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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  4 

 

1. อาหารในขอ้ใดมีสารอาหารท่ีใหพ้ลงังาน 
 ก. น ้ามะนาว 
 ข. น ้าแตงโม 
 ค. น ้าเตา้หู้ 
 ง. น ้าส้ม 
 
2. ถา้รับประทานสารอาหารประเภทไขมนัมากเกินไปจะเกิดโทษต่อร่างกายอยา่งไร 

ก. เป็นโรคอว้น 
ข. ผวิพรรณไม่เต่งตึง 
ค. ตวัเล็ก  แคระแกร็น 
ง. เล็บมือ เล็บเทา้เหลือง 

 
3. สารในขอ้ใดใชส้กดัคลอโรฟิลลอ์อกจากใบพืช 
 ก. น ้า 
 ข. ไอโอดีน 
 ค. แอลกอฮอล์ 
 ง. คาร์บอนไดออกไซด์ 
 
4. ขอ้ใดคือหนา้ท่ีหลกัของส่วนประกอบของดอก 
 ก. ท าหนา้ท่ีสร้างอาหารใหก้บัแมลง 
 ข. ท าหนา้ท่ีใหค้วามสวยงาม 
 ค. ท าหนา้ท่ีสร้างละอองเรณู 
 ง. ท าหนา้ท่ีในการสืบพนัธ์ุ 
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5. ขอ้ใดคือเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งตวักลางออกเป็นตวักลางโปร่งใส  ตวักลางโปร่งแสง  และ 

ตวักลางทึบแสง 
ก. ลกัษณะเน้ือสารของวตัถุ 
ข. ปริมาณแสงท่ีผา่นวตัถุ 
ค. สถานะของวตัถุ 
ง. รูปร่างของวตัถุ 

 
6. การกระท าใดมีโอกาสสัมผสัรังสีอินฟราเรดมากท่ีสุด 
 ก. น ามือองัใกลเ้ตารีดท่ีร้อน 
 ข. เดินตากแดดไปโรงเรียนทุกวนั 
 ค. เอกซเรยป์อดเพื่อหาความผดิปกติ 
 ง. น ามือลว้งเขา้ไปในเตาไมโครเวฟ 
 
7. ขอ้ใดเรียงล าดบัตวักลางท่ีให้แสงผา่นจากนอ้ยไปมากไดถู้กตอ้ง 
 ก. กระดาษแกว้ใส  แผน่ไม ้   พลาสติกใส 
 ข. กระจกฝ้า   หมอก   กระจกใส 
 ค. แผน่ไม ้   กระดาษลอกลาย  น ้า 
 ง. น ้า   กระจกฝ้า  กอ้นหิน 
 
8. สัตวใ์นขอ้ใดจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
 ก. กุง้, กบ 
 ข. เต่า, จระเข ้
 ค. เหยีย่ว, มา้  
 ง. ผเีส้ือ,  สุนขั 
 
9. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุท่ีท าใหส้ัตวป่์าในประเทศไทยลดจ านวนลง 
 ก. การใชส้ารเคมีก าจดัแมลงและศตัรูพืช 
 ข. การขยายพื้นท่ีท าเกษตรกรรม 
 ค. การถูกล่าโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
 ง. ไฟไหมป่้า 
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10. ขอ้ใดเป็นหินแปรทั้งหมด 
 ก. หินอ่อน  หินชนวน 
 ข. หินบะซอลต ์ หินดินดาน 
 ค. หินพมัมิซ หินทราย 
 ง. หินยปิซมั หินปูน 
 
11. ถา้ตอ้งการประดิษฐค์รกควรเลือกใชหิ้นชนิดใดจึงจะเหมาะสม 
 ก. หินดินดาน 
 ข. หินชนวน 
 ค. หินไนส์  
 ง. หินอ่อน 
 
12. ขอ้ใดคือวธีิการป้องกนัการกร่อนของดิน 

ก. การขดุหนา้ดินไปถมท่ีใหสู้งข้ึน 
ข. การปลูกพืชชนิดเดียวตลอดปี 
ค. การปลูกพืชหมุนเวยีน 
ง. การปลูกพืชคลุมดิน 

 
13. ในระบบสุริยะดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
 ก. โลก 
 ข. ดาวศุกร์ 
 ค. ดาวเสาร์ 
 ง. ดาวพฤหสับดี 
 
14. ส่ิงท่ีเหมือนกนัระหวา่งโลกกบัดาวองัคารคือขอ้ใด 
 ก. มีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่
 ข. มีดวงจนัทร์เป็นบริวาร 
 ค. เป็นดาวเคราะห์วงนอก 
 ง. มีชั้นบรรยากาศห่อหุม้ไว ้
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15. ดาวเคราะห์ดวงใดท่ีไดช่ื้อวา่เป็นดาวฝาแฝดกบัโลก 
 ก. ดาวศุกร์ 
 ข. ดาวพุธ 
 ค. ดาวเสาร์ 
 ง. ดาวองัคาร 
 
16. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสมบติัความเหนียวของวสัดุ 
 ก. ดึงใหข้าดยากและรับน ้าหนกัไดน้อ้ย 
 ข. ดึงใหข้าดง่ายและรับน ้าหนกัไดน้อ้ย 
 ค. ดึงใหข้าดไดย้ากและรับน ้าหนกัไดม้าก 
 ง. ดึงใหข้าดไดง่้ายและรับน ้าหนกัไดม้าก 
 
17. การกระท าใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อากาศเป็นวตัถุท่ีสามารถสัมผสัได ้
 ก. เป่าลูกโป่ง 
 ข. โบกมือไปมา 
 ค. ดูดน ้าจากหลอดดูด 
 ง. ตม้น ้าจนกลายเป็นไอ 
 
18. การขยายพนัธ์ุพืชแบบใดท่ีไดต้น้ใหม่ไม่มีรากแกว้ 
 ก. การตอน 
 ข. การติดตา 
 ค. การทาบก่ิง 
 ง. การปลูกดว้ยเมล็ด 
 
19. การสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติมีความส าคญัอยา่งไร 
 ก. ท าใหจ้  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน 
 ข. ท าใหลู้กหลานด ารงเผา่พนัธ์ุต่อไปได ้
 ค. ท าใหเ้กิดสังคมของการอยูร่่วมกนั  พึ่งพาอาศยักนั 
 ง. ท าใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้
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20. ถา้ตอ้งการจะสร้างลานสเกตควรเลือกปูพื้นแบบใดจึงเหมาะสมท่ีสุด 

ก. พื้นยาง 
ข. พื้นหญา้ญ่ีปุ่น 
ค. พื้นปูนขดัมนั 
ง. พื้นกระเบ้ืองลายนูน 

 
21. แรงดนัข้ึนของน ้าท่ีท าใหว้ตัถุไม่จมลงไปในน ้าอีกเรียกวา่อะไร 
 ก. แรงพยงุน ้า 
 ข. แรงลอยวตัถุ 
 ค. แรงลอยตวั 
 ง. แรงโนม้ถ่วง 
 
22. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัแรงของน ้าท่ีระดบัความลึกต่างกนั 
 ก. แรงดนัของน ้ากระท าในแนวนอนกบัวตัถุ 
 ข. แรงดนัของน ้ามีค่าเท่ากนัทุกระดบัความลึก 
 ค. ยิง่ลึกลงไปใตผ้วิน ้า  แรงดนัของน ้าจะมีค่านอ้ยลง 
 ง. ยิง่ลึกลงไปใตผ้วิน ้า  แรงดนัของน ้าจะมีค่ามากข้ึน 
 
23. ส่ิงมีชีวติในขอ้ใดมีความหลากหลายมากท่ีสุด 

ก. ปะการัง  ตะขาบ  กั้ง 
 ข. กลัปังหา ไส้เดือนดิน ก้ิงกือ 
ค. ปลิง  แม่เพรียง เม่นทะเล 
ง. ฟองน ้า  แมงกะพรุน ดอกไมท้ะเล 

 
24. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะโดยทัว่ไปของชาวเอเชีย 
 ก. ผมหยกัศก ผวิสีเหลือง 
 ข. ตาสีด า  ผมหยกัศก 
 ค. ตาชั้นเดียว ผวิสีขาว 
 ง. ตาสีฟ้า  ผมสีทอง 
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25. การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศมีความส าคญัต่ออาชีพใด 

มากท่ีสุด 
ก. นกับิน  นกัเดินเรือ 
ข. หมอ  พยาบาล 
 ค. ชาวไร่  ชาวนา 
ง. ทหาร  ต ารวจ 

26. เม่ือข้ึนไปท่ีสูงๆ แลว้รู้สึกหูอ้ือ เน่ืองมาจากสาเหตุใด 
 ก. ความกดดนัอากาศภายนอกร่างกายลดต ่าลงกวา่ความกดดนัอากาศภายในร่างกาย 
 ข. ความกดดนัอากาศภายในร่างกายต ่ากวา่ความกดดนัอากาศภายนอกร่างกาย 
 ค. ความกดดนัอากาศภายนอกร่างกายเท่ากบัความกดดนัอากาศภายในร่างกาย 
 ง. เพราะอากาศเร่ิมหนาวข้ึน  ท าใหร่้างกายปรับตวัไม่ทนั 
 
27. ลกัษณะอากาศในขอ้ใดท าใหผ้า้ท่ีตากไวแ้หง้เร็วข้ึน 
 ก. อุณหภูมิต ่า - อากาศแหง้ 
 ข. อุณหภูมิต ่า - อากาศช้ืน 
 ค. อุณหภูมิสูง - อากาศแหง้ 
 ง. อุณหภูมิสูง - อากาศช้ืน 
 
28. ส่วนประกอบใดของหูท่ีเปรียบไดก้บัหนงัหนา้กลอง 
 ก. รูหู 
 ข. ใบหู 
 ค. เยือ่แกว้หู 
 ง. กระดูกคอ้น 
 
29. เม่ือตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของเสียงผา่นตวักลาง   นกัเรียนจะท าการทดลองอยา่งไร 
 ก. ฟังเสียงต่างๆรอบตวัท่ีไดย้นิในชีวติประจ าวนั 
 ข. ฟังเสียงผา่นอากาศ  พื้นโตะ๊  และลูกโป่งบรรจุน ้า 
 ค. เคาะส้อมเสียงแลว้ปักลงบนดิน 
 ง. เคาะส้อมเสียงแลว้จุ่มลงในน ้ า 
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30. การปฏิบติัตนในขอ้ใดเป็นการรักษาสุขภาพหูอยา่งถูกตอ้ง 
 ก. ชอบแคะหูแรงๆ   
 ข. ชอบอยูใ่นบริเวณท่ีมีเสียงดงัมากๆ 
 ค. ฟังเพลงท่ีมีเสียงดงัเป็นเวลานานๆ  
 ง. ใส่ท่ีครอบหูขณะท างานในโรงงานท่ีมีเคร่ืองจกัร 
 
31. ในระบบไหลเวยีนโลหิต  เลือดท่ีมีปริมาณออกซิเจนสูงจะไหลเขา้สู่หวัใจหอ้งใด 
 ก. หวัใจหอ้งบนขวา 
 ข. หวัใจหอ้งบนซา้ย 
 ค. หวัใจหอ้งล่างขวา 
 ง. หวัใจหอ้งล่างซา้ย 
 
32. กราฟในขอ้ใดแสดงการเจริญเติบโตของคน 
 

 
ก. 
 
 
 
 
ข.  
 
 
 
 
ค.  
 
 
 
 
ง. 
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33. ถา้ชิมอาหารแลว้ไม่รู้รสแสดงวา่เกิดความผดิปกติท่ีอวยัวะใด 

ก. ฟัน 
ข. ล้ิน 
ค. ปาก 
ง. เหงือก 

 
34. ขอ้ใดเป็นระบบนิเวศ 

ก. ปลากินสาหร่ายในบึง 
ข. กระรอกกินน ้าในกระถาง 
ค. จระเขกิ้นไก่ท่ีคนน ามาเล้ียง 
ง. ไส้เดือนไดรั้บอากาศจากช่องวา่งภายในของดิน 

 
35. การท่ีปลาโผล่ข้ึนมาเหนือผวิน ้าเพราะตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุด 
 ก. น ้า 
 ข. แสง 
 ค. อากาศ 
 ง. อาหาร 
 
36. ขอ้ใดจดักลุ่มส่ิงมีชีวติกบัแหล่งท่ีอยูไ่ดเ้หมาะสมท่ีสุด 
 ก. กระบองเพชร - ป่าชายเลน 
 ข. ปลาดุก - ทะเลทราย 
 ค. หมึก - แม่น ้า 
 ง. โลมา - ทะเล 
 
37. ถา้อยูใ่นป่าแลว้ตอ้งการทราบวา่วนัน้ีเป็นขา้งข้ึนหรือขา้งแรม  นกัเรียนจะปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. สังเกตแสงจากดาวเหนือ 
 ข. สังเกตแสงของดวงจนัทร์ 
 ค. สังเกตแสงของดาวประจ าเมือง 
 ง. สังเกตความโคง้ของขอบฟ้า 
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38. การท่ีเงาของโลกทอดลงบนดวงจนัทร์ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ธรรมชาติขอ้ใด 
 ก. เดือนดบั 
 ข. วนัเพญ็ 
 ค. สุริยปุราคา 
 ง. จนัทรุปราคา 
 
39. สุริยปุราคา   เกิดข้ึนในลกัษณะใด 
 ก. ดวงจนัทร์บงัโลกในเวลากลางวนั 
 ข. ดวงจนัทร์บงัโลกในเวลากลางคืน 
 ค. โลกบงัดวงจนัทร์ในเวลากลางวนั 
 ง. โลกบงัดวงจนัทร์ในเวลากลางคืน 
 
40. “ข้ึน 4 ค ่า เดือน 11” ดวงจนัทร์มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. ดวงจนัทร์สวา่งเตม็ดวง 
 ข. ดวงจนัทร์มืดมองไม่เห็นทั้งดวง 
 ค. ดา้นเวา้ของดวงจนัทร์จะเวา้ไปทางทิศตะวนัตก 
 ง. ดา้นเวา้ของดวงจนัทร์จะเวา้ไปทางทิศตะวนัออก 
 
41. ถา้ตอ้งการทดสอบเร่ืองการละลายของสารจะตอ้งเตรียมส่ิงใดใหต่้างกนั 

ก. ชนิดของสาร 
ข. ปริมาณสาร 
ค. ภาชนะท่ีใส่ 
ง. ปริมาณน ้า 

 
42. ขอ้ใดจดัเป็นสารระเหิดทั้งหมด 
 ก. ถ่าน  ทราย 
 ข. ผงถ่าน  เกลือ 
 ค. น ้าตาล  ผงถ่าน 
 ง. ลูกเหมน็ การบูร 
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43. การใชส้ารทดแทนขอ้ใดมีความปลอดภยัมากท่ีสุด 
 ก. ใชส้บู่แทนแชมพสูระผม 
 ข. ใชผ้งซกัฟอกแทนน ้ายาลา้งจาน 
 ค. ใชน้ ้ายาขดัหอ้งน ้าแทนน ้ายาลา้งจาน 
 ง. ใชผ้งซกัฟอกแทนสบู่ช าระลา้งร่างกาย 
 
44. วสัดุใดเป็นฉนวนไฟฟ้า 
 ก. อะลูมิเนียม 
 ข. แผน่ยาง 
 ค. เงิน 
 ง. ฟิวส์ 
 
45. ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ใชแ้ทนหลอดไฟ 
 ก.  

 
ข.  
 
ค.     
 

 ง. 
 
46.               ขอ้ใดเป็นเป็นแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าท่ีตรงกบัภาพท่ีก าหนดให้ 
 
 

 
 
 
ก.      
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ข.  
 
 
 

ค.  
 
 
 
 ง.  
 
 
 
47. ขอ้ใดเป็นการใชแ้ผนท่ีดาวแบบหมุนไดถู้กตอ้ง 
 ก. หมุนแผน่วงกลมดา้นในใหด้าวเหนือตรงกบัวนัเวลาท่ีจะดูดาว 
 ข. หมุนแผน่วงกลมดา้นในใหด้าวเหนือตรงกบัทิศเหนือของแผนท่ี 
 ค. หมุนแผน่วงกลมดา้นในใหช่้องวนัท่ีจะดูดาวตรงกบัทิศเหนือของแผนท่ี 
 ง. หมุนแผน่วงกลมดา้นในใหช่้องวนัท่ีของเดือนตรงกบัขีดบอกเวลาท่ีจะดูดาว 
 
48. ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาดา้นอวกาศยกเวน้ขอ้ใด 
 ก. การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
 ข. การสาธารณสุข 
 ค. อุตุนิยมวทิยา 
 ง. การส่ือสาร 
 
49. การดูดวงอาทิตยใ์นช่วงเกิดสุริยปุราคาควรท าอยา่งไร 
 ก. มองผา่นแวน่สามมิติ 
 ข. มองผา่นกลอ้งรูเขม็ 
 ค. มองผา่นแวน่กนัแดด 
 ง. มองผา่นแวน่สายตา 
 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

 
50. กาลิเลโอเป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีประดิษฐผ์ลงานในขอ้ใด 
 ก. กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสง 
 ข. กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดหกัเหแสง 
 ค. กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดสะทอ้นแสง 
 ง. กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดสะทอ้นแสง 
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