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กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

หน่วยฯ ที ่1  สัตวโ์ลกผูน่้ารัก                จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. สุนขัมีการเจริญแบบไม่มีการเปล่ียนแปลง 5. สตัวใ์นขอ้ใดมีการเจริญเติบโตแบบมีการ 
 รูปร่างเช่นเดียวกบัสตัวใ์นขอ้ใด  เปล่ียนแปลงรูปร่างสมบูรณ์ 
 ก. กบ ข.   แมลงปอ  ก. ยงุ   ผเีส้ือ   แมลงปอ 
 ค. แมลงสามง่าม ง.   ผีเส้ือ  ข. แมลงวนั   แมลงสาบ   เพล้ีย 
2. เราสามารถพบตวัอ่อนของสตัวท์ี่มีการ  ค. เหา   แมลงสามง่าม   ดว้ง 
 เจริญเติบโตแบบมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง  ง. ผเีส้ือ   แมลงวนั   ดว้ง 
 แต่ไม่สมบูรณ์ที่ใด  6. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. บนพื้นดิน ข.   บนตน้ไม ้  ก. ปลวกมีการเจริญเติบโตแบบมีการ 
 ค. ตามก่ิงไมผ้ ุ ง.   ในน ้ า   เปล่ียนแปลงรูปร่างสมบูรณ์ 
3. จากแผนภาพ น่าจะเป็นการเจริญเติบโต  ข. ตวัอ่อนแมลงปออาศยัอยูบ่นตน้ไม ้
 ของสตัวใ์นขอ้ใด   ค. แมลงสาบมีการเจริญเติบโตระยะดกัแด ้
     ง. ยงุมีการเจริญเติบโตที่มีการเปล่ียนแปลง 
      รูปร่าง 4 ขั้น 
    7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการกินอาหาร 
     ของสตัว ์
     ก. นกอินทรีกินงูเป็นอาหาร 
 ก. กบ ข.   เหา  ข. หมูป่ากินจระเขเ้ป็นอาหาร 
 ค. ดว้ง ง.   แมลงปอ  ค. กระต่ายกินนกเป็นอาหาร 
4. การเจริญเติบโตแบบใดมีระยะดกัแด ้  ง. กบกินงูเป็นอาหาร 
 ก. ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 8. สตัวใ์นขอ้ใดที่กินทั้งพชืและสตัวเ์ป็นอาหาร 
 ข. มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างทีละนอ้ย  ก. งู  ข.   เป็ด 
 ค. มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์  ค. ชา้ง  ง.   จระเข ้
 ง. มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์ 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

ตวัเต็มวยั ตวัอ่อน 
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9. หากนกัเรียนเล้ียงเหยีย่ว นกัเรียนจะใหอ้ะไร 16. สตัวใ์นขอ้ใดมีขนแบบเสน้ปกคลุมร่างกาย 
 เป็นอาหาร   ก. เสือ , แมว ข.   งู , มา้ 
 ก. ผลไม ้ ข.   ใบหญา้  ค. ปลา , หนู ง.    จระเข ้, สุนขั 
 ค. เน้ือสตัว ์ ง.   ผกั 17. ระบบอวยัวะใดเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนที่ 
10. ขอ้ใดถูกตอ้ง   ของสตัว ์
        สัตว์ที ่             สัตว์ที ่       สัตว์ทีก่นิทั้ง  ก. ระบบฮอร์โมน 
        กนิพืช             กนิสัตว์      พืชและสัตว์  ข. ระบบกลา้มเน้ือ   
 ก.        แมว              กบ              นกฮูก        ค. ระบบหมุนเวยีนเลือด 
 ข.         อ่ึงอ่าง         กระต่าย         มา้ลาย  ง. ระบบห่อหุม้ร่างกาย 
 ค.     ตัก๊แตน            หนู               ววั 18. เพราะเหตุใดปอดของนกจึงมีถุงลมพเิศษ 
 ง.       กวาง            เหยีย่ว           สุนขั  แตกต่างจากสตัวป์ระเภทอ่ืน 
     ก. เพือ่ป้องกนัความหนาวเยน็ขณะบิน 
11. สตัวช์นิดใดมีการเคล่ือนที่คลา้ยกบังู  ข. เพือ่ช่วยในการพองตวัใหมี้ขนาด 
 ก. ไสเ้ดือน ข.   หมึก   ใหญ่ขึ้น 
 ค. หอยทาก ง.   ก้ิงกือ  ค. เพือ่กกัเก็บก๊าซออกซิเจนไวห้ายใจขณะบิน 
12. สตัวใ์นขอ้ใดมีฟันใชบ้ดเคี้ยวดีที่สุด  ง. ไม่มีขอ้ถูก 
 ก. กระรอก ข.   หนู 19. การเปล่ียนสีของตวัเองเพือ่ใหเ้ขา้กบั 
 ค. มา้ ง.   เป็ด  ส่ิงแวดลอ้มของสตัวเ์ล้ือยคลาน  
13. สตัวใ์นขอ้ใดล่าสตัวอ่ื์นกินเป็นอาหาร  เก่ียวขอ้งกบัระบบใด 
 ก. หมีแพนดา้ ข.   สิงโต  ก. ระบบฮอร์โมน 
 ค. จิงโจ ้ ง.   มา้ลาย  ข. ระบบประสาท 
14. สตัวใ์นขอ้ใดกินอาหารแตกต่างจากสตัวอ่ื์น  ค. ระบบกลา้มเน้ือ 
 ก. กบ ข.   งู  ง. ระบบห่อหุม้ร่างกาย 
 ค. อูฐ ง.   เสือ 20. สตัวบ์กมีอวยัวะใดในการแลกเปล่ียนก๊าซ 
15. สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ านมที่อาศยัอยูใ่นน ้ า  ก. จมูก  
 ใชอ้วยัวะใดในการหายใจ  ข. เหงือก 
 ก. แผน่เหงือก ข.   ปอด  ค. ผวิหนงั 
 ค. ผวิหนงั ง.   ถูกทั้ง 3 ขอ้  ง. ปอด 
 



 3 

21. ส่ิงส าคญัในการสืบพนัธุข์องสตัวแ์บบอาศยั 26. เพราะเหตุใดจ้ิงจกและตุก๊แกจึงสามารถไต่ 
 เพศ คือขอ้ใด   ไปตามเพดานไดโ้ดยไม่หล่นลงมา 
 ก. เม็ดเลือด   และหวัใจ  ก. ความดนัอากาศกดล าตวัไวใ้หติ้ดกบั 
 ข. หวัใจ   และสปอร์   เพดาน 
 ค. สเปิร์ม   และเซลลไ์ข่  ข. ปลายขนที่น้ิวเทา้ช่วยดูดเพดานไว ้
 ง. อสุจิ   และเม็ดเลือด   ท าใหจ้ิ้งจกและตุก๊แกไม่หล่นลงมา 
22. ขอ้ใดเป็นลกัษณะพเิศษของสตัวเ์คี้ยวเอ้ือง  ค. ปลายน้ิวเทา้ของจ้ิงจกและตุก๊แกมี 
 ก. มีถุงส าหรับพกัอาหาร   ยางเหนียวช่วยดูดเพดาน 
 ข. เวลากินอาหารจะเคี้ยวชา้ๆ  ง. ล าตวัของจ้ิงจกและตุก๊แกสามารถ 
 ค. มีกระเพาะอาหารขนาดใหญ ่   ตา้นทานแรงโนม้ถ่วงของโลกได ้
 ง. ส ารอกอาหารที่กินเขา้ไปออกมาเคี้ยว 27. สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัในขอ้ใดใชข้า 
   ใหม่ได ้   ในการเคล่ือนที่ 
23. อวยัวะใดของสตัวท์ี่ท  าหนา้ที่ขบัถ่ายของเสีย  ก. หมึก  ข.   หอย  
 ก. ไต ข.   ล าไสเ้ล็ก  ค. ไฮดรา ง.   ก้ิงกือ 
 ค. หลอดอาหาร ง.   ถุงพกัอาหาร 28. ในระบบหมุนเวยีนโลหิตของสตัว ์  
24.     หวัใจท าหนา้ที่ร่วมกบัอวยัวะใด 
     ก. ปอด  ข.   ตบั 
     ค. ตบัอ่อน ง.   มา้ม 
    29. การขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกายของสตัว ์
     สามารถขบัถ่ายออกมาในรูปแบบใดบา้ง 
 อยากทราบวา่ ทวพีบตวัอ่อนของสตัว ์  ก. เหงื่อ   
 ประเภทใด   ข.    ปัสสาวะ 
 ก. สตัวเ์ล้ือยคลาน   ค. ลมหายใจออก  
 ข. สตัวค์ร่ึงน ้ าคร่ึงบก  ง.    ถูกทุกขอ้ 
 ค. สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ านม 30. ขอ้ใดไม่ใช่การสืบพนัธุข์องสตัวช์ั้นต ่า 
 ง. ขอ้มูลไม่เพยีงพอแก่การสรุป  ก. การสร้างสปอร์ 
25. สตัวช์นิดใดมีรูปร่างเพรียว มีหางยาว วิ่งเร็ว  ข. การปฏิสนธิ 
 เม่ือถูกท าร้ายจะสลดัหางเพือ่เบี่ยงเบน  ค. การแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ความสนใจของศตัรู   ง. การงอกใหม่   
 ก. จระเข ้ ข.   งู 
 ค. ก้ิงก่า ง.   ตะโขง 

ทวีพบสัตว์ชนิดหน่ึงอยู่ในหนองน ้ า 
ล าตวักลม  มีหาง  ตวัมีสีคล ้ า  ไม่มีขา 
เข าสั ง เกต เ ห็นสัตว์ช นิด น้ีหายใจ      
ดว้ยเหงือก และเคล่ือนที่โดยใชห้าง 


