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1. ผูท่ี้ใชแ้รงงานมากๆ  ควรไดรั้บสารอาหารประเภทใดมากท่ีสุด 
 ก. คาร์โบไฮเดรต 
 ข. วติามิน 
 ค. โปรตีน 
 ง.  น ้า 
 
2. นกัเรียนควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. อาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด 
 ข. อาหารท่ีปรุงสุกๆ  ดิบๆ 
 ค. อาหารท่ีใชสี้จากธรรมชาติ 
 ง. อาหารท่ีมีราคาแพง 
 
3. การหุบใบของตน้ไมยราบเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในขอ้ใด 
 ก. ความช้ืน 
 ข. การสัมผสั 
 ค. ความสวา่ง 
 ง. แรงดึงดูดของโลก 
 
4. พืชมีการตอบสนองต่อแสงอยา่งไร 
 ก. ไม่มีการเจริญเติบโต 
 ข. เจริญเติบโตลงใตพ้ื้นดิน 
 ค. เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีมีแสง 
 ง. เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีตรงขา้มกบัแสง 
 
 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

ชุดท่ี  9 
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5. แสงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก าเนิดแสงอยา่งไร 
 ก. แสงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก าเนิดแสงเพียงจุดเดียว 
 ข. แสงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก าเนิดแสงเป็นวงกลม 
 ค. แสงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก าเนิดแสงเป็นเส้นโคง้ 
 ง. แสงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทาง 
 
6. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเกิดรุ้งกินน ้า 

ก. เม่ือแสงอาทิตยส่์องผา่นละอองน ้า  จะเกิดการหกัเหแสงเป็นแถบสเปกตรัมของสี
ต่างๆ 

 ข. แถบสีท่ีเกิดจากละอองน ้าจะกระจายตวัในอากาศเป็นรุ้งกินน ้า 
 ค. แถบสีท่ีเกิดจากละอองน ้าจะรวมตวักนัมองเห็นเป็นรุ้งกินน ้า 
 ง. เกิดข้ึนเม่ือแสงผา่นละอองน ้าเล็กๆ  ในอากาศ 
 
7. ปริซึมแยกแสงสีขาวออกเป็น  7  สี  เก่ียวขอ้งกบัสมบติัของแสงในขอ้ใด 
 ก. การหกัเห 
 ข. การสะทอ้น 
 ค. การส่องผา่น 
 ง. การส่องกราด 
 
8. เพราะเหตุใดอูฐจึงสามารถด ารงชีวติในทะเลทราย    และเดินทางไดต้ลอดทั้งสัปดาห์ 

โดยไม่ตอ้งกินน ้า 
 ก. กินน ้าไดค้ร้ังละ  20  ลิตร 
 ข. เก็บน ้าไวใ้นไขมนัท่ีอยูใ่นร่างกาย 
 ค. ไดรั้บน ้าจากการเลียเหง่ือท่ีออกมา 
 ง. ไดรั้บน ้าจากฝนท่ีตกระหวา่งเดินทาง 
 
9. ซากส่ิงมีชีวติจากดึกด าบรรพ ์  เรียกวา่อะไร 
 ก. ตะไคร่ 
 ข. แมมมอส 
 ค. ฟอสซิล 
 ง. ฟอสฟอรัส 
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10. นกัเรียนจะมีวธีิการปรับปรุงดินเหนียวอยา่งไรให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
 ก. พรวนดินทุกวนัเพื่อใหดิ้นโปร่ง 
 ข. เติมปุ๋ยเคมีปริมาณมากเพื่อเพิ่มแร่ธาตุใหก้บัดิน 
 ค. รดน ้าให้ดินชุ่มช้ืนอยูเ่สมอเพื่อใหดิ้นเกิดการสลายตวั 
 ง. เติมปริมาณตะกอนทราย  และทรายแป้ง  เพื่อใหส่้วนประกอบของดินมีสัดส่วนท่ี 

เหมาะสม 
 
11. ขอ้ใดไม่ใช่การใชป้ระโยชน์จากดิน 
 ก. สร้างท่ีอยูอ่าศยั 
 ข. การเพาะปลูกพืช 
 ค. การผลิตแกว้ 
 ง. การเล้ียงสัตว ์
 
12. แร่ชนิดหน่ึงเม่ือน ามาท าการทดสอบความแข็งดว้ยตะไบเหล็กพบวา่ไม่เป็นรอยเม่ือถูกขดู  

แร่ดงักล่าวคือแร่ชนิดใด 
 ก. เพชร 
 ข. เพทาย 
 ค. ทบัทิม 
 ง. มุก 
 
13. ขอ้ใดเรียงล าดบัดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจากไกลมาใกลด้วงอาทิตยไ์ดถู้กตอ้ง 
 ก. ดาวองัคาร ดาวศุกร์  โลก     ดาวเสาร์ 
 ข. ดาวเสาร์ ดาวองัคาร โลก           ดาวพุธ 
 ค. โลก                ดาวพุธ                ดาวศุกร์   ดาวองัคาร 
 ง. ดาวพุธ  ดาวองัคาร โลก     ดาวเสาร์ 
 
14. ขอ้ใดกล่าวเก่ียวกบัดาวฤกษไ์ดถู้กตอ้ง 
 ก. โลกจดัเป็นดาวฤกษด์วงหน่ึง 
 ข. ดาวฤกษใ์นระบบสุริยะมีทั้งหมด  3   ดวง 
 ค. ดาวฤกษเ์ป็นบริวารดวงหน่ึงของดาวหางฮลัเลย ์
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 ง. ดาวฤกษเ์ป็นศูนยก์ลางของดาราจกัรทางชา้งเผอืก 
 
 
15. ภารกิจของยานอวกาศคือขอ้ใด 
 ก. ส ารวจจ านวนดาวหางในระบบสุริยะ 
 ข. ท าลายอุกกาบาตท่ีอาจตกลงมาสู่โลก 
 ค. ส ารวจดวงจนัทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 ง. เก็บพลงังานและแก๊สไฮโดรเจนของดวงอาทิตย ์
 
16. การทดลองในขอ้ใดเป็นการศึกษาสมบติัของแขง็ 
 ก. เทน ้าลงในภาชนะรูปร่างต่างกนั 
 ข. หยอ่นดินน ้ามนัลงในภาชนะบรรจุน ้า 
 ค. กดกา้นกระบอกฉีดยาท่ีมีลูกโป่งสวมอยู ่
 ง. ออกแรงดึงกระดาษและพลาสติกดว้ยแรงท่ีเท่ากนั 
 
17. ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นขอ้ใดท ามาจากวสัดุเดียวกนัทั้งหมด 
 ก. เส้ือกนัหนาว ผา้พนัคอ 
 ข. เกา้อ้ี แจกนัดอกไม ้  
 ค. กระจก หนงัสือเรียน 
 ง. ตะปู เทียนไข 
 
18. “มีสีสันต่างๆ มีกล่ินหอม มีต่อมน ้าหวานเพื่อล่อแมลงใหม้าผสมเกสร” จากขอ้ความ

ดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีของส่วนประกอบใดของดอก 
 ก. กลีบดอก 
 ข. กลีบเล้ียง 
 ค. ฐานดอก 
 ง. กา้นชูอบัเรณู 
 
19. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุพืช 
 ก. การตอนก่ิงมีขอ้ดีคือ  ตน้ไมแ้ขง็แรง  และไดด้อกผลเร็ว 
 ข. การถ่ายละอองเกสรตามธรรมชาติ   ตน้ใหม่ท่ีไดเ้ป็นพนัธ์ุดี 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

 

 ค. การตอนควรท าในฤดูร้อน   เพราะอากาศแหง้เคล่ือนยา้ยพืชสะดวก 
 ง. พืชท่ีมีเมล็ดงอกยากหรือไม่มีเมล็ดใชข้ยายพนัธ์ุแบบทาบก่ิง 
 
20. ขอ้ใดสรุปไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ 
 ก. แรงท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนทิศทาง 
 ข. แรงท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือขนาด 
 ค. แรงเพยีง  1  แรงไม่สามารถท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีได ้
 ง. แรงท่ีกระท าต่อวตัถุอาจมี  1  แรง  หรือมากกวา่   1  แรง 
 
21. “ เด็ก  3  คน  มีส่วนสูงและน ้ าหนกัเท่ากนั  เด็ก   2   คนยนือยูฝ่ั่งขวาของโตะ๊  อีก  1  คน

ยนือยูฝ่ั่งซา้ย   จากนั้นออกแรงผลกัโตะ๊พร้อมกนัทั้ง  3  คน ”    จากสถานการณ์ขอ้ใดสรุป
ไม่ถูกตอ้ง 

    ก. มีแรง  3  แรงมากระท าต่อวตัถุ 
 ข. วตัถุเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีมีแรงมากกวา่ 
 ค. แรงทั้งสามไม่มีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
 ง. ผลลพัธ์ของแรงก็คือ   แรงหกัลา้งระหวา่งแรงทั้งสาม 
 
22. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของแรงกบัการเล่นชกัเยอ่ 
 ก. แรงลพัธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงกระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั 
 ข. แรงลพัธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงกระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 ค. แรงลพัธ์ท่ีเกิดจากแรง  2  แรง  กระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 ง. แรงลพัธ์ท่ีเกิดจากแรง  2   แรง  กระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั 
 
23. ถา้จ าแนกพืชโดยใชใ้บเล้ียงเป็นเกณฑจ์ะจ าแนกไดก่ี้ประเภทอะไรบา้ง 
 ก. 2     ประเภท    คือ    พืชใบเล้ียงเด่ียว    พืชใบเล้ียงคู่   
 ข. 2     ประเภท    คือ    พืชมีใบ    พืชไร้ใบ 
 ค. 2     ประเภท    คือ    พืชดอก    พืชไร้ดอก 
 ง. 2     ประเภท    คือ    พืชบก    พืชน ้า 
 
24. นกัเรียนจะใชล้กัษณะใดในการจ าแนกแมว   เสือ   สิงโต 
 ก. ขนาด   สีขน 
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 ข. ขนาด จ านวนเขา 
 ค. สีล าตวั     ความยาวของหาง 
 ง. จ านวนหู       ความยาวของล าตวั 
 
25. ถา้ตอ้งการใหห้้องครัวมีอากาศถ่ายเทไดดี้   นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ปิดประตูหนา้ต่างใหมิ้ดชิด 
 ข. ตั้งเตาแก๊สไวก้ลางหอ้งครัว 
 ค. ตั้งเตาแก๊สไวใ้กลห้นา้ต่างท่ีเปิด 
 ง. ติดตั้งพดัลมดูดอากาศในห้องครัว 
 
26. ช่วงเวลาใดเหมาะสมกบัการเล่นกีฬาเรือใบมากท่ีสุด 
 ก. ตอนกลางคืน 
 ข. ตอนกลางวนั 
 ค. ตอนหวัค ่า 
 ง. ตอนเชา้มืด 
 
27. ถา้นกัเรียนวดัอุณหภูมิของดินและน ้าท่ีอยูก่ลางแดด  ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอยา่งไร 

ก. น ้าและดินมีอุณหภูมิต ่ากวา่  27 C  
 ข. น ้าและดินมีอุณหภูมิเท่ากนั 
 ค. น ้ามีอุณหภูมิต ่ากวา่ดิน 

ง. น ้ามีอุณหภูมิสูงกวา่ดิน 
28. “สุทธาเล่นกีฬายงิปืน     แต่ไม่ชอบใส่เคร่ืองป้องกนัเสียงจนท าใหค้วามสามารถในการ 

ไดย้นิเสียงของเขาลดลง”   จากขอ้ความดงักล่าวขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 ก. เสียงปืนท าใหใ้บหูอกัเสบ 
 ข. เสียงปืนท าใหเ้ยือ่แกว้หูขาด 
 ค. เสียงปืนท าใหก้ระดูกช้ินเล็กๆ  ภายในหูชั้นในถูกท าลาย 
 ง. เสียงปืนท าใหข้นเส้นเล็กๆ  ท่ีเปราะบางภายในหูชั้นในถูกท าลาย 
 
29. ขอ้ใดไม่ใช่ผลท่ีเกิดจากพลงังานเสียงของเสียงท่ีดงัมากๆ  
 ก. ท าใหเ้กิดแหล่งพลงังานทดแทนพลงังานไฟฟ้า 
 ข. ท าใหส่้วนประกอบของหูบางส่วนถูกท าลาย 
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 ค. ท าใหส่ิ้งของท่ีเปราะบางถูกท าลาย 
 ง. ท าใหก้ระจกแตก 
 
 
 
30. นกัเรียนจะน าความรู้เร่ืองผลของความดงัของเสียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
 ก. สามารถซ่อมเคร่ืองเสียงไดด้ว้ยตนเอง 
 ข. ประดิษฐเ์คร่ืองป้องกนัเสียงอยา่งง่ายได ้
 ค. ป้องกนัตนเองจากอนัตรายท่ีเกิดจากเสียงดงั 
 ง. ป้องกนัการเกิดพลงังานเสียงท่ีเป็นอนัตรายต่อคน 
 
31. การก าจดัของเสียในขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กนั 
 ก. ผวิหนงั - เหง่ือ  

ข. ไต - ปัสสาวะ 
 ค. ล าไส้ใหญ่ - อุจจาระ 
 ง. หวัใจ - ลมหายใจ 
 
32. อาหารท่ีเค้ียวแลว้อมไวส้ักครู่จะมีรสหวานจดัเป็นสารอาหารประเภทใด 
 ก. วติามิน - เกลือแร่ 
 ข. คาร์โบไฮเดรต 
 ค. โปรตีน 
 ง. ไขมนั 
 
33. การท ากิจกรรมใดท่ีท าใหชี้พจรเตน้เร็วท่ีสุด 
 ก. ดีดกีตาร์ 
 ข. เตน้แอโรบิก 
 ค. ดูโทรทศัน์ 
 ง. อ่านหนงัสือพิมพ ์
 
34. ถา้นกัเรียนส ารวจสระน ้าในโรงเรียนน่าจะพบส่ิงมีชีวติในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 ก. มด แมงมุม 
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 ข. ปลา ลูกออ๊ด 
 ค. ผเีส้ือ หนอน 
 ง. ไส้เดือน  หนู 
 
 
 
 
35. นกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะเป็นการใชท้รัพยากรป่าไมไ้ดคุ้ม้ค่าและประหยดั 
 ก. การน าเศษวสัดุของไมม้าใชท้  ากระดาษ 
 ข. การน ากระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ไปเผา 
 ค. การสะสมภาพโปสเตอร์ดารา 
 ง. การน าไมม้าใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 
 
36. การปลูกหญา้แฝกคลุมดินมีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. ท าใหน้ ้าไม่สามารถกกัเก็บในแปลงปลูกได ้
 ข. ท าใหแ้ร่ธาตุในดินละลายไดเ้ร็วข้ึน 
 ค. ท าใหห้นา้ดินไม่ถูกท าลาย 
 ง. ท าใหอ้ากาศสดช่ืน 
 
37. ขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กบัการเกิดปรากฏการณ์จนัทรุปราคา 
 ก. ดวงอาทิตย ์  โลก   และดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเดียวกนั 
 ข. ดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีอยูใ่นเขตเงาของโลก 
 ค. แสงดวงอาทิตยส่์องมายงัดวงจนัทร์ 
 ง. เงาของโลกทอดลงบนดวงจนัทร์ 
 
38. การเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคาในเวลาใดถูกตอ้ง 

 สุริยปุราคา         จนัทรุปราคา 
 ก. กลางคืน กลางคืน 
 ข. กลางคืน กลางวนั 
 ค. กลางวนั  กลางวนั 
 ง. กลางวนั  กลางคืน 
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39. ต าแหน่งของโลก   ดวงอาทิตย ์ และดวงจนัทร์ในขอ้ใดท าใหเ้กิดจนัทรุปราคา 
 ก. ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ โลก 
 ข. ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์ โลก 
 ค. โลก ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ 
 ง. ดวงอาทิตย ์ โลก ดวงจนัทร์ 
 
40 ถา้ยนือยูใ่นบริเวณท่ีเงาของดวงจนัทร์ตกลงมายงัโลก  จะเห็นดวงอาทิตยมี์ลกัษณะอยา่งไร 
 ก. ดวงอาทิตยส์วา่งจา้ตามปกติ 
 ข. มีเงาสีด าของโลกมาบงัดวงอาทิตย ์
 ค. มีเงาสีด าของดวงจนัทร์มาบงัดวงอาทิตย ์
 ง. ดวงอาทิตยมี์สีส้มเพราะมีแสงสวา่งนอ้ยกวา่ปกติ 
 
41. การป้องกนัแมลงสาบในขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. จดัเก็บขา้วของใหเ้รียบร้อย   และหมัน่ท าความสะอาดอยูเ่สมอ 
 ข. เอาอาหารออกมาล่อใหแ้มลงสาบกิน    แลว้ตีใหต้าย 
 ค. ฉีดยาฆ่าแมลงสาบในขณะท่ีรับประทานอาหาร 
 ง. ใช ้ดี.ดี.ทีฉีดในบริเวณท่ีสงสัยวา่มีแมลงสาบ 
 
42. ขอ้ใดเป็นการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Recycle) ไดดี้ท่ีสุด 
 ก. น าเศษผกัมาท าน ้าส้มสายชู 
 ข. น าตน้ผกัตบชวามาท าตะกร้า 
 ค. ท าดอกไมป้ระดิษฐ์จากขนมปัง 
 ง. ปลูกผกักาดหวัโดยใชดิ้นปนทราย 
 
43. ขอ้ใดเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
 ก. นมบูด 
 ข. การละลายของน ้าแขง็ 
 ค. การลุกไหมข้องเทียนไข 
 ง. รถจกัรยานข้ึนสนิม 
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44. อุปกรณ์ไฟฟ้าในขอ้ใดเปล่ียนจากพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล 
 ก. เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
 ข. โคมไฟ 
 ค. พดัลม 
 ง. เตารีด 
 
 
 
45. การต่อเซลลไ์ฟฟ้าอยา่งง่ายตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดบา้ง 
 ก. หลอดไฟ สายไฟ  เซลลไ์ฟฟ้า 
 ข. หลอดไฟ มอเตอร์  ออดไฟฟ้า 
 ค. สายไฟ  สวติช์  เซลลไ์ฟฟ้า 
 ง. เซลลไ์ฟฟ้า แบตเตอร่ี มอเตอร์ 
 
46. ในการทดลองอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า  ท าไมจึงตอ้งใชล้วดทองแดงท่ีมีฉนวนหุม้ 
 ก. เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าเดินสะดวก 
 ข. เพื่อใหจ้บัลวดไดถ้นดัมือ 
 ค. ไม่ใหล้วดบาดมือ 
 ง. ป้องกนัไฟฟ้าดูด 
 
47. สถานการณ์ใดไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากไฟฟ้า 
 ก. ไม่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด 
 ข. กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
 ค. จบัปลัก๊ไฟฟ้า  ขณะมือเปียก 
 ง. ใชช้อ้นโลหะตกัอาหารจากกระทะไฟฟ้า 
 
48. กลอ้งโทรทรรศน์ท่ีกาลิเลโอประดิษฐข้ึ์นคร้ังแรกเป็นกลอ้งชนิดใด 
 ก. ชนิดรวมแสง 
 ข. ชนิดหกัเหแสง 
 ค. ชนิดกระจายแสง 
 ง. ชนิดท่ีไม่ตอ้งใชแ้สง 
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49. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. ดาวเทียม   แลนด์แซท  เป็นดาวเทียมท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
 ข. จรวดเป็นอุปกรณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เพื่อส่งไปส ารวจอวกาศ 
 ค. ภาพท่ีมองเห็นผา่นกลอ้งโทรทรรศนอ์ยา่งง่ายเป็นภาพขนาดใหญ่  หวักลบักบัวตัถุ 

ง. ภารกิจของยานขนส่งอวกาศ  คือ  การน านกับินอวกาศไปส ารวจบนดวงจนัทร์  
 
 
 
50. ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับชุดนกับินอวกาศ 
 ก. ท่ีเก็บโทรศพัทมื์อถือ 
 ข. ท่ีเก็บอุปกรณ์ทดลอง 
 ค. ชุดป้องกนัรังสี 
 ง. ถงัออกซิเจน 
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