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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  8 

 
1. ขา้วผดัชนิดใดท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงท่ีสุด 
 ก. ขา้วผดักุง้ 
 ข. ขา้วผดัแหนม 
 ค. ขา้วผดัปลาเคม็ 
 ง. ขา้วผดัปลากระป๋อง 
 
2. ถา้ตอ้งการใหข้นมจีนมีสีเขียวควรใชสี้จากขอ้ใด 
 ก. สีเขียวจากใบบวั 
 ข. สีเขียวจากใบเตย 
 ค. สีเขียวจากใบตอง 
 ง. สีเขียวจากใบมะพร้าว 
 
3. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ท่ีไดจ้ากรากพืช 
 ก. ใชใ้นการท าเคร่ืองนุ่งห่ม 
 ข. ใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืช 
 ค. ใชเ้ป็นยารักษาโรค 
 ง. ใชเ้ป็นอาหาร 
 
4. ขอ้ใดไม่ใช่วธีิการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชท่ีถูกตอ้ง 

ก. วดัความสูงของล าตน้ 
ข. นบัจ านวนใบและสังเกตสีของใบ 
ค. นบัจ านวนก่ิงและสังเกตสีของก่ิง 
ง. นบัจ านวนตน้ท่ีงอกและการเจริญเติบโต  
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5. เม่ือแสงจากไฟฉายกระทบกบัเซลลสุ์ริยะท่ีต่อกบัหลอดไฟ  ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 
 ก. หลอดไฟสวา่ง  เน่ืองจากเซลลสุ์ริยะเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ข. หลอดไฟสวา่ง  เน่ืองจากเซลลสุ์ริยะเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ค. หลอดไฟไม่สวา่ง เน่ืองจากเซลลสุ์ริยะไมส่ามารถเปล่ียนพลงังานความร้อนจาก 

ไฟฉายได ้
ง. หลอดไฟไม่สวา่ง   เน่ืองจากเซลลสุ์ริยะไม่สามารถเปล่ียนพลงังานแสงจากไฟฉาย 

ได ้
6. ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของตากบัหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง 
 ก. เลนส์ตา - เป็นเหมือนจอรับภาพ 
 ข. เรตินา - รวมแสงท่ีผา่นเขา้มาในลูกตา 
 ค. ม่านตา -  ควบคุมปริมาณแสงท่ีเขา้สู่ตา 
 ง. กระจกตา -  ส่งสัญญาณภาพไปยงัสมอง 
 
7. เพราะเหตุใดคนสายตายาวจึงสวมแวน่ตาท าดว้ยเลนส์นูน 
 ก. เลนส์นูนช่วยกั้นแสงจากวตัถุท่ีมองไปยงัจอตา  ท าใหเ้กิดภาพบนจอตา 
 ข. เลนส์นูนช่วยรวมแสงจากวตัถุท่ีมองไปยงัจอตา  ท าให้เกิดภาพบนจอตา 
 ค. เลนส์นูนช่วยสะทอ้นแสงจากวตัถุท่ีมองไปยงัจอตา  ท าใหเ้กิดภาพบนจอตา 
 ง. เลนส์นูนช่วยกระจายแสงจากวตัถุท่ีมองไปยงัจอตา  ท าใหเ้กิดภาพบนจอตา 
 
8. สัตวใ์นขอ้ใดใชฟั้นกดัแทะอาหารเช่นเดียวกบัหนู 
 ก. ผเีส้ือ   แมว 

ข. ยรีาฟ  เสือ 
ค. กระต่าย   ลิง 
ง.        กระรอก   อน้ 

 
9. สัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นดินไดรั้บออกซิเจนเพื่อใชห้ายใจไดอ้ยา่งไร 

ก. ไดรั้บออกซิเจนจากน ้าท่ีแทรกอยูใ่นดิน 
ข. ไดรั้บออกซิเจนจากรากตน้ไมท่ี้อยูใ่ตดิ้น 
ค. ไดรั้บออกซิเจนจากการหายใจเหนือพื้นดิน 
ง. ไดรั้บออกซิเจนจากอากาศท่ีแทรกอยูใ่นดิน 
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10. “สัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีแตกต่างไปจากพืช” ค  ากล่าวน้ีถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ถูกตอ้ง  เพราะสัตวส์ร้างอาหารเองไม่ได ้แต่พืชสร้างอาหารเองได ้
 ข. ถูกตอ้ง  เพราะสัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวติสร้างอาหารเองได ้ แต่พืชเป็นส่ิงไม่มีชีวติ 
 ค. ไม่ถูกตอ้ง  เพราะทั้งสัตวแ์ละพืชต่างก็เป็นส่ิงมีชีวติจึงไม่มีความแตกต่างกนั 
 ง. ไม่ถูกตอ้ง  เพราะทั้งสัตวแ์ละพืชต่างก็เคล่ือนท่ีไดจึ้งไม่มีความแตกต่างกนั 
 
11. เพราะเหตุใดการปลูกพืชหรือตน้ไมจึ้งช่วยป้องกนัการกร่อนของดินจากฝนและลมได ้
 ก. ตน้ไมข้นาดใหญ่จะท าใหหิ้นผพุงั  เกิดเป็นตะกอนทบัถม 
 ข. รากพืชจะดูดน ้าเพื่อน าไปเล้ียงส่วนต่างๆ  ของล าตน้ 
 ค. รากพืชจะช่วยยดึดินไว ้ และดูดซบัน ้าจากฝนไดดี้ 
 ง. ตน้ไมข้นาดใหญ่จะช่วยเพิ่มแรงปะทะของลมฝน 
 
12. ขอ้ใดคือกระบวนการท่ีหินแตกหกัและสลายตวัจากการกระท าของน ้า  น ้าแขง็  พืชและลม
 ก. การตกตะกอน 
 ข. การละลาย 
 ค. การพดัพา 
 ง. การผพุงั 
 
13. หินท่ีเกิดจากโคลน  และดินเหนียวทบัถมกนัเป็นหินประเภทใด 
 ก. หินอคันี 
 ข. หินตะกอน 
 ค. หินแปร 
 ง. ฟอสซิล 
 
14. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. ดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดเล็กมากท่ีสุดคือ โลก 
 ข. โลกมีดวงจนัทร์เป็นบริวารทั้งหมด 2 ดวง 
 ค. ดาวองัคารเป็นดาวเคราะห์อีกดวงหน่ึงท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่
 ง. ดาวพุธคือดาวเคราะห์ท่ีอยูใ่กลด้วงอาทิตยม์ากท่ีสุด 
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15. ดาวเคราะห์ดวงใดใชเ้วลาโคจรรอบดวงอาทิตยน์อ้ยท่ีสุด 
 ก. ดาวพุธ 
 ข. ดาวศุกร์ 
 ค. ดาวเนปจูน 
 ง. ดาวพฤหสับดี 
 
16. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสมบติัของแก๊ส 
 ก. แก๊สเปล่ียนรูปร่างตามภาชนะท่ีใส่  แต่มีปริมาตรคงท่ี 
 ข. แก๊สมีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี ไม่เปล่ียนรูปร่างตามภาชนะท่ีใส่ 
 ค. แก๊สเปล่ียนรูปร่างและปริมาตรไปตามภาชนะท่ีใส่และฟุ้งกระจายไปทัว่ 
 ง. แก๊สมีอนุภาคยดึเกาะกนัแน่นจึงมีรูปร่างเปล่ียนแปลงไปตามภาชนะท่ีใส่ 
 
17. กุหลาบกบัเฟิร์นไม่จดัอยูใ่นพืชกลุ่มเดียวกนั  เพราะใชส่ิ้งใดเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 
 ก. ราก 
 ข. ล าตน้ 
 ค. ใบ 
 ง. ดอก 
 
18. ขอ้ใดคือความแตกต่างของพืชดอกและพืชไร้ดอก 
   พืชดอก    พืชไร้ดอก 
 ก. มีดอกเป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุ  มีใบเป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
 ข. มีดอกเป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ไม่มีดอก 
 ค. สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 
 ง. สืบพนัธ์ุโดยธรรมชาติ  สืบพนัธ์ุโดยการกระท าของมนุษย ์
 
19. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนการโคลนสัตวท่ี์ถูกตอ้ง 
 ก. น านิวเคลียสของเซลลต์น้แบบมาถ่ายใส่ในเซลลไ์ข่ท่ีน านิวเคลียสออกแลว้ 
 ข. น านิวเคลียสของเซลลต์น้แบบมาถ่ายใส่ในเซลลอ์สุจิท่ีน านิวเคลียสออกแลว้ 
 ค. น าเซลลต์น้แบบมาถ่ายใส่มดลูกของตวัเมียอีกตวัหน่ึง 
 ง. น าเซลลต์น้แบบมาเล้ียงไวใ้นหลอดแกว้ 
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20. ร่างกายของคนเราจะปรับความดนัของอากาศภายในร่างกายใหส้มดุลกบัความดนัของ 
อากาศภายนอกร่างกายในกรณีใด 

 ก. การปีนตน้ไม ้
 ข. การวิง่ระยะทางไกล 
 ค. การวา่ยน ้าในสระวา่ยน ้า 
 ง. การอยูใ่นเคร่ืองบินท่ีก าลงับินข้ึน 
 
21. พอ่กบัแม่มีตาชั้นเดียว ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 
 ก. ลูกท่ีเกิดมาตอ้งมีตาชั้นเดียวเท่านั้น 
 ข. ลูกท่ีเกิดมาอาจมีตาสองชั้นหรือตาชั้นเดียวก็ได ้
 ค. ลูกท่ีเกิดมามีตาสองชั้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่มีตาสองชั้น 
 ง. สรุปไม่ไดเ้พราะลกัษณะชั้นของตาไม่มีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
 
22. ลกัษณะใดท่ีไม่สามารถถ่ายทอดจากพอ่แม่ไปยงัลูกหลานได ้
 ก. ห่อล้ินได ้   ห่อล้ินไม่ได ้
 ข. ผมเหยยีดตรง ผมหยกัศก 
 ค. ผมสั้น  ผมยาว 
 ง. ฟันชิด  ฟันห่าง 
 
23. พอ่เป็นคนองักฤษ  แม่เป็นคนไทย  ลูกท่ีเกิดมาจะมีสีผมและสีตาเป็นอยา่งไร 
 ก. ไม่สามารถระบุได ้ เพราะบางลกัษณะอาจเหมือนพอ่  บางลกัษณะอาจเหมือนแม่ 
 ข. ตาสีด า    ผมสีทอง 
 ค. ตาสีฟ้า  ผมสีทอง 
 ง. ตาสีฟ้า  ผมสีด า 
 
24. “เส้นทางเดินของดาว” ขอ้ความน้ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้ใด 
 ก. แนวท่ีทอ้งฟ้าสัมผสักบัพื้นโลก 
 ข. แนวท่ีทอ้งฟ้าขนานไปกบัพื้นโลก 
 ค. ดาวบนทอ้งฟ้าเคล่ือนท่ีเป็นวงโคง้ขนานไปกบัพื้นโลก 
 ง. ดาวบนทอ้งฟ้าเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงตั้งฉากกบัพื้นโลก 
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25. เพราะเหตุใดในช่วงเวลาเดียวกนัคนท่ีประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเห็น 
ดวงอาทิตยไ์ม่พร้อมกนั 

 ก. เพราะโลกกลมและทั้งสองประเทศอยูค่นละซีกโลก 
 ข. เพราะโลกหมุนรอบตวัเองในลกัษณะตามเขม็นาฬิกา 
 ค. เพราะบริเวณประเทศไทยเป็นดา้นท่ีหนัเขา้หาดวงอาทิตยต์ลอด 
 ง. เพราะบริเวณประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นดา้นท่ีหนัเขา้หาดวงอาทิตยต์ลอด 
 
26. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการหมุนรอบตวัเองของโลกคือขอ้ใด 
 ก. บริเวณต่างๆ บนโลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยเ์ท่ากนั 
 ข. บริเวณต่างๆ บนโลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั 
 ค. บริเวณขั้วโลกเหนือจะไดรั้บแสงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 ง. บริเวณขั้วโลกใตจ้ะไดรั้บแสงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 
27. นกัดาราศาสตร์นิยมใชด้าวเหนือเป็นหลกัในการท าแผนท่ีดาว  เพราะเหตุใด 
 ก. เพราะเป็นดาวท่ีมีขนาดใหญ่สังเกตง่าย 
 ข. เพราะเป็นดาวท่ีคน้พบเป็นดาวแรก 
 ค. เพราะเป็นดาวท่ีสวา่งมากท่ีสุด 
 ง. เพราะเป็นดาวท่ีอยูก่บัท่ี  
 
28. การสังเกตระดบัน ้าในกล่องพลาสติกปิดฝาเป็นการทดสอบเร่ืองใด 
 ก. ความดนัอากาศ 
 ข. อุณหภูมิของอากาศ 
 ค. อากาศอ่ิมตวั 
 ง. อากาศมีแรงดนั 
 
29. นกัเรียนจะทดลองอยา่งไรเพื่อพิสูจน์วา่อากาศมีไอน ้า 
 ก. ถือกระดาษอะลูมิเนียมเหนือเตาไฟ 
 ข. วางกอ้นน ้าแขง็บนแผน่พลาสติกใส 
 ค. สังเกตกลุ่มเมฆบนทอ้งฟ้าในตอนเชา้ 
 ง. วางถาดอะลูมิเนียมใส่น ้าไวก้ลางแดด 
 
 



 6 

30. ขอ้ใดไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรของน ้า 
 ก. หิมะ ลูกเห็บ 
 ข. สึนามิ น ้าท่วม 
 ค. เมฆ  หมอก 
 ง. น ้าคา้ง น ้าฝน 
 
31. ความดงัของเสียงมีหน่วยวดัเป็นอะไร 
 ก. เอกโค 
 ข. เดซิเบล 
 ค. เฮิร์ต 
 ง. โวลต ์
 
32. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ท่ีสัตวบ์างชนิดไดจ้ากการสะทอ้นกลบัของเสียง 
 ก. ใชใ้นการหาอาหาร 
 ข. ใชใ้นการหาคู่เพื่อสืบพนัธ์ุ 
 ค. ใชใ้นการหาต าแหน่งของศตัรูเพื่อหลบหนี 
 ง. ใชใ้นการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของอากาศ 
 
33. การสีสายเอกของซอดว้งท าใหเ้กิดเสียงใด  เพราะอะไร 

ก. เสียงสูง เพราะสายเอกเป็นเส้นยาว  สั้นกวา่ 
 ข. เสียงต ่า  เพราะสายเอกเป็นเส้นหนา  สั้นกวา่ 
ค. เสียงต ่า เพราะสายเอกเป็นเส้นหนาใหญ่ 
ง. เสียงสูง เพราะสายเอกเป็นเส้นเล็กบาง 

 
34. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยทางเคมี 
 ก. การเปล่ียนแปลงขนาดโมเลกุลอาหารให้เล็กลง 
 ข. การบดเค้ียวของฟันให้โมเลกุลอาหารเล็กลง 
 ค. การเปล่ียนแปลงโมเลกุลของสารอาหาร 
 ง. การใชน้ ้ายอ่ยเขา้มาช่วยในการยอ่ย 
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35. ถา้ผูป่้วยเป็นลมแลว้ควรจบัชีพจรบริเวณใดสะดวกท่ีสุด 
ก. ขาหนีบ 
ข. ซอกคอ 
ค. ขอ้มือ 
ง. ขมบั 

 
36. อวยัวะใดมีหนา้ท่ีรักษาปริมาณของน ้าในร่างกายใหเ้หมาะสม 
 ก. ไต 
 ข. ปอด 
 ค. หวัใจ 
 ง. สมอง 
 
37. อาชีพเกษตรกรรมก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 ก. ผลผลิตทางการเกษตรมากเกินไป 
 ข. มีพืชมากกวา่สัตวท์  าใหเ้สียสมดุล 
 ค. เกิดความซ ้ าซอ้นทางชีวภาพ 
 ง. ป่าไมถู้กท าลายมากข้ึน 
 
38. การปฏิบติัตนของนกัเรียนในขอ้ใดช่วยอนุรักษป่์าไมไ้ดเ้หมาะสมท่ีสุด 
 ก. เป็นสายสืบใหต้ ารวจในคดีคา้ไมเ้ถ่ือน 
 ข. บอกผูป้กครองใหต้ดัไมเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น 
 ค. ร่วมรณรงคก์ารปลูกป่าทดแทนในเขตชุมชน 
 ง. ใหค้วามรู้ผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัประโยชน์ของป่าไม ้
 
39. ส่ิงแวดลอ้มมีประโยชน์ต่อมนุษยด์า้นใดมากท่ีสุด 
 ก. จิตใจ 
 ข. เศรษฐกิจ 
 ค. แหล่งท่องเท่ียว 
 ง. ปัจจยัในการด ารงชีวิต 
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40. พืชจะมีใบ  ดอก  และผลผลิตเจริญเติบโตเตม็ตน้เม่ืออยูใ่นฤดูใด 
ก. ฤดูร้อน 
ข. ฤดูหนาว 
ค. ฤดูใบไมผ้ลิ 
ง. ฤดูใบไมร่้วง 

 
41. แสงจนัทร์  เกิดจากขอ้ใด 
 ก. เกิดจากแสงของดวงจนัทร์ 
 ข. เกิดจากการเผาไหมใ้นอวกาศ 
 ค. เกิดจากแสงของดวงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัดวงจนัทร์และสะทอ้นมายงัโลก 
 ง. เกิดจากแสงของดวงจนัทร์และดวงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลกแลว้เกิดแสงสวา่ง 
 
42. ความสัมพนัธ์ในขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. คืนเดือนมืด -  ขา้งแรม 
ข. คืนจนัทร์ดบั -  ขา้งข้ึน 
ค. คืนวนัเพญ็ -  ขา้งแรม 
ง. คืนเดือนมืด -  ขา้งข้ึน 
 

43. ขอ้ใดเรียงล าดบัในเหตุการณ์การเกิดสุริยปุราคาไดถู้กตอ้ง 
 ก. โลก  ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์
 ข. ดวงอาทิตย ์ โลก  ดวงจนัทร์ 
 ค. ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์ โลก 
 ง. ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ โลก 
 
44. สารใดช่วยใหร่้างกายเกิดความสวยงามมากข้ึน 

ก. สารท่ีใชใ้นการซกัลา้ง 
ข. สารท่ีใชรั้กษาโรค 
ค. เคร่ืองส าอาง 
ง. เช้ือเพลิง 
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45. ควรเก็บสารไวไฟไวบ้ริเวณท่ีมีสภาพอยา่งไร 
 ก. เปียกช้ืน 
 ข. แหง้  อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 ค. ไม่มีแสงสวา่ง  และลมพดัผา่น 
 ง. อากาศถ่ายเทสะดวกแต่ไม่มีแสงสวา่ง 
 
46. การท่ีสารเปล่ียนสถานะจากของแขง็เป็นแก๊สโดยไม่เปล่ียนเป็นของเหลวก่อนเรียกอะไร 
 ก. การระเหิด 
 ข. การระเหย 
 ค. การแขง็ตวั 
 ง. การควบแน่น 
 
47. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  มีผลต่อกระแสไฟฟ้าอยา่งไร 
 ก. กระแสไฟฟ้าในวงจรมีมากกวา่ทิศทางเดียว 
 ข. กระแสไฟฟ้าในวงจรมีเพียงทิศทางเดียว 
 ค. กระแสไฟฟ้าเปิด-ปิด เองอตัโนมติั 
 ง. กระแสไฟฟ้าเปิดเม่ือไม่มีแสงสวา่ง 
 
48. แรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขั้วแม่เหล็กในขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ขั้วแม่เหล็กเหมือนกนัเขา้ใกลก้นัส่งแรงดูดกนั 
ข. ขั้วแม่เหล็กเหมือนกนัเขา้ใกลก้นัส่งแรงผลกักนั 
ค. ขั้วแม่เหล็กต่างกนัเขา้ใกลก้นัส่งแรงดูดกนั 
ง. ขั้วแม่เหล็กต่างกนัเขา้ใกลก้นัแต่ไม่เกิดปฏิกิริยา 

 
49. ในปัจจุบนัมนุษยอ์วกาศเดินทางไปในอวกาศไดไ้กลสุดท่ีใด 
 ก. ดาวพุธ 
 ข. ดาวศุกร์ 
 ค. ดวงจนัทร์ 
 ง. ดาวองัคาร 
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50. ชนชาติใดสามารถส่งมนุษยอ์วกาศไปส ารวจดวงจนัทร์ไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรก 
 ก. สหรัฐอเมริกา 
 ข. องักฤษ 
 ค. รัสเซีย 
 ง. จีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


