ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยหน้ำที่ของท่อลำเลียงและปำกใบของพืช (ว 1.1 ป.4/1)
1. ใบของพืชในข้อใดไม่ มีปำกใบ
1 ใบสำหร่ ำยพุงชะโด
ใบสำหร่ ำยหำงกระรอก
2 ใบว่ำนกำบหอย
ใบถัว่ เขียว
3 ใบพูร่ ะหง
ใบหำงนกยูง
4 ใบบัว
ใบผักตบชวำ
ตัวชี้วดั อธิ บำยน้ ำ แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัยที่จำเป็ นบำงประกำร
ต่อกำรเจริ ญเติบโต (ว 1.1 ป.4/2)
2. กิจกรรมในข้อใดที่ทำให้ทรำบว่ำพืชสังเครำะห์ดว้ ยแสงแล้วได้แป้ ง
1 สี ของใบซี ดขณะต้มในน้ ำเดือด
2 สี ของใบซีดเมื่อปิ ดด้วยกระดำษสี ดำ
3 สี ของใบเปลี่ยนเป็ นสี แดงส้ม เมื่อหยดด้วยสำรละลำยเบเนดิกต์
4 สี ของใบเปลี่ยนเป็ นสี ม่วงน้ ำเงิน เมื่อหยดด้วยสำรละลำยไอโอดีน

ตัวชี้วดั อธิ บำยพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ กำรสัมผัสและนำควำมรู ้ไปใช้
ประโยชน์ (ว 1.1 ป.4/4)
3. สวนสัตว์แห่งหนึ่งนำลูกเสื อที่เพิ่งคลอดมำเลี้ยงรวมกับลูกหมู โดยลูกเสื อดูดน้ ำนม
จำกแม่หมูร่วมกับลูกหมูตวั อื่น ๆ พฤติกรรมของลูกเสื อจัดเป็ นพฤติกรรมตำมข้อใด
1 พฤติกรรมกำรตรวจสอบ
2 พฤติกรรมกำรหำที่พกั พิง
3 พฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรี ยนรู ้
4 พฤติกรรมที่มีมำตั้งแต่กำเนิด
ตัวชี้วดั สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรสื บพันธุ์ของพืชดอก
(ว 1.1 ป.5/1)
4. ส่ วนประกอบของดอกในข้อใดที่ทำหน้ำที่ห่อหุ ม้ ส่ วนสำคัญของดอก

1
2
3
4

หมำยเลข 1
หมำยเลข 2
หมำยเลข 4
หมำยเลข 5

ตัวชี้วดั อธิบำยกำรสื บพันธุ์ของพืชดอก กำรขยำยพันธุ์พืช และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 1.1 ป.5/2)
5. กำรสื บพันธุ์และขยำยพันธุ์พชื ในข้อใดไม่ มีกำรปฏิสนธิ
A. กำรเพำะเมล็ด
B. กำรปักชำ
C. กำรตอนกิ่ง
1
2
3
4

เฉพำะข้อ A
ข้อ A และ B
ข้อ B และ C
ข้อ A และ C

ตัวชี้วดั อธิบำยวัฏจักรชีวติ ของพืชดอกบำงชนิด (ว 1.1 ป.5/3)
6. พืชในข้อใดมีวฏั จักรชีวติ ของพืชดอก ดังแผนภำพ
ต้นพืช
เจริ ญเติบโต
จนมีดอก

ต้นอ่อน
เจริ ญเป็ น
ต้นพืช

กำรถ่ำยเรณู

กำรงอกของ
เมล็ด

กำรปฏิสนธิ
เมล็ด

แผนภำพ วัฏจักรชีวติ ของพืชดอก
1
2
3
4

เฟิ ร์น
ทำนตะวัน
เฟิ ร์น และทำนตะวัน
สนฉัตร เฟิ ร์น และทำนตะวัน

ตัวชี้วดั อธิบำยกำรสื บพันธุ์และกำรขยำยพันธุ์สัตว์ (ว 1.1 ป.5/4)
7. ตาราง ประเภทของกำรสื บพันธุ์ของสัตว์บำงชนิด
ชนิดของสั ตว์
S
T
U
V

ประเภทของการสื บพันธุ์
งอกใหม่
แบ่งตัวออกเป็ นสองส่ วน
แตกหน่อ
อำศัยเพศ

จำกตำรำง สัตว์ในข้อใดมีกระบวนกำรปฏิสนธิ เกิดขึ้น
1 S
2 T
3 U
4 V
ตัวชี้วดั อภิปรำยวัฏจักรชีวติ ของสัตว์บำงชนิด และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ป.5/5)
8.

ในกำรกำจัดยุงลำย ต้องช่วยกันปิ ดฝำโอ่งน้ ำกินน้ ำใช้
จำกข้อควำมข้ำงต้น เป็ นกำรป้ องกันและกำจัดกำรแพร่ พนั ธุ์ของยุงลำยอย่ำงไร
1 ป้ องกันไม่ให้ยงุ ลำยเข้ำไปวำงไข่
2 ป้ องกันไม่ให้ยงุ ลำยเข้ำไปอยูอ่ ำศัย
3 ป้ องกันไม่ให้ยงุ ลำยตัวเต็มวัยบินออกสู่ สิ่งแวดล้อม
4 ป้ องกันไม่ให้ยงุ ลำยเข้ำไปสัมผัสน้ ำแล้วแพร่ พนั ธุ์เชื้ อโรคลงในน้ ำ

ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรเจริ ญเติบโตของมนุษย์จำกวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใ้ หญ่ (ว 1.1 ป.6/1)
9. พี่ชำยฝำแฝดมีอำยุ 20 ปี กำลังเรี ยนในมหำวิทยำลัยของรัฐบำลแห่งหนึ่ง
แสดงว่ำพี่ชำยมีกำรเจริ ญเติบโตทำงร่ ำงกำยอยูใ่ นวัยใด
1 วัยรุ่ น
2 วัยเด็ก
3 วัยเรี ยน
4 วัยผูใ้ หญ่

ตัวชี้วดั อธิบำยกำรทำงำนที่สัมพันธ์กนั ของระบบย่อยอำหำร ระบบหำยใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์ (ว 1.1 ป.6/2)
10. เมื่อรับประทำนขนมทองหยอดเข้ำไป ร่ ำงกำยจะย่อยขนมทองหยอดเสร็ จสมบูรณ์ที่บริ เวณใด
ของทำงเดินอำหำร
1 ปำก
2 ลำไส้เล็ก
3 ลำไส้ใหญ่
4 กระเพำะอำหำร
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สำรอำหำรและอภิปรำยควำมจำเป็ นที่ร่ำงกำยต้องได้รับสำรอำหำรในสัดส่ วน
ที่เหมำะสมกับเพศและวัย (ว 1.1 ป.6/3)
11. ตาราง ปริ มำณไอโอดีนที่เด็กแต่ละคนได้รับต่อวัน
เด็กคนที่
1
2
3
4
5
6
7

ปริมาณไอโอดีนทีไ่ ด้ รับ (ไมโครกรัมต่ อวัน)
186
150
22
102
92
132
28

โดยปกติ ร่ ำงกำยต้องกำรไอโอดีนประมำณ 100-150 ไมโครกรัมต่อวัน
จำกตำรำง มีเด็กจำนวนเท่ำใดที่มีโอกำสเป็ นโรคเอ๋ อ
1 1 คน
2 2 คน
3 3 คน
4 4 คน

ตัวชี้วดั สำรวจ เปรี ยบเทียบ และระบุลกั ษณะของตนเองกับคนในครอบครัว (ว 1.2 ป.5/1)
อธิ บำยกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวิตในแต่ละรุ่ น (ว 1.2 ป.5/2)
12. ตาราง ลักษณะของบุคคลต่ำง ๆ
บุคคล
พ่อ
แม่
เพื่อนสนิท

ลักษณะ
ผมหยักศก จมูกโด่ง สำยตำสั้น หนังตำชั้นเดียว
หนังตำชั้นเดียว นัยน์ตำสี ดำ มีแผลเป็ นที่คิ้ว ผมยำว
ผิวขำว หนังตำสองชั้น ผมตรง สำยตำปกติ

จำกตำรำง ข้อใดเป็ นลักษณะทำงพันธุ กรรมที่สำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ ลูกได้
1 ผมหยักศก สำยตำสั้น มีแผลเป็ นที่คิว้
2 จมูกโด่ง หนังตำชั้นเดียว นัยน์ตำสี ดำ
3 หนังตำสองชั้น ผมตรง สำยตำสั้น
4 สำยตำสั้น มีแผลเป็ นที่คิว้ ผมยำว
ตัวชี้วดั จำแนกพืชออกเป็ นพืชดอกและพืชไม่มีดอก (ว 1.2 ป.5/3)
ระบุลกั ษณะของพืชดอกที่เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดยใช้ลกั ษณะภำยนอก
เป็ นเกณฑ์ (ว 1.2 ป.5/4)
13.
มะพร้ำว
ไผ่

ข้ำวโพด
อ้อย

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
ถ้ำใช้ลกั ษณะของรำก ลำต้น และใบ เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจำแนกพืชดอก
ข้อใดเป็ นพืชในกลุ่มที่ 2 ทั้งหมด
1 ข้ำวเหนียว มะลิซอ้ น
2 ตะไคร้หอม หญ้ำหนวดแมว
3 ประดู่ ลีลำวดี กล้วยน้ ำว้ำ
4 พุดแก้ว เฟื่ องฟ้ ำ รำชพฤกษ์

ตัวชี้วดั จำแนกสัตว์ออกเป็ นกลุ่มโดยใช้ลกั ษณะภำยในบำงลักษณะและลักษณะภำยนอก
เป็ นเกณฑ์ (ว 1.2 ป.5/5)
14. ข้อใดไม่ ใช่ เกณฑ์ที่ใช้ในกำรจำแนกประเภทสัตว์ในแต่ละประเภท
1 สี ของลำตัว
2 ถิ่นที่อยูอ่ ำศัย
3 กำรมีกระดูกสันหลัง
4 ระบบไหลเวียนของเลือด
ตัวชี้วดั สำรวจและอภิปรำยควำมสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในแหล่งที่อยูต่ ่ำง ๆ (ว 2.1 ป.6/1)
จำกภำพ ใช้ตอบคำถำมข้อ 15-16

15. ข้อใดเป็ นข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต
1 ตูป้ ลำเป็ นระบบนิเวศจำลอง
2 สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวติ มีควำมสัมพันธ์กนั
3 กลุ่มสิ่ งมีชีวติ มีควำมสัมพันธ์กนั ในด้ำนแหล่งที่อยู่
4 ปลำ 3 ตัว หอย 2 ตัว ต้นไม้น้ ำ 3 ต้น ก้อนหิ นประมำณ 15 ก้อน น้ ำประมำณ 34 ของตู้

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งมีชีวติ ในรู ปของโซ่อำหำรและสำยใยอำหำร
(ว 2.1 ป.6/2)
16. ข้อใดจัดเป็ นผูผ้ ลิต
1 ต้นไม้น้ ำ
2 ก้อนหิ น
3 ปลำ
4 น้ ำ
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งมีชีวติ ในรู ปของโซ่อำหำรและสำยใยอำหำร
(ว 2.1 ป.6/2)
17. จำกแผนภำพโซ่อำหำร ถ้ำปลำตำยหมด อำจคำดคะเนว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ในข้อใด
ไข่ นา้

ไรนา้

กุ้ง

โซ่อำหำร
1
2
3
4

กุง้ มีปริ มำณเท่ำเดิม
ไข่น้ ำและไรน้ ำมีปริ มำณคงเดิม
กุง้ มีปริ มำณมำกขึ้น ไรน้ ำมีปริ มำณลดลง
กุง้ มีปริ มำณมำกขึ้น ไรน้ ำมีปริ มำณมำกขึ้น

ปลา

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรดำรงชี วติ ของสิ่ งมีชีวิตกับสภำพแวดล้อม
ในท้องถิ่น (ว 2.1 ป.6/3)
18. สิ่ งมีชีวติ ในข้อใดมีควำมสัมพันธ์แบบต่ำงฝ่ ำยต่ำงได้ประโยชน์ร่วมกัน
A. รำกับสำหร่ ำยสี เขียว
B. นกกระยำงกับปลำ
C. กำฝำกกับต้นมะม่วง
D. พยำธิตวั ตืดในลำไส้มนุษย์
E. จิ้งจกกับแมลง
1
2
3
4

ข้อ A
ข้อ A และ B
ข้อ A C และ E
ข้อ B C และ D

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำรงชีวติ (ว 2.2 ป.6/1)
วิเครำะห์ผลของกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรมนุษย์ต่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ (ว 2.2 ป.6/2)
อภิปรำยผลต่อสิ่ งมีชีวติ จำกกำรเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชำติและโดยมนุษย์
(ว 2.2 ป.6/3)
19. กำรกระทำในข้อใดเป็ นกำรทำลำยสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
1 ปลูกป่ ำทดแทนพื้นที่ป่ำเดิม
2 ปลูกหญ้ำแฝกบริ เวณริ มตลิ่ง
3 เก็บเมล็ดไม้ป่ำมำปลูกที่บำ้ น
4 ตัดต้นไม้ในป่ ำเพื่อสร้ำงบ้ำนพักตำกอำกำศ

ตัวชี้วดั อภิปรำยแนวทำงในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (ว 2.2 ป.6/4)
มีส่วนร่ วมในกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 ป.6/5)
20. ทรัพยำกรธรรมชำติในข้อใดมีส่วนช่วยลดภำวะโลกร้อน
1 ดิน
2 แร่
3 ป่ ำไม้
4 สัตว์ป่ำ
ตัวชี้วดั อภิปรำยแนวทำงในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (ว 2.2 ป.6/4)
มีส่วนร่ วมในกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 ป.6/5)
21. ข้อใดเป็ นกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ถูกต้อง
1

ทิ้งลงถังขยะย่อยสลำย

2

ทิ้งลงถังขยะรี ไซเคิล

3

ทิ้งลงถังขยะมีพิษ

4

ทิ้งลงถังขยะทัว่ ไป

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยสมบัติของวัสดุชนิดต่ำง ๆ เกี่ยวกับควำมยืดหยุน่ ควำมแข็ง
ควำมเหนียว กำรนำควำมร้อน กำรนำไฟฟ้ ำ และควำมหนำแน่น (ว 3.1 ป.5/1)
สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยกำรนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน (ว 3.1 ป.5/2)
22. ถ้ำไม่ ตอ้ งกำรให้โต๊ะหิ นอ่อนเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว จะมีวธิ ี ป้องกันตำมข้อใด
1 ปูดว้ ยแผ่นพลำสติก
2 ปูดว้ ยแผ่นกระดำษ
3 ปูดว้ ยแผ่นกระจก
4 ปูดว้ ยแผ่นยำง
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยสมบัติของวัสดุชนิดต่ำง ๆ เกี่ยวกับควำมยืดหยุน่ ควำมแข็ง
ควำมเหนียว กำรนำควำมร้อน กำรนำไฟฟ้ ำ และควำมหนำแน่น (ว 3.1 ป.5/1)
สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยกำรนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน (ว 3.1 ป.5/2)
23. ของใช้ในข้อใดทำจำกวัสดุที่นำควำมร้อน
1 ทัพพีตกั ข้ำว ยำงรถยนต์
2 เสื้ อกันฝน
ถังพลำสติก
3 ถุงมือผ้ำ
กระเบื้องมุงหลังคำ
4 เตำไฟฟ้ ำ
กระทะอะลูมิเนียม
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยวิธีกำรแยกสำรบำงชนิดที่ผสมกัน โดยกำรร่ อน กำรตกตะกอน
กำรกรอง กำรระเหิด กำรระเหยแห้ง (ว 3.1 ป.6/3)
24. มีของผสมคลุกเคล้ำอยูใ่ นถ้วยกระเบื้องใบหนึ่ง ประกอบด้วย เกลือและผงถ่ำน
วิธีกำรในข้อใดเป็ นขั้นตอนในกำรแยกสำรเพื่อให้ได้สำรแต่ละชนิดที่บริ สุทธิ์
1 กำรละลำย กำรกรอง กำรระเหยแห้ง
2 กำรหยิบออก กำรระเหิด กำรละลำย
3 กำรร่ อน กำรตกตะกอน กำรละลำย
4 กำรกรอง กำรละลำย กำรกลัน่

ตัวชี้วดั อภิปรำยกำรเลือกใช้สำรแต่ละประเภทได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย (ว 3.1 ป.6/5)
อภิปรำยกำรเปลี่ยนแปลงของสำรที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 3.2 ป.6/3)
25. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
1 เลือกซื้ อเครื่ องดื่มบรรจุกระป๋ องที่บุบ เพรำะลดรำคำ
2 เก็บน้ ำยำขัดห้องน้ ำในห้องนอน เพื่อหยิบใช้ได้สะดวก
3 อ่ำนฉลำกวิธีใช้บนผลิตภัณฑ์ให้เข้ำใจและปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
4 ใช้สียอ้ มผ้ำสี แดงใส่ ในน้ ำหวำนและขนม เพรำะให้สีสดน่ำรับประทำน

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยสมบัติของสำรเมื่อสำรเกิดกำรละลำยและเปลี่ยนสถำนะ (ว 3.2 ป.6/1)
วิเครำะห์และอธิ บำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสำรใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
(ว 3.2 ป.6/2)
26.
A

แข็งตัว
น้ ำ

ไอน้ ำ
ระเหย

แผนภำพ กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร
จำกแผนภำพ A และ B ได้แก่ขอ้ ใด
A
B
1
หลอมเหลว
แข็งตัว
2
ควบแน่น
หลอมเหลว
3
แข็งตัว
ระเหย
4
ละลำย
ระเหิด

น้ ำแข็ง
B

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรหำแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่ งอยูใ่ นแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
(ว 4.1 ป.5/1)
27.

ฝ่ ำย A
ฝ่ ำย B
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยเล่นชักเย่อกัน ถ้ำฝ่ ำย A ออกแรงดึง 30 นิวตัน
ฝ่ ำย B ต้องออกแรงดึงเท่ำกับข้อใด เชื อกจึงเลื่อนไปทำงฝ่ ำย B
1 ไม่ตอ้ งออกแรงดึง
2 เท่ำกับ 30 นิวตัน
3 น้อยกว่ำ 30 นิวตัน
4 มำกกว่ำ 30 นิวตัน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยควำมดันอำกำศ (ว 4.1 ป.5/2)
28. ตาราง ค่ำควำมดันอำกำศที่ระดับควำมสู งต่ำง ๆ กัน
ความสู งทีร่ ะดับนา้ ทะเล (กิโลเมตร)
0
1
2
3
4

ความดันอากาศ (มิลลิเมตรของปรอท)
760
675
600
530
470

บนภูเขำสู ง 2,000 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล ควำมดันอำกำศมีค่ำเท่ำกับข้อใด
1 760 มิลลิเมตรของปรอท
2 675 มิลลิเมตรของปรอท
3 600 มิลลิเมตรของปรอท
4 530 มิลลิเมตรของปรอท

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยควำมดันของของเหลว (ว 4.1 ป.5/3)
29.

ตำแหน่งคู่ใดที่แสดงถึงควำมดันของน้ ำมำกที่สุด
1 A กับ F
2 B กับ E
3 C กับ D
4 A กับ D
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยแรงพยุงของของเหลว กำรลอยตัว และกำรจมของวัตถุ (ว 4.1 ป.5/4)
30. ถ้ำพับแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่มีขนำดเท่ำกัน ให้มีรูปทรงต่ำง ๆ กัน รู ปทรงในข้อใด
ที่มีผลทำให้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ลอยน้ ำได้ดีที่สุด

A. ฟอยล์พบั ให้แน่นจนเล็ก

1
2
3
4

ข้อ A
ข้อ B
ข้อ C
ข้อ A B และ C

B. ฟอยล์ที่แผ่และปลำย
โค้งตั้งขึ้นเป็ นขอบ

C. ฟอยล์ที่ขยำเป็ นก้อนกลม ๆ

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยแรงเสี ยดทำนและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.2 ป.5/1)
31. เมื่อออกแรงผลักลูกแก้วบนพื้นผิวต่ำง ๆ ได้ผลดังตำรำง
ตาราง ระยะทำงที่วตั ถุเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวต่ำง ๆ
พืน้ ผิว
A
B
C
D

ระยะทางทีว่ ตั ถุเคลือ่ นทีไ่ ด้ (เซนติเมตร)
19
5
12
8

พื้นผิวในข้อใดที่ทำให้เกิดแรงเสี ยดทำนมำกที่สุด
1 พื้นผิว A
2 พื้นผิว B
3 พื้นผิว C
4 พื้นผิว D
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเคลื่อนที่ของแสงจำกแหล่งกำเนิด (ว 5.1 ป.4/1)
ทดลองและอธิ บำยกำรหักเหของแสงเมื่อผ่ำนตัวกลำงโปร่ งใสสองชนิด (ว 5.1 ป.4/4)
32. เมื่อแสงเคลื่อนที่ผำ่ นตัวกลำงโปร่ งใสชนิดเดียวกัน แสงมีเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ตำมข้อใด
1 แสงเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง
2 แสงหักเหเบนเข้ำหำเส้นปกติ
3 แสงหักเหเบนออกจำกเส้นปกติ
4 แสงสะท้อนกลับหมดทุกทิศทำง

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ (ว 5.1 ป.4/2)
33.

ถ้ำรังสี สะท้อนทำมุมสะท้อนเท่ำกับ 30 องศำกับเส้นปกติ ข้อใดเป็ นมุมตกกระทบ
1 มุม m
2 มุม n
3 มุม o
4 มุม p
ตัวชี้วดั ทดลองและจำแนกวัตถุตำมลักษณะกำรมองเห็นจำกแหล่งกำเนิดแสง (ว 5.1 ป.4/3)
34. ทดลองใช้ไฟฉำยส่ องไปยังวัตถุ A B และ C ตำมลำดับ ให้ผลกำรทดลองดังนี้
วัตถุ A แสงผ่ำนได้หมด
วัตถุ B แสงไม่สำมำรถผ่ำนได้
วัตถุ C แสงผ่ำนได้บำงส่ วน
วัตถุ A B และ C เป็ นวัตถุตวั กลำงในข้อใด
1
2
3
4

วัตถุ A
กระจกใส
อำกำศ
ปริ ซึม
กระดำษแก้วสี

วัตถุ B
หนังสื อเรี ยน
กระจกฝ้ ำ
กระดำษแข็ง
น้ ำเกลือ

วัตถุ C
กระเบื้อง
แผ่นพลำสติกใส
กระดำษไข
หมอก

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรเปลี่ยนแสงเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ป.4/5)
35. ชิ้นส่ วนใดของพัดลมโซลำร์ เซลล์ที่มีกำรเปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์ไปเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ
1 ใบพัด
2 สวิตช์
3 มอเตอร์
4 เซลล์สุริยะ
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยแสงขำวประกอบด้วยแสงสี ต่ำง ๆ และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ป.4/6)
36. ขณะเกิดรุ ้ง สิ่ งใดในธรรมชำติที่ทำหน้ำที่เป็ นปริ ซึม
1 พื้นดิน
2 ท้องฟ้ ำ
3 ละอองน้ ำ
4 แสงอำทิตย์

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดเสี ยงและกำรเคลื่อนที่ของเสี ยง (ว 5.1 ป.5/1)
ทดลองและอธิบำยเสี ยงดัง เสี ยงค่อย (ว 5.1 ป.5/3)
37.

จำกภำพ คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ออกจำกแหล่งกำเนิ ดเสี ยงทุกทิศทำง
ตำแหน่งในข้อใดจะได้ยนิ เสี ยงด้วยขนำดของควำมดังที่เท่ำกัน
1 A และ B
2 B และ C
3 C และ D
4 E และ F
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดเสี ยงสู ง เสี ยงต่ำ (ว 5.1 ป.5/2)
38. ระดับเสี ยงสู ง-ต่ำสัมพันธ์กบั ข้อใดมำกที่สุด
1 กำรสะท้อน
2 ควำมเร็ วของเสี ยง
3 ระยะทำงที่ห่ำงจำกแหล่งกำเนิดเสี ยง
4 ควำมเร็ วในกำรสั่นของวัตถุที่เป็ นแหล่งกำเนิ ดเสี ยง
ตัวชี้วดั สำรวจและอภิปรำยอันตรำยที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสี ยงดังมำก ๆ (ว 5.1 ป.5/4)
39. สถำนที่ในข้อใดที่ไม่ ควรใช้เสี ยงดัง
1 สนำมเด็กเล่น
2 โรงพยำบำล
3 สวนสนุก
4 ชำยทะเล

ตัวชี้วดั

ทดลองและอธิบำยกำรต่อวงจรไฟฟ้ ำอย่ำงง่ำย (ว 5.1 ป.6/1)
ทดลองและอธิ บำยกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ ำแบบอนุกรม และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ป.6/3)

40. ข้อใดเป็ นกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ ำในกระบอกไฟฉำย
1

2

3

4

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรต่อหลอดไฟฟ้ ำทั้งแบบอนุกรม แบบขนำนและนำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ป.6/4)
41. กำรต่อหลอดไฟฟ้ ำในวงจรไฟฟ้ ำ ถ้ำถอดหลอดไฟฟ้ ำออก 1 ดวง ข้อใดเป็ นผลที่เกิดขึ้น

1
2
3
4

หลอดไฟฟ้ ำทุกดวงดับหมด
หลอดไฟฟ้ ำสว่ำง 1 ดวง
หลอดไฟฟ้ ำสว่ำง 2 ดวง
หลอดไฟฟ้ ำสว่ำง 1 ดวง อีก 1 ดวงดับ

ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยกำรเกิดดิน (ว 6.1 ป.4/1)
42.
จำกแผนภูมิองค์ประกอบของดิน
ถ้ำมีดินตัวอย่ำง 1,500 กรัม
ควรมีซำกพืช ซำกสัตว์ในดินตัวอย่ำงเท่ำกับข้อใด

1
2
3
4

42 กรัม
75 กรัม
375 กรัม
675 กรัม

ตัวชี้วดั สำรวจ ทดลอง และอธิ บำยกำรเกิดเมฆ หมอก น้ ำค้ำง ฝน และลูกเห็บ (ว 6.1 ป.5/1)
43. ถ้ำบริ เวณยอดดอยมีอุณหภูมิต่ำกว่ำ 0 องศำเซลเซี ยส ข้อใดเป็ นปรำกฏกำรณ์
ตำมธรรมชำติที่สำมำรถพบเห็นได้ตำมพื้นผิวของใบหญ้ำ
1 น้ ำค้ำงแข็ง
2 ลูกเห็บ
3 น้ ำค้ำง
4 ฝน
ตัวชี้วดั ออกแบบและสร้ำงเครื่ องมืออย่ำงง่ำยในกำรวัดอุณหภูมิ ควำมชื้น และควำมกดอำกำศ
(ว 6.1 ป.5/3)
44. ทดลองใช้อุปกรณ์ X วัดอุณหภูมิของอำกำศในฤดูร้อน ช่วงเวลำในข้อใด
อำกำศมีอุณหภูมิสูงที่สุด และ X ได้แก่อุปกรณ์ในข้อใด
1 05.00 น. แกลวำนอมิเตอร์
2 09.00 น. บำรอมิเตอร์
3 12.00 น. เทอร์มอมิเตอร์
4 18.00 น. อัลติมิเตอร์
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดลมและนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวัน (ว 6.1 ป.5/4)
45.

จำกภำพศรลม กระแสลมพัดมำจำกทิศใดไปยังทิศใด
1 ทิศเหนือไปทิศใต้
2 ทิศใต้ไปทิศเหนือ
3 ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
4 ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

ตัวชี้วดั อธิบำยจำแนกประเภทของหิ นโดยใช้ลกั ษณะของหิน สมบัติของหิ นเป็ นเกณฑ์
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ป.6/1)
สำรวจและอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของหิน (ว 6.1 ป.6/2)
46.

แผนภำพ วัฏจักรของหิ น
จำกแผนภำพ A และ B ได้แก่ขอ้ ใด
A
B
หิ นชั้น
หินแปร
1
หินแปร
หินอัคนี
2
3
หินทรำย
หินหนืด
4
หินบะซอลต์
หินกรวด

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยธรณี พิบตั ิภยั ที่มีผลต่อมนุษย์และสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว 6.1 ป.6/3)
47. ธรณี พิบตั ิภยั ในข้อใดไม่ มีน้ ำมำเกี่ยวข้อง
1 สึ นำมิ
2 อุทกภัย
3 แผ่นดินไหว
4 น้ ำป่ ำไหลหลำก

ตัวชี้วดั สร้ำงแบบจำลองเพื่ออธิบำยลักษณะของระบบสุ ริยะ (ว 7.1 ป.4/1)
48. ดำวดวงใดในระบบสุ ริยะที่มีทิศทำงกำรหมุนรอบตัวเองต่ำงจำกพวก
1 โลก
2 ดำวพุธ
3 ดำวศุกร์
4 ดวงจันทร์
ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยกำรเกิดทิศและปรำกฏกำรณ์กำรขึ้น-ตกของดวงดำวโดยใช้แผนที่ดำว
(ว 7.1 ป.5/1)
49.

จำกภำพ ถ้ำต้องกำรหำดำวเหนือในท้องฟ้ ำในเวลำกลำงคืน ดำวเหนือจะอยูท่ ี่ตำแหน่งในข้อใด
1 ตำแหน่ง A
2 ตำแหน่ง B
3 ตำแหน่ง C
4 ตำแหน่ง D
ตัวชี้วดั สร้ำงแบบจำลองและอธิ บำยกำรเกิดฤดู ข้ำงขึ้นข้ำงแรม สุ ริยปุ รำคำ จันทรุ ปรำคำ
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 7.1 ป.6/1)
50. แบบจำลองในข้อใดแสดงกำรเกิดจันทรุ ปรำคำได้ถูกต้อง เรี ยงตำมลำดับ
(กำหนดให้ ไฟฉำย = ดวงอำทิตย์ ลูกปิ งปอง = ดวงจันทร์ ผลส้ม = โลก)
1 ผลส้ม
ลูกปิ งปอง
ไฟฉำย
2 ผลส้ม
ไฟฉำย
ลูกปิ งปอง
3 ไฟฉำย
ลูกปิ งปอง
ผลส้ม
4 ไฟฉำย
ผลส้ม
ลูกปิ งปอง

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 51-60)
ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 2 คะแนน
ตัวชี้วดั อธิ บำยน้ ำ แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปั จจัยที่จำเป็ นบำงประกำร
ต่อกำรเจริ ญเติบโต (ว 1.1 ป.4/2)
51. สิ่ งสำคัญที่พืชใช้ในกำรสร้ำงอำหำรได้แก่ขอ้ ใด
1 น้ ำ ธำตุอำหำร
2 แสงสว่ำง คลอโรฟิ ลล์
3 น้ ำ แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์
4 แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิ เจน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยง และกำรสัมผัส (ว 1.1 ป.4/3)
52. ข้อใดเป็ นพฤติกรรมของพืชที่ตอบสนองต่อแสง
1 กำรเอนของลำต้นถัว่ ไปทำงหน้ำต่ำง
2 กำรคำยน้ ำของพืชผ่ำนทำงปำกใบ
3 กำรบำนของดอกคุณนำยตื่นสำย
4 กำรหุบใบของต้นไมยรำบ

ตัวชี้วดั อภิปรำยแนวทำงในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (ว 2.2 ป.6/4)
มีส่วนร่ วมในกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 ป.6/5)
53. วิธีกำรในข้อใดเป็ นกำรแสดงถึงกำรช่วยอนุ รักษ์ป่ำไม้
1 ใช้เครื่ องเรื อนที่ทำด้วยไม้อดั
2 ตัดไม้เฉพำะบริ เวณที่ห่ำงไกลจำกต้นน้ ำ
3 เชิญชวนเยำวชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่ำไม้
4 เข้ำร่ วมโครงกำรปลูกสวนป่ ำของชมรมอนุรักษ์
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยสมบัติของ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (ว 3.1 ป.6/1)
จำแนกสำรเป็ นกลุ่มโดยใช้สถำนะหรื อเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง (ว 3.1 ป.6/2)
54. ตาราง ลักษณะของสำรบำงชนิด
สถานะของสาร
A
B
C

รู ปร่ าง
คงตัว
ไม่คงตัว
ไม่คงตัว

จำกตำรำง A เป็ นสถำนะของสำรในข้อใด
1 นมสด
2 ด่ำงทับทิม
3 แนฟทำลีน
4 แก๊สไนโตรเจน

ลักษณะของสาร
แรงยึดเหนี่ยว
ปริมาตร
ระหว่ างอนุภาค
คงตัว
มำก
ไม่คงตัว
ไม่มี
คงตัว
มีบำ้ ง

การเรียงตัวของ
อนุภาค
เป็ นระเบียบ
ไม่เป็ นระเบียบ
ไม่เป็ นระเบียบ

ตัวชี้วดั สำรวจและจำแนกประเภทของสำรต่ำง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้สมบัติ
และกำรใช้ประโยชน์ของสำรเป็ นเกณฑ์ (ว 3.1 ป.6/4)
55. ทดสอบนำตัวอย่ำงน้ ำส้มสำยชูจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ ใส่ ในหลอดทดลองหลอดละ 3 ลูกบำศก์เซนติเมตร
แล้วหยดสำรละลำยเจนเชียนไวโอเลตลงไปหลอดละ 1 หยด ได้ผลกำรทดสอบดังตำรำง
ตาราง ผลกำรเปลี่ยนแปลงของสี ของตัวอย่ำงน้ ำส้มสำยชู เมื่อหยดสำรละลำยเจนเชียนไวโอเลต
ร้ านค้ า
P
Q
R
S

ผลการเปลี่ยนแปลงของสี ของตัวอย่าง
นา้ ส้ มสายชู
สี ม่วง
สี เขียว
สี ม่วงน้ ำเงิน
สี เหลืองปนเขียว

น้ ำส้มสำยชูของร้ำนค้ำในข้อใดเป็ นน้ ำส้มสำยชูที่ผลิตจำกกรดแร่ ธำตุ
1 ร้ำน P
2 ร้ำน Q
3 ร้ำน R
4 ร้ำน S
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยตัวนำไฟฟ้ ำและฉนวนไฟฟ้ ำ (ว 5.1 ป.6/2)
56. ถ้ำต้องกำรให้หลอดไฟฟ้ ำในวงจรไฟฟ้ ำสว่ำง วัตถุ A ได้แก่ขอ้ ใด

1
2
3
4

ขดลวดสปริ ง
ลูกกุญแจ
แท่งแก้ว
แผ่นยำง

เข็มเย็บผ้ำ
แผ่นทองแดง
เชือกฟำง
ไม้จิ้มฟัน

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดสนำมแม่เหล็กรอบสำยไฟที่มีกระแสไฟฟ้ ำผ่ำน
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ป.6/5)
57. วัตถุในข้อใดเมื่อนำมำพันกับลวดทองแดงแล้วให้กระแสไฟฟ้ ำไหลผ่ำน จะกลำยเป็ นแม่เหล็ก
A. แท่งเหล็ก
D. หลอดด้ำย
1
2
3
4

B. เศษผ้ำ
E. ตะปู

C. ขวดแก้ว
F. แผ่นสังกะสี

ข้อ A
ข้อ B
ข้อ C และ D
ข้อ E และ F

ตัวชี้วดั ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น (ว 6.1 ป.4/2)
58. ดินชนิดใดเหมำะในกำรเพำะปลูกคะน้ำมำกที่สุด
ถ้ำต้องกำรทำกำรทดลองเพื่อตอบปั ญหำดังกล่ำว ข้อใดเป็ นตัวแปรต้น และตัวแปรตำม
1 ปริ มำณดิน
2 ชนิดของดิน
3 กำรเจริ ญเติบโตของคะน้ำ
4 ชนิดพันธุ์ของคะน้ำที่นำมำเพำะ
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเกิดวัฏจักรน้ ำ (ว 6.1 ป.5/2)
59. กระบวนกำรในข้อใดเกี่ยวข้องกับกำรเกิดวัฏจักรของน้ ำ
1 กำรระเหิ ด
2 กำรระเหย
3 กำรควบแน่น
4 กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี

ตัวชี้วดั สื บค้นอภิปรำยควำมก้ำวหน้ำและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศ (ว 7.2 ป.6/1)
60. ข้อควำมใดกล่ำวถูกต้อง
1 ข้อมูลจำกดำวเทียมส่ งมำยังโลกในรู ปของสัญญำณเสี ยง
2 ดำวเทียมไทยคม-1A เป็ นดำวเทียมสื่ อสำรดวงแรกของไทย
3 ยำนอวกำศลำแรกที่นำมนุษย์อวกำศไปลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็ จเป็ นลำแรกคือ ยำนมีร์
4 สถำนีอวกำศเป็ นยำนอวกำศที่โคจรรอบโลกเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็ นที่พกั และทำงำนวิจยั ต่ำง ๆ

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ข้ อ
1

เฉลย
1

2
3
4

4
4
3

5

3

6

2

7
8

4
1

9

4

เหตุผล
สำหร่ ำยพุงชะโด และสำหร่ ำยหำงกระรอก เป็ นพืชจมน้ ำ ไม่มีปำกใบ
ส่ วนว่ำนกำบหอย ถัว่ เขียว พู่ระหง และหำงนกยูง เป็ นพืชบก พบปำกใบ
ทำงด้ำนล่ำงของใบ
บัว และผักตบชวำ เป็ นพืชปริ่ มน้ ำ พบปำกใบทำงด้ำนบนของใบ
สำรละลำยไอโอดีนใช้ในกำรทดสอบแป้ ง โดยจะเปลี่ยนเป็ นสี ม่วงน้ ำเงิน
พฤติกรรมกำรดูดน้ ำนมของลูกสัตว์เป็ นพฤติกรรมที่มีมำตั้งแต่กำเนิด
ส่ วนประกอบของดอกที่ทำหน้ำที่ห่อหุ ม้ ส่ วนสำคัญของดอกได้แก่ กลีบเลี้ยง คือ
หมำยเลข 4
กำรเพำะเมล็ดเป็ นกำรสื บพันธุ์และกำรขยำยพันธุ์พืชแบบอำศัยเพศของพืชดอก
ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ กำรถ่ำยเรณู และกำรปฏิสนธิ
ส่ วนกำรปั กชำ และกำรตอนกิ่ง เป็ นกำรสื บพันธุ์และกำรขยำยพันธุ์พืชแบบไม่อำศัยเพศ แต่อำศัยส่ วนประกอบอื่นของพืชในกำรสื บพันธุ์ จึงไม่มีกำรถ่ำยเรณู
และกำรปฏิสนธิ
ทำนตะวัน เป็ นพืชดอก มีวฏั จักรชีวติ ของพืชดอก
ส่ วนสนฉัตร และเฟิ ร์ น เป็ นพืชไร้ดอก จึงไม่มีวฏั จักรชีวิตดังแผนภำพ
กระบวนกำรปฏิสนธิ เกิดขึ้นในสัตว์ที่มีกำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศ
กำรปิ ดฝำโอ่งน้ ำกินน้ ำใช้ เป็ นกำรป้ องกันไม่ให้ยงุ ลำยเข้ำไปวำงไข่ในน้ ำ
เป็ นกำรตัดวัฏจักรชีวติ ของยุง ซึ่ งเป็ นวิธีกำรป้ องกันและกำจัดกำรแพร่ พนั ธุ์
ของยุงลำยได้
วัยผูใ้ หญ่ คือ วัยที่มีช่วงอำยุต้ งั แต่ 19 ปี เป็ นต้นไป
ดังนั้น พี่ชำยฝำแฝดมีอำยุ 20 ปี จึงมีกำรเจริ ญเติบโตทำงร่ ำงกำยอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่
ส่ วนวัยรุ่ น คือ วัยที่มีช่วงอำยุต้ งั แต่ 13-19 ปี
วัยเด็ก คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุครบ 12 ปี แบ่งเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
วัยทำรก (วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุครบ 1 ปี ) วัยก่อนเรี ยน (วัยตั้งแต่ 1-6 ปี )
และวัยเรี ยน (วัยตั้งแต่ 6-12 ปี )

ข้ อ
10

เฉลย
2

11

3

12
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เมื่อรับประทำนขนมทองหยอดเข้ำไป ร่ ำงกำยจะย่อยขนมทองหยอดเสร็ จสมบูรณ์
ที่บริ เวณลำไส้เล็ก เนื่ องจำกขนมทองหยอดมีสำรอำหำรประเภทโปรตีนจำกไข่
คำร์ โบไฮเดรตจำกแป้ ง และไขมันจำกน้ ำมัน
และลำไส้เล็กจะย่อยสำรอำหำรประเภทโปรตีน คำร์ โบไฮเดรต และไขมัน
เด็กที่มีโอกำสเป็ นโรคเอ๋ อคือ เด็กที่ได้รับปริ มำณไอโอดีนน้อยกว่ำ 100 ไมโครกรัม
ต่อวัน มีจำนวน 3 คน
ลูกได้รับกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุ กรรมจำกพ่อและแม่
และลักษณะทำงพันธุ กรรมจำกพ่อและแม่ที่สำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ ลูกได้ ได้แก่
ผมหยักศก จมูกโด่ง หนังตำชั้นเดียว และนัยน์ตำสี ดำ
พืชดอกแบ่งออกเป็ น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลกั ษณะของรำก ลำต้น
และใบ เป็ นเกณฑ์ ดังนั้น พืชในกลุ่มที่ 1 เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชในกลุ่มที่ 2
เป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น พุดแก้ว เฟื่ องฟ้ ำ รำชพฤกษ์ มะลิซอ้ น ประดู่ ลีลำวดี
กำรจำแนกประเภทของสัตว์มีกำรกำหนดเกณฑ์ต่ำง ๆ เช่น
ถิ่นที่อยูอ่ ำศัย (สัตว์ที่อำศัยอยูบ่ นบก-สัตว์ที่อำศัยอยูใ่ นน้ ำ)
กำรมีกระดูกสันหลัง (สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง-สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง)
ระบบไหลเวียนเลือด (สัตว์ที่มีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิ ด-สัตว์ที่มีระบบไหลเวียนเลือดแบบปิ ด)
กำรสังเกต เป็ นกำรใช้ประสำทสัมผัสเข้ำไปสำรวจวัตถุ หรื อปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ
โดยไม่ใส่ หรื อเพิ่มควำมคิดเห็นของผูส้ ังเกตลงไป
ต้นไม้น้ ำเป็ นพืชที่สังเครำะห์ดว้ ยแสงได้ จัดเป็ นผูผ้ ลิต
โซ่อำหำรมีปลำเป็ นผูบ้ ริ โภคลำดับสุ ดท้ำย ถ้ำปลำตำยหมด กุง้ ซึ่ งเป็ นอำหำรของปลำจะมีปริ มำณเพิ่มมำกขึ้น เมื่อกุง้ มีปริ มำณเพิ่มมำกขึ้น อำหำรของกุง้ ในที่น้ ีคือ
ไรน้ ำ จะมีปริ มำณลดลง
รำกับสำหร่ ำยสี เขียวมีควำมสัมพันธ์แบบภำวะพึ่งพำอำศัยกัน
ซึ่ งต่ำงฝ่ ำยต่ำงได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยสำหร่ ำยสี เขียวสร้ำงอำหำรได้เอง
และได้ควำมชื้ นจำกรำ ส่ วนรำสร้ำงอำหำรเองไม่ได้ แต่ได้อำหำรจำกสำหร่ ำยสี เขียว
ส่ วน นกกระยำงกับปลำ และจิ้งจกกับแมลง มีควำมสัมพันธ์แบบภำวะล่ำเหยือ่
กำฝำกกับต้นมะม่วง และพยำธิ ตวั ตืดในลำไส้มนุษย์ มีควำมสัมพันธ์แบบภำวะปรสิ ต
กำรตัดต้นไม้ในป่ ำเพื่อสร้ำงบ้ำนพักตำกอำกำศ เป็ นกำรตัดไม้ทำลำยป่ ำ ก่อให้เกิด
ปั ญหำขำดแคลนน้ ำ ดินเสื่ อมโทรม สัตว์ป่ำและพืชไม่มีที่อยูอ่ ำศัย เป็ นกำรทำลำย
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
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ป่ ำไม้ช่วยให้ควำมชุ่มชื้ นแก่บรรยำกำศ ลดควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ
และลดภำวะโลกร้อน
กล่องกระดำษ ทำมำจำกกระดำษ เป็ นขยะที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
จึงทิ้งลงในถังขยะรี ไซเคิล
ถ้ำไม่ตอ้ งกำรให้โต๊ะหิ นอ่อนเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว จะต้องปูดว้ ยแผ่นกระจก
เนื่องจำกแผ่นกระจกทำจำกแก้ว มีควำมแข็ง เกิดรอยขีดข่วนยำก
เตำไฟฟ้ ำ และกระทะอะลูมิเนียม ทำมำจำกโลหะ ซึ่งเป็ นวัสดุที่นำควำมร้อน
ของผสมเกลือและผงถ่ำน แยกโดยนำน้ ำมำละลำย แล้วทำกำรกรองด้วยกระดำษกรอง สำมำรถแยกผงถ่ำนออกจำกน้ ำเกลือ
แล้วนำน้ ำเกลือมำระเหยแห้ง สำมำรถแยกเกลือออกจำกน้ ำได้
กำรอ่ำนฉลำกวิธีใช้บนผลิตภัณฑ์ให้เข้ำใจและปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
เป็ นหลักกำรเลือกใช้สำรอย่ำงปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่ งแวดล้อม
ไอน้ ำ

ควบแน่น
ระเหย
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น้ ำ

แข็งตัว

น้ ำแข็ง

หลอมเหลว

แผนภำพ กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร
ถ้ำฝ่ ำย A ออกแรงดึง 30 นิวตัน ฝ่ ำย B ต้องออกแรงดึงมำกกว่ำ 30 นิวตัน
เชือกจึงเลื่อนไปทำงฝ่ ำย B
บนภูเขำสู ง 2,000 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล
ควำมดันอำกำศมีค่ำเท่ำกับ 600 มิลลิเมตรของปรอท
น้ ำที่อยูร่ ะดับล่ำงสุ ดคือตำแหน่ง A มีควำมดันของน้ ำมำกที่สุด
จึงไหลลงที่ตำแหน่ง F ซึ่ งเป็ นตำแหน่งที่ไกลที่สุด
แผ่นฟอยล์ B ที่แผ่และปลำยโค้งตั้งขึ้นเป็ นขอบ จะลอยน้ ำได้ดีที่สุด
ส่ วน แผ่นฟอยล์ A ที่พบั เป็ นแผ่นเล็ก จะจมดิ่งลงไปในน้ ำ
แผ่นฟอยล์ C ที่ขยำเป็ นก้อนกลม จะลอยน้ ำได้และมีบำงส่ วนจมอยูใ่ นน้ ำ
แรงเสี ยดทำนเป็ นแรงที่ตำ้ นกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
ดังนั้น วัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวขรุ ขระจะมีแรงต้ำนกำรเคลื่อนที่ของวัตถุน้ นั
มำกกว่ำวัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวเรี ยบ
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แสงเคลื่อนที่ผำ่ นตัวกลำงโปร่ งใสชนิดเดียวกัน แสงมีกำรเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง
ออกจำกแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทุกทำง
เมื่อแสงตกกระทบผิวสะท้อนไม่วำ่ จะเป็ นผิวรำบหรื อโค้ง กำรสะท้อนของแสง
จะต้องเป็ นไปตำมกฎกำรสะท้อนเสมอ คือ
1. รังสี ตกกระทบ รังสี สะท้อน และเส้นปกติ อยูใ่ นระนำบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบเท่ำกับมุมสะท้อน ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ
ตัวกลำงโปร่ งใส คือ วัตถุที่ยอมให้แสงผ่ำนได้หมด
ตัวกลำงโปร่ งแสง คือ วัตถุที่ยอมให้แสงผ่ำนได้บำงส่ วน
วัตถุทึบแสง คือ วัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่ำนได้
ดังนั้น วัตถุ A เป็ นตัวกลำงโปร่ งใส ได้แก่ ปริ ซึม
วัตถุ B เป็ นวัตถุทึบแสง ได้แก่ กระดำษแข็ง
วัตถุ C เป็ นตัวกลำงโปร่ งแสง ได้แก่ กระดำษไข
เซลล์สุริยะเป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์ไปเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ
หลังฝนตก ละอองน้ ำในอำกำศทำหน้ำที่เป็ นปริ ซึม ทำให้เกิดรุ ้ง
ควำมดังของเสี ยงขึ้นกับระยะทำงระหว่ำงตัวกลำงกับแหล่งกำเนิดเสี ยง
และขนำดของกำรสัน่ ของวัตถุ
ระดับเสี ยงสู ง-ต่ำขึ้นกับควำมเร็ วในกำรสั่นของวัตถุที่เป็ นแหล่งกำเนิดเสี ยง
โรงพยำบำลเป็ นสถำนที่ที่ไม่ควรใช้เสี ยงดัง เนื่องจำกเป็ นกำรรบกวนผูป้ ่ วย
ที่ตอ้ งกำรพักผ่อน
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ ำในกระบอกไฟฉำย เป็ นกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ ำแบบอนุกรม
กำรต่อหลอดไฟฟ้ ำแบบขนำน ถ้ำถอดหลอดไฟฟ้ ำออก 1 ดวง
หลอดไฟฟ้ ำที่เหลือยังคงสว่ำงอยู่
ดิน 100 กรัม มีซำกพืช ซำกสัตว์ 5 กรัม
1,500 = 75 กรัม
ดินตัวอย่ำง 1,500 กรัม มีซำกพืช ซำกสัตว์ = 5 ×100
ดังนั้น ดินตัวอย่ำง 1,500 กรัม มีซำกพืช ซำกสัตว์ เท่ำกับ 75 กรัม
น้ ำค้ำงแข็ง คือ ผลึกน้ ำแข็งที่เกำะตัวเป็ นชั้นบำง ๆ บนวัตถุหรื อพื้นผิวของใบหญ้ำ
ที่อุณหภูมิของอำกำศเย็นลงต่ำกว่ำจุดเยือกแข็ง โดยหยดน้ ำกลำยเป็ นน้ ำแข็ง
อุณหภูมิของอำกำศจะสู งสุ ดในเวลำ 12.00 น. ซึ่งเป็ นเวลำเที่ยงวัน
และเทอร์มอมิเตอร์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้วดั อุณหภูมิ
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ศรลม คือ เครื่ องมือที่ใช้วดั ทิศทำงลม มีลกั ษณะเป็ นลูกศร เมื่อมีลมพัดมำ
หำงลูกศรจะถูกผลักแรงกว่ำหัวลูกศร หัวลูกศรจึงชี้ไปในทิศทำงที่ลมพัดมำ
ดังนั้น จำกภำพหัวลูกศรของศรลมชี้ไปทำงทิศใต้ แสดงว่ำมีกระแสลมพัด
จำกทิศใต้ไปทิศเหนือ

แผนภำพ วัฏจักรของหิ น
แผ่นดินไหว เป็ นธรณี พิบตั ิภยั ที่ไม่มีน้ ำมำเกี่ยวข้อง
ส่ วน สึ นำมิ อุทกภัย และน้ ำป่ ำไหลหลำก เป็ นธรณี พิบตั ิภยั ที่เกี่ยวข้องกับน้ ำโดยตรง
ดำวศุกร์หมุนรอบตัวเองในทิศตำมเข็มนำฬิกำ คือ ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
ในขณะที่ดำวเครำะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุ ริยะหมุนรอบตัวเอง
ในทิศทวนเข็มนำฬิกำ คือ ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ดังนั้น ดำวศุกร์เป็ นดำวเครำะห์ในระบบสุ ริยะที่มีทิศทำงกำรหมุนตรงข้ำม
กับดำวเครำะห์ดวงอื่น ๆ
กลุ่มดำวค้ำงคำวประกอบด้วยดำวฤกษ์อย่ำงน้อย 5 ดวง
จัดกลุ่มคล้ำยตัวอักษร M
ดำวเหนือ
กลุ่มดำวค้ำงคำวจะปรำกฏอยูบ่ นท้องฟ้ ำ
ด้ำนทิศเหนือตรงข้ำมกับกลุ่มดำวจระเข้เสมอ
เรำจึงสำมำรถใช้กลุ่มดำวค้ำงคำวหำตำแหน่งของดำวเหนื อ
เมื่อโลก ดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์ โคจรมำอยูใ่ นระนำบเดียวกัน
และดวงจันทร์ เคลื่อนที่อยูใ่ นเขตเงำของโลก ทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ที่เรี ยกว่ำ
จันทรุ ปรำคำ
โลก

ดวงอำทิตย์

ดวงจันทร์

กำรเกิดจันทรุ ปรำคำ
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แสงสว่ำง คลอโรฟิ ลล์ น้ ำ และแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นสิ่ งสำคัญที่พืชใช้ใน
กำรสร้ำงอำหำร
กำรเอนของลำต้นถัว่ ไปทำงหน้ำต่ำง และกำรบำนของดอกคุณนำยตื่นสำย
เป็ นพฤติกรรมของพืชที่ตอบสนองต่อแสง
กำรเชิญชวนเยำวชนให้ช่วยกันอนุ รักษ์ป่ำไม้ และเข้ำร่ วมโครงกำรปลูกสวนป่ ำ
ของชมรมอนุ รักษ์ เป็ นกำรช่วยอนุรักษ์ป่ำไม้
A เป็ นลักษณะของสำรในสถำนะของแข็ง ได้แก่ ด่ำงทับทิม และแนฟทำลีน
ส่ วน B เป็ นลักษณะของสำรในสถำนะแก๊ส
C เป็ นลักษณะของสำรในสถำนะของเหลว
สำรละลำยเจนเชียนไวโอเลตใช้ทดสอบประเภทของกรด
เมื่อหยดสำรละลำยเจนเชียนไวโอเลตลงในกรดอินทรี ยซ์ ่ ึงเป็ นกรดจำกพืชหรื อสัตว์
สี ของสำรละลำยจะมีสีม่วง
แต่ถำ้ หยดสำรละลำยเจนเชียนไวโอเลตลงในกรดอนิ นทรี ยห์ รื อกรดจำกแร่ ธำตุ
สี ของสำรละลำยจะเปลี่ยนเป็ นสี เขียว หรื อสี เหลืองปนเขียว
วัตถุต่ำงชนิดกันนำไฟฟ้ ำได้แตกต่ำงกัน วัตถุที่นำไฟฟ้ ำส่ วนใหญ่เป็ นโลหะ
ดังนั้น วัตถุ A เป็ นตัวนำไฟฟ้ ำ เช่น ขดลวดสปริ ง เข็มเย็บผ้ำ ลูกกุญแจ แผ่นทองแดง
เมื่อนำมำต่อในวงจรไฟฟ้ ำ จะทำให้หลอดไฟฟ้ ำสว่ำง
เมื่อมีกระแสไฟฟ้ ำในขดลวดที่พนั รอบแท่งเหล็ก ตะปู หรื อแผ่นสังกะสี
ทำให้แท่งเหล็ก ตะปู หรื อแผ่นสังกะสี กลำยเป็ นแม่เหล็ก
แม่เหล็กชนิดนี้ เรี ยกว่ำ แม่เหล็กไฟฟ้ ำ
ตัวแปรต้น คือ ชนิดของดิน
ตัวแปรตำม คือ กำรเจริ ญเติบโตของคะน้ำ
ขณะที่น้ ำได้รับควำมร้อนจะระเหยจำกผิวน้ ำหรื อผิวดินขึ้นสู่ อำกำศ เมื่อกระทบกับ
อำกำศที่เย็นจะควบแน่นเป็ นละอองน้ ำเล็ก ๆ ลอยในอำกำศ รวมเป็ นกลุ่มก้อน เรี ยกว่ำ
เมฆ เมื่อเมฆรวมกันในปริ มำณมำกจะรวมตัวเป็ นหยดน้ ำกลำยเป็ นฝน
และตกกลับลงมำบนพื้นดิน ดังนั้น วัฏจักรของน้ ำมีท้ งั กำรระเหย (ให้ควำมร้อน)
และกำรควบแน่น (ให้ควำมเย็น)
1. ข้อมูลจำกดำวเทียมส่ งมำยังโลกในรู ปของสัญญำณภำพ
3. ยำนอวกำศลำแรกที่นำมนุษย์อวกำศไปลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็ จเป็ นลำแรก
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