
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 
หมายเหตุ เน่ืองจากขอสอบวิชาวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ขอ 9 ไมสมบูรณ 

 คณะกรรมการจึงกำหนดใหวัดผลดวยขอสอบ 29 ขอ  
  

ขอ  คำตอบ ขอ คำตอบ 

1 3 16 2 

2 3 17 3 

3 2, 4 18 2 

4 2, 4 19 5 

5 5 20 3 

6 5 21 3 

7 4 22 2 

8 5 23 2 

9 - 24 2 

10 3 25 4 

11 3 26 1, 5 

12 3 27 4 

13 5 28 3 

14 2, 5 29 2 

15 2 30 4 
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คำอธิบาย 

1. ระบบยอยอาหารจะยอยสลายอาหารใหมีขนาด 

 เล็กลงจนอยูในรูปท่ีสามารถดูดซึมเขาสูรางกายได 

 เพ่ือนำไปใชในการเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ี 

 สึกหรอและใหพลังงาน

   

 

2. ถาราและแบคทีเรียหายไป อาหารและสิ่งตาง ๆ  

 จะไมเนาเสีย และรอบตัวเราจะเต็มไปดวยซาก 

 ของสิ่งมีชีวิตและของเสีย 

 

 

3. สิ่งท่ีเหมือนกันคือท้ังแมวน้ำและฉลามตางก็อาศัย 

 อยูในน้ำ วายน้ำได และมีอวัยวะท่ีมีรูปราง 

 เหมือนครีบ รางกายของสัตวท้ังสองเปน 

 ทรงกระบอก ตางก็กินปลาและกุงเปนอาหาร  

 สิ่งท่ีแตกตางกันคือแมวน้ำหูเล็ก แตฉลามไมมีหู  

 แมวน้ำมีขนสั้นท่ีผิวหนัง แตฉลามมีเกล็ดท่ี 

 มองไมเห็นดวยตาเปลาท่ีผิวหนัง แมวน้ำออกลูก 

 เปนตัว แตฉลามออกลูกเปนไข 

 

 

4. แบคทีเรียอาศัยอยูทุกท่ีรอบตัวเรา พบไดท้ังใน 

 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ดิน น้ำ ในรางกาย 

 ของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน รวมท้ังในวัตถุท่ีใชใน 

 ชีวิตประจำวัน เชน แปนพิมพคอมพิวเตอร ดินสอ 

และจากขอมูล แบคทีเรียในระบบยอยอาหาร 

มีจำนวน 4 ชนิด ไดแก เอสเชอริเชีย โคไล 

 เฮลิโคแบคเตอร ไพโลไร สเตร็ปโตคอคคัส  

 มิวแทนส และซาลโมเนลลา 

5. เนื่องจากลำไสใหญไมหลั่งเอนไซมยอยอาหาร 

 ออกมาจึงไมมีการยอยอาหารเกิดข้ึนท่ีลำไสใหญ 

 โดยลำไสใหญทำหนาท่ีดูดกลับน้ำและเกลือแร 

 ในกากอาหารท่ีไมถูกดูดซึมในลำไสเล็ก  

 และขับกากอาหารท่ีผานการดูดกลับน้ำและ 

 เกลือแรแลวออกจากรางกาย 
 

 

6. เกณฑท่ีใชจำแนกสารอาหารออกเปน 2 กลุม  

 ไดแก กลุมท่ี 1 คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ 

 กลุมท่ี 2 วิตามิน เกลือแร น้ำ คือเปนสารอาหาร 

 ท่ีใหพลังงานกับเปนสารอาหารท่ีไมใหพลังงาน 

 

 

7. เนื่องจากเปนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณ 

 การสังเคราะหดวยแสงกับปริมาณแสงท่ีพืชไดรับ 

 แตกตางกัน จึงตองควบคุมเง่ือนไขท่ีนอกเหนือจาก 

 สิ่งท่ีตองการหาใหคงท่ีท้ังหมด และเนื่องจาก 

 จำนวนฟองท่ีเกิดข้ึนแตกตางกันไปตามปริมาณแสง  

 จึงนำมาใชในการเปรียบเทียบปริมาณ 

 การสังเคราะหดวยแสง โดยเปนเง่ือนไขท่ีไมตอง 

 ควบคุมใหคงท่ี 

 

 

8. เวลา 14 นาิกา ท่ีใบของเทียนบานมีแปงอยูมาก  

 และเวลา 20 นาิกา ท่ีลำตนมีน้ำตาลอยูมาก  

 จากขอมูลนี้ทำใหทราบวาแปงถูกสะสมไวท่ีใบ 

 ในตอนกลางวันท่ีมีแสงและจะเปลี่ยนเปนน้ำตาล 

 แลวเคลื่อนท่ีสูลำตนและสวนตาง ๆ ของพืช 

 ในเวลากลางคืน 
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9. เนื่องจากไขมันเปนสารอาหารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ  

 ซ่ึงกระเพาะอาหารมีการยอยไขมันไดเพียงเล็กนอย 

 เทานั้นเฉพาะไขมันท่ีมีการแตกตัวมาแลว เชน  

 ไขมันในไขแดง หรือไขมันในน้ำนม โดยเอนไซม 

 ท่ีสรางจากผนังกระเพาะอาหาร สวนไขมันท่ียังไมมี 

 การแตกตัวจะถูกยอยท่ีบริเวณลำไสเล็ก ซ่ึงจำเปน 

 ตองมีน้ำดีท่ีสรางจากตับชวยใหไขมันแตกตัว 

 มีขนาดเล็กลง และเอนไซมท่ีสรางจากตับออน 

 และผนังลำไสเล็กในการยอยไขมัน  

  จากสถานการณแดเนียลมีอาการอาหารไมยอย  

 โดยหมอแนะนำใหหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง  

 โดยอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอยอาหารประเภท 

 ไขมัน จากสถานการณและขอความท่ีใหพิจารณา 

 มี 3 อวัยวะ ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ ตับออน   

 ซ่ึงกระเพาะอาหารมีการยอยไขมันไดเพียงเล็กนอย 

 เทานั้นเฉพาะไขมันท่ีมีการแตกตัวมาแลว และหาก 

 ตับออนมีปญหาไมสามารถสรางเอนไซมยอยไขมัน 

 ไดแลว ก็ยังมีลำไสเล็กสรางเอนไซมยอยไขมันได  

 จึงทำใหเกิดการยอยไขมันไดอยู ดังนั้น สาเหตุหลัก 

 จึงนาจะมาจากตับมีปญหาในการสรางน้ำดี 

 ท่ีชวยใหไขมันแตกตัว จึงเปนสาเหตุใหเกิดอาการ 

 อาหารไมยอย ซ่ึงในการท่ีจะวินิจฉัยถึงสาเหตุ 

 ของอาการอาหารไมยอยไดนั้น จำเปนจะตองทราบ 

 ขอมูลการทำงานของระบบทางเดินอาหารท่ีถูกตอง 

 เสียกอน ซ่ึงจากขอความใหพิจารณาท้ัง 3 ขอนั้น  

 ขอความ ⓐ และ ⓒ ถูกตอง สวนขอความท่ี 

 ไมถูกตอง คือ ⓑ 

 

 

 

 

 

10. แรงเสียดทานเปนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวาง 

 ผิวสัมผัสของวัตถุเพ่ือตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 โดยกระทำในทิศทางตรงกันขามกับทิศทาง 

 การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

 

 

 

11. การทำไอศกรีมแทงเปนการเปลี่ยนสถานะของ 

 น้ำจากของเหลวเปนของแข็ง สวนตัวเลือกอ่ืน ๆ  

 เปนการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลว 

 เปนแกส 

 

 

 

 

12. สอมเสียงขณะเกิดเสียงจะสั่น  

 สอมเสียงขณะไมเกิดเสียงจะไมสั่น 

 

 

 

 

13. การพันโซไวท่ีลอรถยนตทำใหผิวสัมผัสของ 

 วัตถุหยาบหรือขรุขระซ่ึงจะมีแรงเสียดทาน 

 มากข้ึนจึงสามารถปองกันการลื่นไถลบนถนน 

 ท่ีมีหิมะปกคลุมได ถาเพ่ิมปุมบนพ้ืนรองเทา  

 แรงเสียดทานจะมากข้ึน ทำใหไมลื่นลมงาย 
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14. ไอน้ำในอากาศกลายเปนน้ำและเกาะอยูท่ี 

 ผิวถวยพลาสติกท่ีเย็น เม่ือเวลาผานไป  

 หยดน้ำท่ีเกาะอยูรอบผิวถวยพลาสติกจะมี 

 ขนาดใหญข้ึนเรื่อย ๆ และไหลลงสูดานลาง  

 ทำใหมีน้ำสะสมอยูในจานอะลูมิเนียมฟอยล  

 และเม่ือเวลาผานไป ไอน้ำท่ีอยูในอากาศสัมผัส 

 กับความเย็นของผิวถวยพลาสติก แลวรวมตัวกัน 

 เปนหยดน้ำเกาะอยูท่ีผิวถวยพลาสติกจึงทำให 

 น้ำหนักเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

15. ⓐ ระดับความดังหรือเบาของเสียงคือ 

  ความเขมเสียง เนื่องจากเสียงดังคอย 

  เกิดจากพลังงานการสั่นของแหลงกำเนิดเสียง  

  ถาแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวย พลังงานมาก 

  จะเกิดเสียงดัง สวนเสียงสูงต่ำเกิดจากการ 

  สั่นของแหลงกำเนิดเสียงดวยความถ่ีท่ีตางกัน  

  ถาสั่นดวยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง ดังนั้น 

  ระดับความดังคอยของเสียงจึงไมใชเกิด 

  จากความสูงต่ำของเสียง 

 ⓑ ลูกระนาดของระนาดยิ่งสั้น เสียงยิ่งสูง  

  เนื่องจากลูกระนาดยิ่งสั้นแสดงวา 

  มีมวลนอย ระนาดจะสั่นดวยความถ่ีสูง  

  จึงเกิดเสียงสูง 

 

 

 

16. หากปริมาณแกสออกซิเจนในอากาศมากกวา 

 ในปจจุบัน เวลาเกิดไฟไหมจะดับไฟไดยากข้ึน  

 และแกสออกซิเจนละลายในน้ำไดมากข้ึน 

 

17. เม่ือเคาะสอมเสียงดวยแรงท่ีมากข้ึนจะสังเกตเห็น 

 ผิวน้ำสั่นมากข้ึน ดังนั้น การเคาะครั้งท่ี 2  

 จึงเคาะดวยแรงมากกวาครั้งท่ี 1 ท้ังนี้  

 เม่ือออกแรงเคาะมากข้ึนจะทำใหไดยินเสียงดัง 

 มากข้ึน แตความถ่ียังเทาเดิม 

 

 

 

18. เนื่องจากลมมีทิศทางการเคลื่อนท่ีจากพ้ืนท่ี A  

 ไปยังพ้ืนท่ี B แสดงวาพ้ืนท่ี A มีความกดอากาศสูง  

 และพ้ืนท่ี B มีความกดอากาศต่ำ 

 อากาศของพ้ืนท่ี A มีอุณหภูมิต่ำกวาพ้ืนท่ี B  

 อากาศของพ้ืนท่ี A จะจมตัวลง สวนอากาศของ 

 พ้ืนท่ี B จะลอยตัวสูงข้ึน และเม่ือปริมาตรคงท่ี  

 อากาศของพ้ืนท่ี A จะหนักกวาพ้ืนท่ี B  

 เนื่องจากมีอนุภาคของอากาศมากกวาพ้ืนท่ี B 

 

 

 

19. แรงโนมถวงเปนแรงท่ีกระทำระหวางมวล ซ่ึง 

 ดึงดูดวัตถุรอบขางเขาสูจุดศูนยกลางของตัวเอง 

โดยในสถานีอวกาศมีแรงโนมถวงนอยมาก หรือ 

 อยูในสภาวะเกือบไรน้ำหนัก ทำใหเม่ือปลอย 

 วัตถุไวกลางอากาศ วัตถุจะลอยอยูในอากาศได 

 ในขณะหนึ่ง ดังนั้นนักบินอวกาศจะสูญเสีย 

 การรับรูทิศทางเนื่องจากสับสนในระบบการ 

 ทรงตัว กลามเนื้อจะออนแอลง เนื่องจาก 

 นักบินอวกาศออกแรงนอยลงในการตานทานกับ 

 แรงโนมถวงท่ีมีขนาดนอยมาก รวมท้ังเกิดภาวะ 

 ขาดวิตามินไดงายเนื่องจากไดรับแสงแดด 

 ไมเพียงพอ 
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20. ถานำน้ำปนเปอนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

 ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไมผานระบบบำบัด 

 น้ำเสียไปใชรดพืชผลทางการเกษตร อาจทำให 

 เกิดการปนเปอนสะสมสารพิษในพืชผล 

 ทางการเกษตรท่ีนำมาใชเปนอาหารได 

 

 

 

 

21. ดวงจันทรท่ีสังเกตเห็นดังรูป คือ จันทรครึ่ง 

 ดวงครั้งแรก (First quarter moon) โดยสวน 

 สวางของดวงจันทรจะมีขนาดใหญข้ึนเรื่อย ๆ  

 ตามเวลาท่ีผานไปและกลายเปนจันทรเต็มดวง  

 (Full moon) หลังจากนี้ 1 สัปดาห 

 (ประมาณวันท่ี 15 ตามปฏิทินจันทรคติ) 

 

 

 

 

22. โดยปกติแลว บนทองฟายามค่ำคืน ดาวเคราะห 

 จะสวางมากเม่ือเปรียบเทียบดาวดวงอ่ืน ๆ แต 

 ในวันท่ีมีลมพัดจะสวางนอยกวาดวงดาวโดยรอบ  

 เนื่องจากดาวเคราะหจะเคลื่อนท่ีไประหวาง 

 ดวงดาวท้ังหลายทีละนอย จึงทำใหเม่ือมองจาก 

 มุมมองเดิมในอีก 2 เดือนตอมา มักมองไมเห็น 

 ดาวประจำเมือง คือ ชื่อหนึ่งของดาวศุกร  

 ใชเรียกเม่ือมองเห็นทางตะวันตก ในเวลาหัวค่ํา  

 ถามองเห็นทางตะวันออกในเวลาใกลรุงเรียกวา 

 ดาวรุงหรือดาวประกายพรึก ดาวศุกรเปน 

 ดาวเคราะหท่ีสวางมาก จึงมองเห็นไดงาย 

 

 

23.  ① เม่ือความชื้นต่ำ ผาท่ีซักตากไวจะแหงเร็ว 

 ③ ถาตากผาเปยกไวในหอง ความชื้นในหอง 

  จะสูงข้ึน  

 ④ ถาวางเจลดูดความชื้นไวในตูรองเทา  

  ความชื้นในตูจะต่ำลง  

 ⑤ ความชื้นท่ีเหมาะสมตอการดำรงชีวิต 

  ประจำวันอยูท่ีประมาณ 40 – 70% 

 

 

 

 

 

24.  ในรูป (ก) คนบนโลกท่ีอาศัยอยูในเขตใตเงามืด 

 ของดวงจันทร (X) จะสามารถสังเกตเห็น 

 สุริยุปราคาเต็มดวงได และในรูป (ข)  

 ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน เม่ือเงามืดของโลกบดบัง 

 ดวงจันทรบางสวน (B) เรียกวา จันทรุปราคา 

 บางสวน 

 

 

 

 

 

25. ในอากาศ น้ำอยูในสถานะแกส 

 ในลำตนของตนไมและแมน้ำ น้ำอยูในสถานะ 

 ของเหลว 
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26. ท้ังน้ำคาง (ⓐ) และหมอก (ⓑ) สามารถพบเห็น 

 ไดในตอนเชาตรู 

 น้ำคาง (ⓐ) คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิลดลง 

 ในเวลากลางคืน จนไอน้ำในอากาศเกิดการ 

 ควบแนน กลายเปนหยดน้ำเกาะติดอยูบนก่ิงไม 

 หรือใบหญา 

 หมอก (ⓑ) คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือไอน้ำในอากาศ 

 มาสัมผัสกับอากาศเย็นใกลพ้ืนโลก จึงควบแนน 

 เปนละอองน้ำเล็ก ๆ ลอยอยูใกลกับพ้ืนโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ขณะท่ีน้ำแข็งในถวยเปลี่ยนสถานะเปนน้ำ  

 น้ำเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ำ และไอน้ำ 

 เปลี่ยนสถานะมาเปนน้ำอีกครั้งนั้น เปนการ 

 หมุนเวียนน้ำท่ีเกิดข้ึนในถุงท่ีปดปากถุงสนิท  

 ดังนั้นเม่ือผานไป 3 วัน เม่ือนำมาชั่งมวลอีกครั้ง 

 จึงยังคงชั่งได 128 กรัมเทาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ⓐ การเปดหลอดอินฟราเรดใตกลองจำลอง 

  เหตุการณบรรยากาศกำลังไดรับความรอน 

  จากการแผรังสีของโลก 

 ⓑ ความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซด 

  ในกลองในการทดลองครั้งท่ี 2 เม่ือใส 

  แกสคารบอนไดออกไซดสูงกวาในการทดลอง 

  ครั้งท่ี 1 เม่ือเริ่มทดลอง ซ่ึงไมไดใส 

  แกสคารบอนไดออกไซด ดังนั้น ปริมาณ 

  การดูดซับอินฟราเรดของแกสในกลอง 

  ในการทดลองครั้งท่ี 2 จะมากกวา 

  ในการทดลองครั้งท่ี 1 

 ⓒ ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในกลอง 

  ในการทดลองครั้งท่ี 3 เม่ือใสแกส 

  คารบอนไดออกไซดเปน 2 เทา ของครั้งท่ี 2  

  ดังนั้น หลังจากผานไป 5 นาที อุณหภูมิ A  

  จะสูงกวาอุณหภูมิ 15.1 °C ของการทดลอง 

  ครั้งท่ี 2 

 

 

 

 

 

29. จากการทดลอง คนพบความสัมพันธท่ีวา 

 ถาใสหินท่ีมีขนาดแตกตางกัน ลงในโหล 

 พลาสติกแลวเขยา หินขนาดใหญจะอยูดานบน 

 หินขนาดเล็ก เม่ือใชความสัมพันธนี้เปนเกณฑ  

 สามารถคาดคะเนไดวาถาใส A กับ C ลงใน 

 โหลพลาสติกแลวเขยา C จะอยูดานบน A 
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30. เปนการทดลองเพ่ือเรียนรูหลักการสมดุลพลังงาน 

 ของโลก โดยแผนกระจกใสทำหนาท่ีแทน 

 บรรยากาศของโลก ในการทดลองนี้สิ่งท่ีตอง 

 จัดใหแตกตางกันคือการมีและไมมีแผนกระจกใส  

 สวนเง่ือนไขอ่ืน ๆ จะตองเหมือนกันท้ังหมด  

 สามารถคาดคะเนไดวาอุณหภูมิ ก เปน 21 °C  

 และอุณหภูมิ ข จะอยูระหวาง 23.4 – 24.3 °C  

 ซ่ึงกลองท่ีปดดวยแผนกระจกใสมีอุณหภูมิสูงกวา 

 หากหลังจากนั้น นำกลองท้ัง 2 ไปไวในท่ีมืดและ 

 วัดอุณหภูมิทุก ๆ 2 นาที จะพบวา กลอง A  

 อุณหภูมิจะลดลงเร็วกวา และมีอุณหภูมิต่ำกวา 

 กลอง B เนื่องจากไมมีแผนกระจกใสปดก้ัน  

 ทำใหเกิดการถายโอนความรอนไดเร็วกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


