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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  10 

 
 
1. การปฏิบติัตนในขอ้ใดมีโอกาสเป็นโรคพยาธิใบไมใ้นตบั 
 ก. ชอบรับประทานเน้ือปลาท่ีไม่สุก 
 ข. ชอบรับประทานอาหารท่ีมีรสจดั 
 ค. ชอบรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง 
 ง. ชอบรับประทานขนม  และอาหารจุบจิบทุกวนั 
 
2. ถา้ตอ้งการให้อาหารมีกล่ินหอม  ควรเลือกใชส้ารชนิดใด  จึงเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. น ้าตาลทราย 
 ข. น ้าส้มสายชู 
 ค. น ้ามนัจากสัตว ์
 ง. น ้ามนัหอมระเหยจากพืช 
 
3. พืชสร้างอาหารประเภทใด 
 ก. วติามิน 
 ข. เกลือแร่ 
 ค. โปรตีน 
 ง. แป้ง 
 
4. เม่ือหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในแป้ง  สารละลายไอโอดีนมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
 ก. สารละลายไอโอดีนมีสีจางลง 
 ข. สารละลายไอโอดีนมีสีเขม้ข้ึน 
 ค. สารละลายไอโอดีนเปล่ียนเป็นสีแดง 
 ง. สารละลายไอโอดีนเปล่ียนเป็นสีน ้าเงินเขม้ 
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5. นกัเรียนใชเ้กณฑใ์ดในการแบ่งชนิดของวตัถุเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 
  น ้ามนั  กระจกใส กระดาษลอกลาย  กระจกฝ้า แผน่อิฐ  กระจกเงา   
 

ก. ปริมาณแสงท่ีหกัเหในตวักลางแต่ละชนิด 
ข. ปริมาณแสงท่ีผา่นไดใ้นตวักลางแต่ละชนิด 
ค. ปริมาณความร้อนท่ีสะสมไดใ้นตวักลางแต่ละชนิด 
ง. ปริมาณความร้อนท่ีสะทอ้นไดใ้นตวักลางแต่ละชนิด 

 
6. ถา้แสงตกกระทบกบักระจกท่ีมีผวิเรียบจะเกิดผลอยา่งไร 
 ก. ท าใหเ้กิดรังสีสะทอ้นเป็นระเบียบ 
 ข. ท าใหเ้กิดรังสีสะทอ้นไม่เป็นระเบียบ 
 ค. ท าใหเ้กิดมุมตกกระทบมากกวา่มุมสะทอ้น 
 ง. ท าใหเ้กิดมุมตกกระทบนอ้ยกวา่มุมสะทอ้น 
 
7. การละเล่นในขอ้ใดอาศยัหลกัการแสงและเงา 
 ก. โขน 
 ข. ลิเก 
 ค. หนงัตะลุง 
 ง. ฟ้อนเง้ียว 
 
8. นกชนิดใดใชจ้ะงอยปากท่ีแหลมคมเจาะรูตน้ไมเ้พื่อหาอาหาร 
 ก. นกนางแอ่น 
 ข. นกหวัขวาน 
 ค. นกกระจอก 
 ง. นกเหยีย่ว 
 
9. ผเีส้ือมีประโยชน์ต่อดอกไมอ้ยา่งไร 
 ก. ช่วยท าใหด้อกไมมี้การขยายพนัธ์ุ 
 ข. ช่วยท าใหด้อกไมเ้จริญเติบโตเร็วข้ึน 
 ค. ช่วยท าใหด้อกไมมี้หลายสีในหน่ึงดอก 
 ง. ช่วยท าใหด้อกไมมี้การสังเคราะห์แสงเพิ่มข้ึน 
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10. ขอ้ใดคือสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่ - เล็กไม่เท่ากนั 
 ก. ชนิดของปากปล่องภูเขาไฟ 
 ข. ความเขม้ขน้ของปริมาณลาวา 
 ค. ระยะเวลาในการเยน็ตวัลงของลาวา 
 ง. แนวทางในการไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟของลาวา 
 
11. หินชนิดใดเกิดจากการเยน็ตวัของลาวา 
 ก. หินปูน 
 ข. หินพมัมิซ  
 ค. หินยปิซมั 
 ง. หินดินดาน 
 
12. จากการทดลองน าดิน  ทราย  และกรวดปริมาณเท่ากนัใส่ในขวดพลาสติก  เติมน ้าปิดฝา 

ใหแ้น่น ตั้งขวดทิ้งไว ้ ขอ้ใดเรียงล าดบัชั้นของตะกอนจากบนลงล่างถูกตอ้ง 
 ก. ทราย กรวด ดิน 
 ข. กรวด ทราย ดิน 
 ค. ทราย ดิน กรวด 
 ง. ดิน ทราย กรวด 
 
13. ขอ้ใดคือดาวเคราะห์วงนอกทั้งหมด 
 ก. ดาวพุธ  ดาวศุกร์ 
 ข. ดาวองัคาร ดาวสมุทร 
 ค. ดาวศุกร์  ดาวองัคาร 
 ง. ดาวพุธ  ดาวมฤตย ู
 
14. ในระบบสุริยะดาวเคราะห์ดวงใดมีช่ือวา่  ดาวเคราะห์สีแดง 
 ก. ดาวองัคาร 
 ข. ดาวเนปจูน 
 ค. ดาวเสาร์ 
 ง. ดาวศุกร์ 
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15. ขอ้ใดเรียงล าดบัความเหนียวของวสัดุจากนอ้ยไปมากไดถู้กตอ้ง 
 ก. พลาสติก กระดาษ  ผา้ 
 ข. ผา้  พลาสติก กระดาษ  
 ค. ผา้  กระดาษ  พลาสติก 
 ง. กระดาษ  ผา้  พลาสติก 
 
16. วสัดุในขอ้ใดเป็นฉนวนความร้อนทั้งหมด 
 ก. กระเบ้ือง ทองแดง 
 ข. กระดาษ  สังกะสี 
 ค. ไม ้  ผา้ 
 ง. เงิน  เหล็ก 
 
17. การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืชดอกมีขอ้ดีอยา่งไร 
 ก. ตน้ใหม่ท่ีงอกจะมีลกัษณะไมเ่หมือนตน้เดิม 
 ข. เป็นการขยายพนัธ์ุท่ีใชไ้ดก้บัพืชทุกชนิด 
 ค. ท าใหเ้มล็ดงอกเป็นตน้ใหม่ได ้
 ง. ไดด้อก  ไดผ้ลเร็ว 
 
18. ขอ้ใดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของสัตว ์
 ก. อสุจิกบัไข่ 
 ข. การปฏิสนธิ 
 ค. การก่อหวอด 
 ง. เซลลสื์บพนัธ์ุ  
 
19. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ดีของการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์   

ก. เป็นวธีิการคดัเลือกพนัธ์ุท่ีดี 
ข. เป็นการผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ 
ค. เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตวว์ธีิหน่ึง 
ง. ท าใหมี้อาหารและสินคา้ท่ีท ารายไดใ้หก้บัประเทศ 
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20. แรงลพัธ์ในขอ้ใดมีค่านอ้ยท่ีสุด 
  
 ก.   
 
 ข.   
 
 ค.  
 
 ง.   
 
21. ขอ้ใดเรียงล าดบัความหนาแน่นของของเหลวจากมากไปหานอ้ยไดถู้กตอ้ง 
 ก. น ้ามนัพืช    น ้าเช่ือม 
 ข. น ้า              น ้าเกลือ 
 ค. น ้าเกลือ      น ้า 
 ง. น ้ามนัพืช    น ้า 
 
22. เพราะเหตุใดเราจึงสามารถนอนลอยตวัอยูใ่นทะเลสาบเดดซีได ้
 ก. ตวัเรามีความหนาแน่นมากกวา่น ้าในทะเลสาบเดดซี 
 ข. ตวัเรามีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้าในทะเลสาบเดดซี 
 ค. ตวัเรามีน ้าหนกัมากกวา่น ้าในทะเลสาบเดดซี 
 ง. ตวัเรามีน ้าหนกันอ้ยกวา่น ้าในทะเลสาบเดดซี 
 
23. พี่นอ้งท่ีเกิดจากพอ่แม่เดียวกนั  คนพี่มีหนา้รูปไข่  ส่วนนอ้งมีหนา้รูปกลม  ขอ้ใดสรุป 

ถูกตอ้ง 
 ก. ทั้งสองคนไม่ใช่พี่นอ้งทอ้งเดียวกนั 
 ข. การถ่ายทอดลกัษณะรูปหนา้ผดิปกติ 
 ค. ลกัษณะรูปหนา้มีการกลายพนัธ์ุ 
 ง. ลกัษณะรูปหนา้มีการแปรผนั 
 
 
 
 

1 1 
1 

1 
1 1 
1 

4 10 

1 3 
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24. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกนัการสูญเสียความหลากหลายของส่ิงมีชีวติไดอ้ยา่งไร 
 ก. ซ้ือสัตวป่์าหายากมาเล้ียง 
 ข. ซ้ือกลว้ยไมป่้าหายากมาปลูก 
 ค. สนบัสนุนใหมี้การสร้างเข่ือน 
 ง. สนบัสนุนใหมี้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 
จงอ่านข้อความทีก่ าหนดให้  และตอบค าถามข้อ 25-26 
 

 
 

25. การทดลองดงักล่าวสรุปไดว้า่อยา่งไร 
 ก. วฏัจกัรของน ้ามีทั้งการระเหยและการระเหิด 
 ข. วฏัจกัรของน ้ามีทั้งการระเหยและการควบแน่น 
 ค. อุณหภูมิต ่าท าใหไ้อน ้าควบแน่นเป็นหยดน ้า 
 ง. ความร้อนท าใหน้ ้าระเหยเป็นไอ 
 
26. นกัเรียนจะน าความรู้จากการทดลองน้ีไปอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติใด 
 ก. การเกิดฝน 
 ข. การเกิดลูกเห็บ 
 ค. การเกิดลมพาย ุ
 ง. การเกิดสึนามิ 
 
27. ทอ้งฟ้าแบบใดแสดงลกัษณะอากาศดี 
 ก. ทอ้งฟ้ามีเมฆเซอร์รัสเป็นปุยฝอยสีขาว 
 ข. ทอ้งฟ้ามีเมฆชั้นกลางเป็นแผน่หนาทึบ 
 ค. ทอ้งฟ้ามีเมฆสเตรทสัเป็นแผน่หนาทึบสีเทา 
 ง. ทอ้งฟ้ามีเมฆคิวมูลสัเป็นกอ้นในวนัท่ีอากาศร้อนช้ืน 
 
 
 
 

เติมน ้ าร้อนในขวดแกว้ปากกวา้งแลว้วางแผน่พลาสติกใสบนปากขวดแกว้  ใชย้างรัดกบั
ปากขวดให้แน่น  จากนั้ นวางก้อนน ้ าแข็งบนแผ่นพลาสติกใส  เม่ือเวลาผ่านไป  10  นาที  
สังเกตเห็นหยดน ้าเกาะแผน่พลาสติกดา้นในขวด  
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28. นกัเรียนจะน าความรู้เร่ืองระดบัเสียงมาใชใ้นการประดิษฐแ์หล่งก าเนิดเสียงท่ีใหเ้สียงสูง 
ไดอ้ยา่งไร 
ก. ใชส้ายท่ีหนา  ยาว  และดึงใหตึ้งมาก 
ข. ใชส้ายท่ีหนา  สั้น  และดึงใหตึ้งนอ้ย 
ค. ใชส้ายท่ีเล็ก  สั้น  และดึงใหตึ้งมาก 
ง. ใชส้ายท่ีเล็ก  ยาว  และดึงใหตึ้งนอ้ย 
 

29. ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าท่ีท าใหเ้กิดเสียงและเสียงไดถู้กตอ้ง 
 ก. ตะโกน -  เสียงค่อย 
 ข. กระซิบ - เสียงดงั 
 ค. โวยวาย - เสียงต ่า 
 ง. กร๊ีด - เสียงสูง 
 
30. นกัเรียนจะใชค้วามรู้และอุปกรณ์ใดในการหาต าแหน่งวตัถุใตน้ ้า 
 ก. การหกัเหของคล่ืนเสียง-อุปกรณ์โซนาร์ 
 ข. การสะทอ้นกลบัของเสียง-อุปกรณ์โซนาร์ 
 ค. การหกัเหของคล่ืนเสียง-อุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กิดเสียงดงั 
 ง. การสะทอ้นกลบัของเสียง-อุปกรณ์ท่ีท าใหเ้กิดเสียงสูง 
 
31. การกระท าขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. เม่ือทอ้งผกูควรด่ืมน ้าอดัลมมากๆ  
 ข. เม่ือทอ้งผกูควรรับประทานเน้ือสัตวม์ากๆ   
 ค. เม่ือทอ้งผกูควรรับประทานผกัและผลไมม้ากๆ  
 ง. เม่ือทอ้งผกูควรรับประทานยาระบายอยา่งแรงทนัที 
 
32. เลือดท่ีมีปริมาณออกซิเจนต ่ามีการไหลเวยีนผา่นหวัใจอยา่งไร 
 ก. ไหลจากปอดเขา้สู่หวัใจหอ้งบนซา้ย 
 ข. ไหลจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเขา้สู่หวัใจหอ้งบนขวา 
 ค. ไหลจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเขา้สู่หวัใจหอ้งบนซา้ย 
 ง. ไหลจากหวัใจหอ้งล่างซา้ยไปสู่ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย 
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33. ถา้ตอ้งการทราบวา่อตัราการเตน้ของหวัใจเป็นปกติหรือไม่  ควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ใชน้ิ้วมือจบัชีพจรบริเวณขอ้มือแลว้หาค่าเฉล่ียจ านวนการเตน้ของชีพจรในเวลา 

หน่ึงนาที 
 ข. ออกก าลงักายใหเ้หน่ือยมากๆ  แลว้ฟังเสียงหวัใจเตน้ 
 ค. หาค่าเฉล่ียจ านวนการหายใจเขา้-ออกในหน่ึงนาที 
 ง. ใชเ้คร่ืองฟังการเตน้ของหวัใจ 
 
34. น ้ามีความส าคญัต่อสัตวน์ ้าอยา่งไร 
 ก. เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 ข. เป็นแหล่งอาหารเท่านั้น 
 ค. เป็นแหล่งท่ีอยู ่ แหล่งอาหาร  และอากาศ 
 ง. เป็นแหล่งยารักษาโรค 
 
35. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติในแหล่งท่ีอยู ่

เดียวกนั 
 ก. ส่ิงไม่มีชีวติบางอยา่งเป็นอาหารของส่ิงมีชีวิต 
 ข. ส่ิงมีชีวติไดป้ระโยชน์จากส่ิงไม่มีชีวติ 
 ค. ส่ิงไม่มีชีวติเป็นท่ีพกัอาศยัของส่ิงมีชีวติ 
 ง. ส่ิงมีชีวติเป็นอาหารของส่ิงไม่มีชีวติ 
 
36. ขอ้ใดจบัคู่สัตวก์บัอาหารไดถู้กตอ้ง 
 ก. สุนขั - น่องไก่สุก 
 ข. กวาง - กระต่าย 
 ค. นก - กา้งปลา 
 ง. เสือ - หญา้ 
 
37. ขอ้ใดเป็นระบบนิเวศบนบกทั้งหมด 
 ก. ทุ่งหญา้     ทะเลทราย 
 ข. แอ่งน ้า     ท่ีราบสูง 
 ค. ริมภูเขา      คลอง 
 ง. ทะเลสาบ   แม่น ้า 
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38. เราควรใชท้รัพยากรธรรมชาติในขอ้ใดใหคุ้ม้ค่าและประหยดัมากท่ีสุด 
 ก. น ้า  อากาศ 
 ข. แสงอาทิตย ์ ป่าไม ้
 ค. แร่ธาตุ  ป่าไม ้
 ง. อากาศ  สัตวป่์า 
 
39. ช่วงเวลาใดเหมาะต่อการปลูกขา้วมากท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
 ก. พฤศจิกายน - มกราคม  เพราะเป็นฤดูหนาว 
 ข. กุมภาพนัธ์ - มีนาคม เพราะเป็นฤดูหนาว 
 ค. พฤษภาคม - สิงหาคม เพราะเป็นฤดูฝน 
 ง. เมษายน - มิถุนายน เพราะเป็นฤดูร้อน 
 
40. เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไม่มีฤดูใบไมร่้วง 
 ก. มีอาณาเขตติดกบัทะเล 
 ข. อยูใ่นบริเวณเส้นศูนยสู์ตร 
 ค. มีเทือกเขายาวจากเหนือจดใต ้
 ง. มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม 
 
41. “ข้ึน 15 ค ่า เดือน 12” ดวงจนัทร์มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. ดา้นเวา้ของดวงจนัทร์เวา้ไปทางทิศใต ้
 ข. ดา้นเวา้ของดวงจนัทร์เวา้ไปทางทิศเหนือ 
 ค. ดวงจนัทร์มืดมองไม่เห็นดวงจนัทร์ 
 ง. ดวงจนัทร์สวา่งเตม็ดวง 
 
42. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของดวงจนัทร์ 
 ก. หมุนรอบตวัเองในลกัษณะตามเขม็นาฬิกา 
 ข. หมุนรอบตวัเองในลกัษณะทวนเขม็นาฬิกา 
 ค. เคล่ือนท่ีรอบดวงอาทิตยร์อบละ 365 
 ง. วนัโคจรรอบโลกเป็นวงรี 
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43. การใชส้ารทดแทนขอ้ใดปลอดภยัท่ีสุด  
 ก. ใชผ้งซกัฟอกแทนแชมพสูระผม 
 ข. ใชผ้งซกัฟอกแทนน ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
 ค. ใชน้ ้ายาลา้งจานแทนแชมพสูระผม 
 ง. ใชน้ ้ายาลา้งหอ้งน ้าแทนน ้ายาลา้งจาน 
 
44. ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
 ก. น ้ามนัเป็นสารท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 
 ข. ผงซกัฟอกเป็นสารท่ีใชใ้นการซกัลา้ง 
 ค. พลาสติกเป็นสารท่ีใชใ้นการท าของเล่น 
 ง. สียอ้มผา้เป็นสารท่ีใชใ้นการปรุงแต่งอาหาร 
 
45. “น าหลอดไฟ 2 หลอด ต่อวงจรแบบขนาน หลอดไฟสวา่งทั้ง 2 หลอด จากนั้นดึงหลอดไฟ 

ออก 1  หลอด”   ขอ้ใดสรุปถูกตอ้งเก่ียวกบัความสวา่งของหลอดไฟ 
ก. หลอดไฟท่ีเหลือเกิดไฟกะพริบ 
ข. หลอดไฟท่ีเหลือยงัคงสวา่งเหมือนเดิม 
ค. หลอดไฟท่ีเหลือเกิดไส้หลอดขาด 
ง. หลอดไฟท่ีเหลือไม่สวา่ง 

 
46. หน่วยท่ีใชว้ดัปริมาณไฟฟ้าในบา้นคือขอ้ใด 
 ก. มิลลิแอมแปร์ 
 ข. โวลต ์- แอมแปร์ 
 ค. วตัต ์- ชัว่โมง 
 ง. มิลลิเมตร 
 
47. ถา้อ่านมาตรไฟฟ้าเดือนกนัยายนได ้ 74336  กิโลวตัต ์- ชัว่โมง และอ่านในเดือนตุลาคมได ้ 

74813 กิโลวตัต ์- ชัว่โมง ถา้ค่าไฟฟ้าเฉล่ียคิดเป็นเงิน 50 สตางคต่์อกิโลวตัต ์-ชัว่โมง 
นกัเรียนตอ้งเสียค่าไฟฟ้าในเดือนกนัยายนก่ีบาท 

 ก. 238.00 บาท 
 ข. 238.50 บาท 
 ค. 283.00 บาท 
 ง. 283.50 บาท 
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48. ขอ้ใดเป็นวธีิการท่ีท าใหต้ะปูมีอ านาจแม่เหล็กมากข้ึน 
 ก. พนัขดลวดใหห่้างข้ึนและลดความยาวของเส้นลวด 

ข. พนัขดลวดใหถ่ี้ข้ึนและลดความยาวของเส้นลวด 
 ค. พนัขดลวดใหห่้างข้ึน 
 ง. พนัขดลวดใหถ่ี้ข้ึน 
 
49. ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์อยา่งง่ายคือขอ้ใด 
 ก. ปริซึม 
 ข. เลนส์เวา้ 
 ค. เลนส์นูน 
 ง. กระจกเงา 
 
50. การโทรศพัทไ์ปต่างประเทศควรใชบ้ริการของดาวเทียมใดจึงเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. ไทยคม 
 ข. โวสตอ็ก 
 ค. ไทรอสเอม็ 
 ง. เอกซ์พลอเรอร์ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    


