 

 มนุษย และสัตวท่ีเหลือออกลูกเปนไข

   

 

 

2. แสงท่ีเหมาะสมเปนสิ่งท่ีจำเปนตอการเจริญเติบโต 

 ของพืช แตแสงสวางท่ีมนุษยสรางข้ึนสามารถใช 

 ในการเพาะปลูกพืชไดเชนกัน จากบทความ  

 เนื่องจากการปลูกพืชในสถานีรถไฟฟาใตดิน 

 ไมมีแสงจากธรรมชาติ การจัดใหพืชไดรับแสง 

 จากหลอดไฟฟาท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกับแสง 

 จากธรรมชาติก็ทำใหพืชสามารถเจริญเติบโตได 

 เชนกัน 

 

 

 

3. จากตัวเลือก สัตวกินพืช ไดแก ชาง วัว กระตาย  

 สัตวกินเนื้อ ไดแก เหยี่ยว สิงโต สัตวท่ีกินท้ังพืช 

 และสัตว ไดแก หมู เปด สุนัข    

 

 

 

4. ตัวออนผีเสื้อหนอนกะหล่ำไมไดกลายเปน 

 ตัวเต็มวัยทันที ตองเปนดักแดกอน แลวดักแด 

 จะเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย 

 

 

 

5. พืชท่ีเหมาะจะนำมาสังเกตวัฏจักรชีวิตจะตองมี 

 ระยะเวลาการเจริญเติบโตสั้น ประกอบไป

 ลำตน ดอก ผล และตองเปนพืชท่ีหาไดงาย 

6. วิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของใบและลำตน 

 ของพืช คือ นับจำนวนของใบและก่ิงกานหรือ 

 วัดขนาดของใบ วัดขนาดของลำตนและความสูง 

 ของลำตน โดยวัดการเจริญเติบโตของใบและ 

 ลำตนทุก 3 – 4 วัน หรือทุกสัปดาห สวนการวัด 

 การเจริญเติบโตของใบและลำตนทุก ๆ 1 ชั่วโมง 

 นั้น เปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมเนื่องจากเปน 

 ระยะเวลาสั้นมากจนกระท่ังทำใหไมเห็น 

 การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต 

 

 

7. มีชีวิตและไมมีชีวิต ออกลูกเปนไขหรือเปนตัว  

 และไมไดออกลูกเปนไขหรือเปนตัว เปนเกณฑ 

 การจำแนกทางวิทยาศาสตร แตสวยและไมสวย  

 อรอยและไมอรอย ชอบและไมชอบเปนเกณฑ 

 การจำแนกโดยใชอารมณ ความรูสึก 

 

 

8. เมล็ดถ่ัวแดงท่ีไมรดน้ำ จะไมมีตนออนและราก 

 แรกเกิดเติบโตออกมาดานนอก 

 สวนเมล็ดถ่ัวแดงท่ีรดน้ำ เมล็ดจะขยายขนาด 

 ใหญข้ึน มีเปลือกหุมเมล็ดออนนิ่มข้ึน จะมีตนออน 

 และรากแรกเกิดเติบโตออกมาดานนอกเมล็ด 

 บริเวณรูก่ึงกลางเมล็ด 

 

 

9. ในการศึกษาวาน้ำมีผลตอการเจริญเติบโตของ 

 ถ่ัวงอก ปริมาณน้ำเปนเพียงสิ่งเดียวท่ีตอง 

 แตกตางกัน ในขณะท่ีสิ่งอ่ืนท่ีเหลือจะตอง 

 เหมือนกันท้ังหมด
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10. จากการทดลองนี้ สิ่งท่ีตองเหมือนกัน คือ น้ำ  

 อากาศ แสง ชนิดของเมล็ด จำนวนของเมล็ด  

 เปนตน และสิ่งท่ีตองแตกตางกัน คือ อุณหภูมิ 

 จำนวนของเมล็ดท่ีงอกสามารถทราบไดจาก 

 ผลการทดลอง 

 

 

 

11. ตั๊กแตนตำขาวและแมลงปอมีการเปลี่ยนแปลง 

 รูปรางแบบไมสมบูรณ แตดวงกวางมีการ 

 เปลี่ยนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ 

 

 

 

12. ถาคอย ๆ สัมผัสวัตถุดวยมืออยางละเอียด  

 จะสามารถทราบลักษณะพิเศษของวัตถุ 

 จากการสัมผัสได เนื่องจากวัตถุทุกชิ้นใชวัสดุ 

 ในการทำและมีรูปรางท่ีแตกตางกัน จึงตอง 

 พิจารณาอยางละเอียดวาทำจากวัสดุชนิดใด 

 และมีรูปรางเปนอยางไร  

 

 

 

13. หลอดไฟฟา หิ่งหอย ดวงอาทิตย เทียน  

 มีแสงสวางในตัวเองจึงจัดเปนแหลงกำเนิดแสง  

 แตดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเองตองอาศัย 

 แสงจากดวงอาทิตยสะทอนมายังตาเรา  

 จึงจะทำใหมองเห็น 

 

 

 

 

 

14. เม่ือปดไฟในหองท่ีจัดแสดงใหมืด จะทำให 

 ไมสามารถมองเห็นวัตถุได ดังนั้นการปดไฟ 

 บนเวทีจะทำใหผูชมมองไมเห็นข้ันตอน 

 การเปลี่ยนฉากหรือตัวละคร 

 

 

15. แกวน้ำทำจากแกวเม่ือสัมผัสจะรูสึกแข็ง  

 รองเทาทำจากเสนใยสังเคราะหซ่ึงเปยกน้ำได  

 ยางลบทำจากยางจะมีความยืดหยุนมากกวาแกว  

 แตมีความแข็งนอยกวาแกว 

 

 

16. ถาเด็กสอดโลหะหรือนิ้วมือเขาไปในเตารับหรือ 

 น้ำเขาไปในเตารับ อาจเกิดอุบัติเหตุทำใหไฟฟา 

 ดูดได ดังนั้น เม่ือใชฝาครอบเตารับจะสามารถ 

 ปองกันอุบัติเหตุนี้ได ดังนั้น 

 

 

17. เม่ือแสงท่ีออกมาจากแหลงกำเนิดแสงสองกระทบ 

 วัตถุ แลวสะทอนเขาสูดวงตา จะทำใหมองเห็น 

 วัตถุได 

 

 

18. ตอนกลางวันท่ีสวาง ภายนอกรถไฟจะสวางกวา 

 ภายในรถไฟ จึงสามารถเห็นทิวทัศนท่ีอยู 

 ดานนอกผานกระจกหนาตางได  

 แตในตอนกลางคืนมีการเปดไฟภายในรถไฟ  

 ภายนอกรถไฟจะมืดกวาภายในรถไฟ จึงมองเห็น 

 ทิวทัศนภายนอกไดไมชัดเจน แตหนาตางกระจก 

 จะสะทอนภาพภายในรถไฟไดชัดเจน 
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19. ในกรณีท่ีตอบ 3  

 เนื่องจากหวง B เปนแมเหล็กจึงดูดติดกับหวง C 

ซ่ึงเปนเหล็กได  โดยหวง B เปนแมเหล็กท่ีหัน 

 ข้ัวเดียวกันเขาหาแมเหล็กสีฟาดานลาง หวง B 

จึงลอยอยูได  และหวง B หันข้ัวเดียวกันเขาหา 

 แมเหล็กสีฟาท่ีอยูดานบน จึงทำใหแมเหล็กสีฟา 

 ดานบนลอยอยูได ดังนั้นเม่ือวางหวง A ท่ีเปน 

 พลาสติกบนแมเหล็กสีฟาท่ีอยูดานบน 

จึงมีการเรียงตัวดังรูป 

 

 ในกรณีท่ีตอบ 4  

 เนื่องจากหวง C ลอยอยูเนื่องจากแรงท่ีผลัก 

 กับแมเหล็ก หวง C จึงเปนแมเหล็กท่ีหัน 

 ข้ัวเดียวกันเขาหาแมเหล็กดานลาง แมเหล็ก 

 ดานบนหวง B ก็กำลังลอยอยูเชนกัน ถาหวง B 

เปนเหล็ก แมเหล็กดานบนจะตองดูดติดกับ 

 หวง B จึงตองเปนสิ่งท่ีไมดูดติดกับแมเหล็ก 

นั่นคือไม ในขณะท่ีหวง A นั้นอาจเปนโลหะ  

 เชน เหล็ก เนื่องจากดูดติดกับแมเหล็กได  

หรืออาจเปนสิ่งท่ีไมใชโลหะ เชน พลาสติก  

เนื่องจากวัสดุดังกลาวไมดูดติดกับแมเหล็ก  

แตสามารถอยูชิดกับแมเหล็กไดเชนกัน 

 

 

 

 

20. แมผูทดลองจะไมไดอยูใตน้ำ แตไดยินเสียงเคาะ 

 ลูกแกวใตน้ำ ทำใหทราบวาเสียงเคลื่อนท่ี 

 ผานน้ำได 

 

 

 

21. บีกเกอรท่ีคลุมดวยพลาสติกจะมีหยดน้ำเกาะ 

 ดานขางบีกเกอรและพลาสติกท่ีอยูดานบน  

 ปริมาณของน้ำไมเปลี่ยนแปลง บีกเกอรท่ีไมไดคลุม 

 ดวยพลาสติกจะไมมีหยดน้ำเกาะดานขาง  

 ความสูงของน้ำลดลง เนื่องจากน้ำระเหยไป 

 ในอากาศ 
 

 

 

 

22. เม่ือตองการจำแนก ตองจำแนกโดยใชเกณฑ 

 ท่ีสิ่งเหลานั้นมีรวมกัน จากสสารในรูป  

 หากตองการจำแนกสสารเปน 2 กลุม เกณฑใช 

 จำแนก ไดแก มองเห็นดวยตาเปลาและมอง 

 ไมเห็นดวยตาเปลา รูปรางคงท่ีและรูปรางไมคงท่ี 

 

 

 

 

23.  บริเวณท่ีไดรับแสงอาทิตยมาก จะทำใหอากาศ 

 บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูง 

 

 

 

 

24.  ปุยเคมีทำใหสมบัติของดินเกิดการเปลี่ยนแปลง  

 จึงควรใชปุยหมักท่ีทำจากเศษอาหารในครัวเรือน 

 ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทนปุยเคมี และขยะ 

 จากการปนเขาควรนำกลับลงมาท้ิงดานลาง   
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25. พืชเจริญเติบโตไดดีในดินท่ีมีซากพืช เศษใบไม  

 ซากแมลงอยูปริมาณมาก ซ่ึงเม่ือถูกยอยสลาย 

 โดยจุลินทรียจะกลายเปนสารอาหารท่ีจำเปน 

 ตอการเจริญเติบโตของพืช โดยดินท่ีมีซากพืช 

 ซากสัตวผสมอยูมากนี้จะมีสีคอนขางดำ และเม่ือ 

 สัมผัสจะรูสึกนุม นอกจากนี้ ดินท่ีน้ำไหลผาน 

 ออกมาในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถจัดสง 

 สารอาหารใหแกพืชไดดีกวาดินท่ีน้ำไหลผาน 

 ออกมาไดมาก และทำใหพืชเจริญงอกงาม 

 

 

 

 

26. ดิน A มีเม็ดดินขนาดเล็กกวาดิน B เม่ือสัมผัสรูสึก 

 ออนนุม ปนเปนกอนหลวม ๆ ได และเม่ือบีบ 

 ดวยแรงมากจะเปนกอนแนนข้ึน ดิน A มีลักษณะ 

 เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย จึงอุมน้ำได 

 ดีกวาและน้ำซึมผานไดยากกวาดิน B ซ่ึงมี 

 ลักษณะเปนดินทราย นอกจากนี้ในดินยังพบ 

 ใบไม ไสเดือน แสดงวาเปนดินท่ีมาจาก 

 แปลงดอกไม 

 ดิน B มีเม็ดดินขนาดใหญกวาดิน A เม่ือสัมผัส 

 รูสึกหยาบ ปนเปนกอนไมได และเม่ือบีบดวยแรง 

 มากข้ึน อาจเปนกอนหลวม ๆ หรือปนเปนกอน 

 ไมไดอยูเชนเดิม ดิน B มีลักษณะเปนดินทราย 

 หรือมีเม็ดทรายเปนสวนประกอบมากกวาดิน A  

 จึงอุมน้ำไดนอยกวาและน้ำซึมผานไดงายกวา 

 ดิน A นอกจากนี้ยังพบซากแมลงท่ีตายและ 

 เศษเชือกผูกรองเทา แสดงวาเปนดินท่ีมาจาก 

 สนามกีฬา 

 

 

 

27. ขนาดของเม็ดดินยิ่งมีขนาดใหญ น้ำจะยิ่งไหล

 ผานไดดี น้ำจึงไหลออกมาไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น  

 ⓐ คือ ดินท่ีมีทรายผสมอยูในปริมาณมากกวา 

 ดินเหนียว ⓑ  คือ ดินท่ีมีดินเหนียวผสมอยูใน 

 ปริมาณมากกวาดินทราย และ ⓒ คือ ดินท่ีมี 

 ดินทรายและดินเหนียวผสมอยางละเทา ๆ กัน 

 

 

 

 

28. ในการสรางเมืองรอบซากปรักหักพัง จะตอง 

 ดำเนินการอยางมีแบบแผน เพ่ือใหเกิด 

 ความเสียหายกับซากปรักหักพังนั้นนอยท่ีสุด  

 ซ่ึงจากขาว บริเวณในเมืองรอบ ๆ นครวัดมีการ 

 สรางโรงแรมหรูและภัตตาคารขนาดใหญ 

 เปนจำนวนมาก ทำใหเกิดการทรุดตัวของนครวัด  

 จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหนครวัดเกิดการเสียหาย 

 เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

29. จากการทดลองนี้ ปริมาณของดินตองเทากัน  

 แตชนิดของดินตองแตกตางกัน ผลการทดลอง  

 คือ ดินจากแปลงดอกไมมีปริมาณซากพืช 

 ซากสัตวมากกวาดินจากสนามกีฬา ดังนั้น  

 ขอความ ⓑ และ ⓒ จึงถูกตอง 
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30. มีสัตวจำนวนมากอาศัยอยูบนดิน และพืช 

 สวนใหญหยั่งรากและเจริญเติบโตบนดิน  

 มนุษยบริโภคสัตวและพืชนี้เปนอาหาร แตการใช 

 แกวน้ำขณะแปรงฟนเปนวิธีการประหยัดน้ำ  

 โดยการอนุรักษดินท่ีสามารถทำไดวิธีหนึ่งคือ  

 การกำจัดสารพิษโดยไมท้ิงลงในดินเพ่ือไมใหดิน 

 ปนเปอนสารพิษจนดินเสียได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


