
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 

 
หมายเหตุ เน่ืองจากขอสอบวิชาวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ขอ 27 ไมสมบูรณ 

 คณะกรรมการจึงกำหนดใหวัดผลดวยขอสอบ 29 ขอ  
  

ขอ  คำตอบ ขอ คำตอบ 

1 4, 5 16 5 

2 3 17 4, 5 

3 1 18 1, 2 

4 3 19 3 

5 5 20 2, 5 

6 1, 3 21 5 

7 2 22 5 

8 1 23 2, 4, 5 

9 3, 5 24 4 

10 1, 3 25 4 

11 3 26 3 

12 2 27 - 

13 4 28 5 

14 1 29 2 

15 2 30 2 
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คำอธิบาย 

1. แครรอตและมันเทศมีการเก็บสะสมอาหารไวท่ีราก  

 ทำใหรากหนาและมีขนาดใหญ

   

 

 

2. น้ำท่ีถูกดูดซึมข้ึนมาจากรากจะเคลื่อนท่ีผานลำตน 

 ไปยังสวนตาง ๆ ของพืช 

 

 

 

3. A จำแนกตามโครงสรางและลักษณะภายนอก 

 ของพืช (ไมยืนตน – ไมเลื้อย) 

 B จำแนกตามการใชประโยชนของมนุษย  

 (กินได – กินไมได) และ 

 C จำแนกตามแหลงท่ีอยูอาศัย (บนบก – ในน้ำ)  

 เปนเกณฑ  

 

 

 

4. ถาไมมีดวงอาทิตย อุณหภูมิของโลกจะลดต่ำลง 

 จนกลายเปนน้ำแข็ง 

 

 

 

5. หุนยนตฮิวแมนนอยดเปนหุนยนตท่ีสรางเลียนแบบ 

 มนุษย เชน สติปญญา พฤติกรรม ความรูสึก  

 และตอบสนองตอสิ่งเราตามท่ีถูกตั้งโปรแกรมไว 

 

 

 

6. ปลา กบ งู เสืิอเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและ 

 ไมมีปก ผึ้ง ผีเสื้อ ยุง แมลงวันเปนสัตวไมมี 

 กระดูกสันหลังและมีปก 

 

 

 

7. พืชท่ีอาศัยแมลงชวยในการถายเรณู หากแมลงหายไป  

 พืชจะไมสามารถถายเรณูไดตามปกติ สงผลให 

 ปริมาณเมล็ดและผลท่ีจะถูกสรางข้ึนลดลง 

 

 

 

8. เนื่องจากในวันท่ีอากาศปลอดโปรงและแดดจัด  

 จะเกิดการคายน้ำและการสังเคราะหดวยแสงมาก  

 จึงเกิดการดูดซึมน้ำผานรากในปริมาณมาก  

 เพ่ือรักษาปริมาณน้ำภายในตนพืชใหคงท่ี 

 

 

 

9. เมล็ดถ่ัวแดงท่ีรดน้ำจะงอก และเมล็ดถ่ัวแดง 

 ท่ีไมรดน้ำจะไมงอก หากเมล็ดถ่ัวแดงแชอยูในน้ำ 

 ตลอดเวลาเมล็ดอาจเนาได ดังนั้น เวลารดน้ำ 

 ตองรดน้ำในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเมล็ด 

 แชอยูในน้ำ 
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10. ถาตมใบพืชท่ีครอบดวยกลองทึบแสงและใบพืช 

 ท่ีไมไดครอบดวยกลองทึบแสงในแอลกอฮอล 

 แลวทดสอบแปงดวยสารละลายไอโอดีน แปงท่ี 

 ถูกสรางข้ึนท่ีใบพืชท่ีไดรับแสงจะเปลี่ยนเปน 

 สีน้ำเงิน แตใบพืชท่ีไมไดรับแสงไมมีการสราง 

 แปงจึงไมเปลี่ยนสี หากไมใหความรอนกับ 

 ใบพืชท้ัง 2 ชุดการทดลองท่ีแชอยูในแอลกอฮอล 

 ใบพืชท้ังสองจะยังมีสารสีเขียว (คลอโรฟลล) อยู  

 ทำใหเม่ือทดสอบดวยสารละลายไอโอดีน 

 จึงเห็นการเปลี่ยนสีไมชัดเจนในใบพืชท่ีไดรับแสง 

 และมีการสรางแปงเกิดข้ึน จำนวนของเมล็ด 

 ท่ีงอกสามารถทราบไดจากผลการทดลอง 

  

 

 

11. เปนการทดลองเพ่ือศึกษาการคายน้ำของใบ 

 ผานปริมาณน้ำท่ีเกาะอยูท่ีถุงพลาสติก ดังนั้น  

 นอกจากการมีและไมมีใบแลว ปจจัยท่ีตอง 

 ควบคุมใหเหมือนกันท้ังหมด ไดแก อุณหภูมิ  

 ปริมาณแสง และปริมาณน้ำในขวดรูปชมพู 

 

 

 

12. แผงเซลลสุริยะผลิตพลังงานไฟฟาโดยใช 

 แสงอาทิตย จากนั้นหลอดไฟฟาเปลี่ยน 

 พลังงานไฟฟาท่ีผลิตข้ึนเปนพลังงานแสง 

 สำหรับใชงาน 

 

 

 

 

 

13. การใชัพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ปริมาณ 

 พลังงานไฟฟาท่ีใชงานตองนอยลง ในขณะท่ี 

 เครื่องใชไฟฟาตองทำงานไดเทาเดิม 

 

 

 

14. วัตถุท่ีแมเหล็กดึงดูด ไดแก ตะปูเหล็ก 

 ลวดเสียบกระดาษ วัตถุท่ีแมเหล็กไมดึงดูด ไดแก  

 ถวยพลาสติก กระปองอะลูมิเนียม ยางลบ  

 ดินสอไม ลูกโปง 

 

 

 

15. ถามีแรงกระทำ ลักษณะรูปรางหรือสภาพ 

 การเคลื่อนท่ีของวัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  

 ในท่ีนี้ การผลักวัตถุท่ีกำลังเคลื่อนท่ี แลววัตถุ 

 ยังคงเคลื่อนท่ีเร็วเทาเดิมในทิศทางเดิมจึงไมใช 

 กรณีท่ีมีแรงกระทำตอวัตถุ 

 

 

 

16. เนื่องจากข้ัวแมเหล็กดึงดูดวัตถุท่ีทำจากเหล็ก 

 แรงกวาสวนอ่ืน ๆ ของแมเหล็ก ดังนั้น  

 ตำแหนงท่ีดึงดูดวัตถุท่ีทำจากเหล็กแรงท่ีสุด 

 เม่ือนำวัตถุท่ีทำจากเหล็กไปแตะท่ีแมเหล็ก 

 แลวขยับวัตถุ หรือตำแหนงท่ีมีวัตถุท่ีทำจากเหล็ก 

 ติดอยูมากท่ีสุดเปนตำแหนงของข้ัวแมเหล็ก 

 นอกจากนี้ เม่ือนำเข็มทิศวางใกลกับแทงแมเหล็ก  

 และสังเกตเข็มของเข็มทิศ หากเข็มของเข็มทิศ 

 ชี้ไปยังแทงแมเหล็กบริเวณใด แสดงวา 

 บริเวณนั้นเปนข้ัวแมเหล็ก 
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17. จากการทดลองสามารถทราบไดวาแรงท่ีแมเหล็ก 

 ดึงดูดวัตถุท่ีเปนเหล็กนั้นกระทำผานน้ำและ 

 กระทำไดแมวัตถุอยูหางกัน 

 

 

 

18. ไม นำความรอนไดนอยกวาโลหะ จึงสามารถ 

 นำมาใชทำเปนหูหมอได แตเหล็กและทองเหลือง 

 ถายโอนความรอนไดดี จึงไมเหมาะนำมาใชทำ 

 หูหมอ สวนถุงมือท่ีทำจากผาหนา ๆ และ 

 หนังสัตว ก็นำความรอนไดชากวาโลหะ 

 จึงสามารถนำมาใชจับหูหมอได 

 

 

 

19. ถาใสหวงแมเหล็ก 5 อัน โดยหันข้ัวเดียวกัน 

 เขาหากันท้ังหมดจะไดหอคอยท่ีสูงท่ีสุด 

แตถาหันข้ัวตางกันเขาหากันท้ังหมด 

 จะไดหอคอยท่ีสูงนอยท่ีสุด 

 

 

 

20. ① เม่ือแขวนตุมน้ำหนักท่ีหนักท่ีสุด ความยาว 

  ลวดสปริงจะยาวท่ีสุด 

 ③ โลกมีแรงดึงดูดกระทำกับตุมน้ำหนัก 50 กรัม  

  มากกวาตุมน้ำหนัก 20 กรัม 

 ④ เม่ือแขวนตุมน้ำหนักท่ีหนักท่ีสุด ตุมน้ำหนัก 

  จะดึงใหลวดสปริงยืดออกมากท่ีสุด 

 

 

 

 

21. เม่ือวัตถุตกลงมาจากท่ีสูงและวัตถุนั้นมีพ้ืนท่ี 

 ผิวสัมผัสกับอากาศมากข้ึน วัตถุจะมีแรงตานอากาศ 

 มากข้ึน วัตถุจึงคอย ๆ ตกลงมา 
 

 

 

22. โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาิกา 

 จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก รอบละ 1 วัน  

 โดยมีแกนหมุนของโลกเปนศูนยกลาง 

 

 

 

23.  กลางวัน คือ ชวงเวลาตั้งแตดวงอาทิตยข้ึนทาง 

 ทิศตะวันออกจนกระท่ังตกทางทิศตะวันตก  

 โดยขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเองดานท่ีไดรับ 

 แสงอาทิตยจะเปนเวลากลางวัน 

 

 

 

24.  การใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพมากข้ึน 

 ยิ่งกอใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

25. เนื่องจากในอากาศยังมีปริมาณ 

 แกสคารบอนไดออกไซด และแกสอ่ืน ๆ 

 ท่ีมีอยูในอากาศนอยกวาแกสอารกอน 
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26. ในการศึกษาเปรียบเทียบการอุมน้ำของดิน 

 ตางชนิดกัน สิ่งท่ีตองจัดใหแตกตางกัน คือ  

 ชนิดของดิน เชน ดินรวนผสมทราย ดินรวนผสม 

 ดินเหนียว ดินรวนเพียงชนิดเดียว สิ่งท่ีตอง 

 ควบคุมใหเหมือนกัน ไดแก ปริมาณน้ำท่ีเท  

 ปริมาณดิน ความเร็วในการเทน้ำ ขนาดของ 

 ภาชนะใสดิน 

 

 

 

 

 

 

 

27. เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตก 

 ไปทิศตะวันออก รอบละ 1 วัน เม่ือผูสังเกต 

 อยูในประเทศไทย ซ่ึงตั้งอยูในซีกโลกเหนือ  

 จะสังเกตเห็นโลกเคลื่อนท่ีในทิศทางทวนเข็ม 

 นาิกา ดังนั้น ในรอบวันเราจะมองเห็น 

 วัตถุทองฟา เชน ดวงอาทิตย ดวงจนัทร  

 ดวงดาว เคลื่อนท่ีจากทิศตะวันออกไป 

 ทิศตะวันตก หรือทิศทางตามเข็มนาิกา  

 โดยตั้งแตดวงอาทิตยข้ึนจนถึงกอนเท่ียง  

 จะมองเห็นดวงอาทิตยไดทางทองฟาทิศ 

 ตะวันออก และหลังเท่ียงจนถึงดวงอาทิตยตก 

 จะมองเห็นดวงอาทิตยทางทองฟาทิศตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

28. ① น้ำทะเลมีประมาณ 97% ของน้ำบนโลก  

  และธารน้ำแข็งมีประมาณ 2% 

 ② จากน้ำท้ังหมดบนโลก น้ำท่ีมากท่ีสุดคือ  

  น้ำทะเล 

 ③ จากน้ำจืดท้ังหมดบนโลก ธารน้ำแข็ง 

  มีปริมาณมากท่ีสุด 

 ④ น้ำจืดท่ีเราใชประโยชน เชน น้ำในแมน้ำ  

  ทะเลสาบ น้ำใตดิน เปนตน มีอยูไมถึง 1%  

  ของน้ำท้ังหมดบนโลก นับเปนปริมาณท่ี 

  นอยมาก 

 

 

 

 

29. ถาหมุนลูกโลกจำลองจากทิศตะวันตก 

 ไปทิศตะวันออก (ทิศทางทวนเข็มนาิกา) 

 ผูสังเกตการณจะมองเห็นหลอดไฟฟาเคลื่อนท่ี 

 จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  

 (ทิศทางตามเข็มนาิกา) 

 

 

 

 

30. การเปลี่ยนแปลงตำแหนงของกลุมดาวตามฤดูกาล 

 เปนปรากฏการณท่ีเกิดจากโลกโคจรรอบ 

 ดวงอาทิตย 

 


