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1. ผกัคู่ใดท่ีใชผ้ลเป็นอาหาร 
 ก. เผอืก แครอต 
 ข. บวบ มนัฝร่ัง 
 ค. แตงกวา     มะเขือ 
 ง. ผกัคะนา้    ผกักาดขาว 
 
2. การกระท าใดแสดงถึงการมีอนามยัในการบริโภค 
 ก. รับประทานอาหารท่ีป้ิงและยา่ง 
 ข. ลา้งมือทุกคร้ังก่อนรับประทานอาหาร 
 ค. หยบิอาหารรับประทานโดยไม่ลา้งมือ 
 ง. รับประทานอาหารท่ีไม่มีภาชนะปิด 
 
3. ส่วนประกอบใดของล าตน้พืชท่ีมีหนามงอกออกมาแทนก่ิงหรือใบได ้
 ก. ขอ้ 
 ข. ตา 
 ค. ยอด 
 ง. ปลอ้ง 
 
4. เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียมีหนา้ท่ีอยา่งไร 
 ก. ล่อแมลง 
 ข. ผสมพนัธ์ุ 
 ค. สร้างอาหาร 
 ง. ล าเลียงอาหาร 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

ชุดท่ี  5 
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5. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุท่ีมีการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใช ้
 ก. เป็นพลงังานท่ีไม่มีวนัหมด 
 ข. ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษ 
 ค. เป็นแหล่งพลงังานท่ีสะอาดย ัง่ยนื 
 ง. เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีมูลค่ามาก 
 
6. เซลลสุ์ริยะสามารถน ามาประดิษฐเ์คร่ืองใชต่้างๆ ได ้ยกเวน้ขอ้ใด 
 ก. เคร่ืองคิดเลข 
 ข. ยานอวกาศ 
 ค ปากกา 
 ง. นาฬิกา 
 
7. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเร่ืองการหกัเหของแสง 
 ก. แวน่ตา 
 ข. นาฬิกาแดด 
 ค. หมอ้หุงขา้ว 
 ง. กระจกรถยนต ์
 
8. วฎัจกัรชีวิตของสัตวก์ลุ่มใดท่ีมีลกัษณะการเจริญเติบโตคลา้ยกนั 
 ก. ยงุ กบ 
 ข. เขียด กุง้ 
 ค. ผเีส้ือ เป็ด 
 ง. ปู แมลงหวี ่
 
9. สัตวป่์าชนิดใดท่ีหา้มล่า   ดกั   จบั   หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อน าเขา้หรือส่งออก 
 ก. ววัแดง 
 ข. ควายป่า 
 ค. นกยงู 
 ง. ไก่ฟ้า 
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10. หินภูเขาในจงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่เป็นหินชนิดใด 
 ก. หินชั้น 
 ข. หินแปร 
 ค. หินอคันี 
 ง. หินตะกอน 
 
11. ขอ้ใดจบัคู่แสดงความสัมพนัธ์ไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
 ก. โลหะอะลูมิเนียมจากแร่คลัโคไพไรต ์
 ข. โลหะทองแดงจากแร่บอกไซต ์
 ค. โลหะนิกเกิลจากแร่ไมกา 
 ง. โลหะเหล็กจากแร่ฮีมาไทต ์  
 
12. วธีิการท่ีช่วยลดการกร่อนและการพดัพาหนา้ดินได ้ คือวธีิใด 
 ก. การถางป่า 
 ข. การสร้างฝายทดน ้า 
 ค. การปลูกพืชคลุมดิน 
 ง. การสร้างเข่ือนกั้นน ้า 
 
13. ดวงอาทิตยจ์ดัอยูใ่นกลุ่มดาวประเภทใด 
 ก. ดาวฤกษ ์
 ข. ดาวหาง 
 ค. ดาวบริวาร 
 ง. ดาวเคราะห์ 
 
14. ขอ้ใดเป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย ์
 ก. ดาวตก   ดาวลูกไก่ 
 ข. ดาวองัคาร    โลก 
 ค. ดาวหาง       สะเก็ดดาว 
 ง. ดวงจนัทร์      ดาวเคราะห์นอ้ย 
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15. ดาวศุกร์เม่ือปรากฏใหเ้ห็นบนทอ้งฟ้าตอนเชา้มืดมีช่ือเรียกวา่อะไร 
 ก. ดาวสมุทร 
 ข. ดาวฮลัเลย ์
 ค. ดาวประจ าเมือง 
 ง. ดาวประกายพรึก 
 
16. วสัดุในขอ้ใดมีสภาพยดืหยุน่ทั้งหมด 
 ก. ดินน ้ามนั ยางลบ 
 ข. เชือกกลว้ย ลูกแกว้ 
 ค. ฟองน ้า  ยางรัดของ 
 ง. เชือกฟาง ไมบ้รรทดัเหล็ก 
 
17. ขอ้ใดมีสมบติัต่างจากพวก 
 ก. น ้าเช่ือม    น ้าหวาน    
 ข. ดินน ้ามนั  ยางลบ 
 ค. อิฐ            แท่งปูน 
 ง. เหล็ก    หิน 
 
18. พืชไร้ดอกมีการสืบพนัธ์ุอยา่งไร 
 ก. สร้างสปอร์ 
 ข. อาศยัเพศ 
 ค. สร้างเมล็ด 
 ง. ไม่อาศยัเพศ 
 
19. วาฬจดัเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเพราะเหตุใด   
 ก. หายใจดว้ยปอด 
 ข. ตวัเมียมีต่อมน ้านมเล้ียงลูก 
 ค. ไข่มีไข่แดงมากเพื่อเป็นอาหารของตวัอ่อน 
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 ง. อุณหภูมิของร่างกายเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้ม 
 
 
 
20. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเม่ือมีแรงมากระท าต่อวตัถุ 
 ก. แรงท าใหว้ตัถุหยดุน่ิงได ้
 ข. แรงท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีได ้
 ค. แรงท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีตรงขา้มกบัแรงเสมอ 
 ง. แรงท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงขนาดและรูปร่าง 
 
21. วตัถุชนิดใดสามารถลอยน ้าไดท้ั้งหมด 
 ก. แกว้น ้า     ลวดเสียบกระดาษ       ดินน ้ามนั 

ข. ขวดพลาสติกเปล่า       กอ้นหิน  แกว้น ้า 
 ค. ยางรัดของ      ลูกแกว้       ลูกปิงปอง 
 ง. ฟองน ้า         ลูกปิงปอง       ผลส้ม 
 
22. เด็ก  2   คน   ออกแรงเท่ากนัเพื่อแยง่โตะ๊เรียน   ผลท่ีเกิดข้ึนคือขอ้ใด 
 ก. โตะ๊ไม่เคล่ือนท่ี 
 ข. โตะ๊เล่ือนไปทางซา้ย 
      ค. โตะ๊เล่ือนไปทางขวา 
 ง. โตะ๊เล่ือนไปในทางท่ีมีแรงมากกวา่ 
 
23. ถา้พอ่และแม่เป็นคนแอฟริกามีผวิด าทั้งคู่    ลูกท่ีเกิดมาจะมีสีผวิอยา่งไร 
 ก. ผวิสีแทน 
 ข. ผวิเหลือง 
 ค. ผวิขาว 
 ง. ผวิด า 
 
24. ส่ิงมีชีวติในภาพถ่ายทอดลกัษณะใดใหแ้ก่ลูกหลาน 
 ก. มีเขา  
 ข. มีงา 
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 ค. มีปีก 
 ง. มีเกล็ด 
 
 
 
25. เคร่ืองมือชนิดใดใชว้ดัอุณหภูมิ 
 ก. เทอร์มอมิเตอร์ 
 ข. บารอมิเตอร์ 

ค. ไฮโกรมิเตอร์ 
ง. วนิดเ์วน 

 
26. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดลม 
 ก. อุณหภูมิของอากาศ 
 ข. ความดนัของอากาศ 
 ค. ความช้ืนของอากาศ 
 ง. ลกัษณะภูมิประเทศ 
 
27. ชาวประมงใชป้ระโยชน์จากลมทะเลและลมบกอยา่งไร 
 ก. ออกเรือในตอนเชา้มืดใหล้มทะเลพดัออกสู่ทะเล 
 ข. น าเรือกลบัในตอนเชา้มืดให้ลมทะเลพดัเขา้สู่ฝ่ัง 
 ค. ออกเรือในตอนบ่ายใหล้มทะเลพดัออกสู่ทะเล 
 ง. น าเรือกลบัในตอนบ่ายใหล้มทะเลพดัเขา้สู่ฝ่ัง 
 
28. การเคล่ือนท่ีของเสียงผา่นอากาศก่อใหเ้กิดผลอยา่งไร 
 ก. อนุภาคของของเหลวในหูสั่นสะเทือน 
 ข. อนุภาคของอากาศสั่นสะเทือน 
 ค. อนุภาคของเสียงเคล่ือนท่ี 
 ง. อนุภาคของวตัถุเคล่ือนท่ี 
 
29. การท่ีสุนขัหอนในเวลากลางคืนเพราะเหตุใด 
 ก. สุนขัเห็นส่ิงท่ีคนมองไม่เห็น 
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 ข. สุนขัหิวและตอ้งการอาหารจากผูเ้ล้ียงดู 
 ค. สุนขัไดก้ล่ินท่ีคนไม่สามารถรับกล่ินได ้
 ง. สุนขัไดย้นิเสียงความถ่ีสูงท่ีคนไม่สามารถไดย้นิ 
 
 
 
30. นกัเรียนจะน าความรู้เร่ืองเสียงไปใชใ้นการประดิษฐข์องเล่นใด 
 ก. ป๋องแป๋ง 
 ข. กงัหนัลม 
 ค. จรวดกระดาษ 
 ง. กลอ้งสลบัลาย 
 
31. สัตวช์นิดใดมีลกัษณะการเจริญเติบโตเหมือนยงุทั้งหมด 
 ก. สุนขั เสือ 
 ข. ปลากดั จ้ิงหรีด 
 ค. ผเีส้ือ แมลงวนั 
 ง. ปลวก ปลาหางนกยงู 
 
32. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจสามารถวดัไดจ้ากหลอดเลือดแดงท่ีซอกคอ 
 ข. อาหารประเภทแป้งถูกยอ่ยคร้ังแรกท่ีกระเพาะอาหาร 
 ค. ขณะออกก าลงักายอตัราการสูบฉีดโลหิตจะต ่า 
 ง. ขณะนอนหลบัระบบขบัถ่ายจะไม่ท างาน 
 
33. อวยัวะและหนา้ท่ีในขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กนั 
 ก. หู - รับสัมผสัแสง 
 ข. จมูก - รับสัมผสักล่ิน 
 ค. ตา - รับสัมผสัภาพ 
 ง. ล้ิน - รับรู้รส 
 
34. ระบบนิเวศคู่ใดท่ีจะพบส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัมากท่ีสุด 
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 ก. แม่น ้า - ทะเล 
 ข. หนอง - บึง 
 ค. คลอง -  ทุ่งหญา้ 
 ง. ทะเลทราย - ป่าดิบช้ืน 
 
 
 
35. กวางกบัทุ่งหญา้ในแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 ก. ทุ่งหญา้ไม่มีอาหารส าหรับกวาง 
 ข. ทุ่งหญา้เป็นท่ีหลบภยัของกวาง 
 ค. เป็นอาหารซ่ึงกนัและกนั 
 ง. กวางกินหญา้เป็นอาหาร 
 
36. นกัเรียนจะใชว้ธีิการใดใหค้นมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ก. ก าหนดเขตป่าสงวน 
 ข. ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
 ค. ใชก้ฎหมายบงัคบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
 ง. ใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
37. คนไทยใชส่ิ้งใดเป็นตวัก าหนดวนัท่ีจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 ก. ฤดูกาล 
 ข. น ้าข้ึนน ้าลง 
 ค. ขา้งข้ึนขา้งแรม 
 ง. กลางวนักลางคืน 
 
38. นกัเรียนสามารถมองเห็นการเกิดสุริยปุราคาไดใ้นช่วงเวลาใด 
 ก. กลางวนั 
 ข. กลางคืน 
 ค. เท่ียงคืน 
 ง. ตลอดทั้งวนั 
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39. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรดูสุริยปุราคาดว้ยตาเปล่า 
 ก. ท าใหห้นา้มืด 
 ข. ท าใหต้าบอด 
 ค. ท าใหน้ ้าตาไหล 
 ง. ท าใหเ้ห็นสุริยปุราคาเพียงบางส่วน 
 
 
40. ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งของโลก   ดวงอาทิตย ์   และดวงจนัทร์  ก่อใหเ้กิด

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใด 
 ก. วนัจนัทร์      วนัอาทิตย ์
 ข. น ้าข้ึนน ้าลง 
 ค. จนัทรุปราคา 
 ง. ดาวตก 
 
41. กลุ่มท่ี  1  น ้าเปล่า  น ้าหวาน  น ้ามนัพืช     กลุ่มท่ี  2  น ้าตาล  กอ้นหิน   เมล็ดถัว่เขียว   ใช้

หลกัเกณฑใ์ดในการจ าแนกสาร 
 ก. ประโยชน์การใช ้
 ข. การละลาย 
 ค. สถานะ 
 ง. กล่ิน 
 
42. เม่ือทดลองซกัผา้ท่ีเป้ือนโคลนดว้ยน ้าประปา   น ้าคลอง   ดว้ยสบู่และผงซกัฟอก   

แลว้บนัทึกผลการทดลองไว ้ ดงัน้ี 
 

 การเปลีย่นแปลงทีสั่งเกตได้ 

น า้ประปา น า้คลอง 
     สบู่ เกิดฟอง  มีตะกอนดิน 

กระจายอยูบ่นผา้ขาวเล็กนอ้ย 
ไม่เกิดฟองและมีฝ้าเกิดข้ึนท่ีผวิน ้า 
มีคราบโคลนติดอยูบ่นผา้ 

      ผงซกัฟอก เกิดฟองมาก  มีตะกอนของดิน 
กระจายอยูท่ ัว่ไป  ผา้ขาวกวา่ 
ซกัดว้ยสบู ่

เกิดฟองเล็กนอ้ย  มีดินกระจายอยู่
เล็กนอ้ย  มีคราบโคลนติดอยูบ่น
เส้ือผา้เล็กนอ้ย 

ชนิดของสาร 
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ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 
ก. เม่ือใชผ้งซกัฟอกเหมือนกนั     น ้าประปาจะซกัผา้ไดข้าวนอ้ยกวา่น ้าคลอง 
ข. เม่ือใชผ้งซกัฟอกเหมือนกนั     น ้าประปาจะซกัผา้ไดข้าวกวา่น ้าคลอง 
ค. เม่ือใชน้ ้าคลองเหมือนกนั         สบู่จะซกัผา้ไดข้าวกวา่ผงซกัฟอก 
ง. เม่ือใชน้ ้าประปาเหมือนกนั      สบู่จะซกัผา้ไดข้าวกวา่ผงซกัฟอก   

 
 
43. การกระท าในขอ้ใดส่งผลให้รับสารเขา้สู่ร่างกายนอ้ยท่ีสุด 
 ก. ลา้งผกัใหส้ะอาดก่อนน าไปปรุงอาหาร 
 ข. เด็ดองุ่นจากตน้รับประทานทนัทีโดยไม่ลา้ง 
 ค. น าถัว่งอกไปแช่สารฟอกขาวใหดู้น่ารับประทาน 
 ง. ใชสี้ยอ้มผา้ผสมลงไปในอาหารเพราะจะมีสีสันสวยงาม 
 
44. ขอ้ใดเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
  

ก. 
 
 
 

 
ข.  

 
 
 
 
 ค.  
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 ง. 
 
 
45. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองมือเปล่ียนรูปพลงังานอยา่งไร 
 ก. พลงังานเสียงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ข. พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ค. พลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ง. พลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 
46. วตัถุในขอ้ใดไม่ยอมใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่น 
 ก. ไมบ้รรทดัเหล็ก    ชอ้นสเตนเลส 
 ข. เชือกฟาง     ลวดเสียบกระดาษ 
 ค. ลวดทองแดง     น ้าด่ืม 
 ง. ทพัพีไม ้    แกว้พลาสติก 
 
47. การกระท าในขอ้ใดสามารถใชเ้ปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีของจรวดได้ 

ก. เป่าลูกโป่งลูกหน่ึงแขวนไวป้ลายไมด้า้นหน่ึง   และน าลูกโป่งท่ีไม่ไดเ้ป่าแขวนไว้
อีกปลายดา้นหน่ึงและสังเกตผล 

 ข. น ากงัหนัลมไปวางบริเวณปากของกาตม้น ้าท่ีก าลงัเดือด 
 ค. เป่าลูกโป่งแลว้ปล่อย  สังเกตการเคล่ือนท่ีของลูกโป่ง 
 ง. การน าวา่วข้ึนไปบนทอ้งฟ้า 
 
48. ดาวเทียมส่วนใหญ่จะไดรั้บพลงังานจากแหล่งใด 
 ก. พลงังานไฟฟ้า 
 ข. เช้ือเพลิงเหลว 
 ค. แผงรับแสงอาทิตย ์
 ง. พลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
49. สาเหตุท่ีมนุษยอ์วกาศเดินทางไปไกลท่ีสุดแค่ดวงจนัทร์ไม่สามารถเดินทางไปยงั 

ดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ ได ้ เพราะอะไร 
 ก. ระยะทางไกลมาก 
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 ข. ยงัไม่มีโครงการใหม่ 
 ค. ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงมาก 
 ง. วทิยาการความรู้ไม่เพียงพอ 
 
50. ดาวเทียมไทรอสเอม็  มีประโยชน์ต่อมนุษยใ์นดา้นใด 
 ก. การส่ือสาร 
 ข. การพยากรณ์อากาศ 
 ค. การวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
 ง. การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
 


