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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 2/5)  
  
1. ขอใดทําหนาที่สงยานอวกาศหรือดาวเทียมใหขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศ หนีจาก

แรงดึงดูดของโลก 
 1) ยานอวกาศ   2) เครื่องบินไอพน 
 3) สถานีอวกาศ   4) จรวด  
2. ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอน 
 1) พืชและสัตวมีความหลากหลายทางสายพันธุมากขึ้น 
 2) น้ําทะเลมีระดับที่สูงขึ้น 
 3) ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําจืด 
 4) ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจากภัยธรรมชาติ  
3. แบคทีเรียมีบทบาทอยางไรในระบบนิเวศ 
 1) ไมสามารถสรางอาหารเองได ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร 
 2) กินซากเนาเปอยผุพังเปนอาหาร 
 3) กินอาหารจากการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่น 
 4) สามารถสรางอาหารเองได  
4. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับภูเขาไฟ 
 1) พืชจะไมสามารถเจริญเติบโตในบริเวณเคยเปนภูเขาไฟ 
 2) ทําใหเกิดแผนดินไหวกอนและหลังภูเขาไฟระเบิด 
 3) ทําใหเกิดคลื่นสึนามิ 
 4) ทําใหอุณหภูมิของอากาศลดต่ําลง  
5. ขอใดไมสามารถนํามาแกปญหาดินเค็มได 
 1) ซากพืช-ซากสัตว  2) เปลือกหอย 
 3) ผงกํามะถัน   4) ปุยซัลเฟต  
6. พิจารณาขอมูลตอไปนี้  
  ก. แคลเซียมชวยในการแข็งตัวของเลือด 
  ข. ทองแดงชวยสรางฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 
  ค. โซเดียมเปนสวนประกอบของกระดูกและฟน 
 ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับประโยชนของแรธาตุตางๆ 
 1) เฉพาะ ก. 2) เฉพาะ ค. 3) ก. และ ข. 4) ข. และ ค.  
7. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในขอใดไมใชประเภทเดียวกัน 
 1) ตนฝอยทองกับตนโกสน, พยาธิและมนุษย 
 2) ปลวกและโพรโทซัว, แบคทีเรีย E. coli กับมนุษย 
 3) ฉลามกับเหาฉลาม, กลวยไมกับตนไมใหญ 
 4) มดดํากับเพลี้ย, ปลาขนาดเล็กกับปะการัง  
8. สัตวในขอใดมีการแลกเปลี่ยนแกสทางผิวหนังเทานั้น 
 1) ไสเดือนดิน 2) หอย 3) กบ 4) งู  
9. ขอใดไมใชประโยชนของแรกัมมันตรังสี 
 1) ทางการแพทยใชรักษาโรคมะเร็ง 
 2) ใชเคลือบผิวโลหะเพื่อปองกันการผุกรอน 
 3) ใชในการผลิตกระแสไฟฟา 
 4) ทําระเบิดนิวเคลียร 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. แสงเหนือแสงใต (Aurora) เปนปรากฏการณบนทองฟาที่มีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
 1) ฝนดาวตก 2) ลมสุริยะ 3) สุริยุปราคา 4) ดาวหาง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) จรวด 
   จรวดทําหนาที่สงยานอวกาศหรือดาวเทียมใหขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศ 

หนีจากแรงดึงดูดของโลก และออกไปยังอวกาศ ดวยเชื้อเพลิงที่เผาไหมขางใน 
ทําใหเกิดความเร็วสูงกวา 40,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

2. เฉลย 1) พืชและสัตวมีความหลากหลายทางสายพันธุมากขึ้น 
   ภาวะโลกรอนจะทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําจืด ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 

เกิดอุทกภัยถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม โรคติดตอในเขตรอนก็มี
แนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น และจะคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
ไขมาลาเรีย ซึ่งมียุงกนปลองเปนพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุของยุงจะมากขึ้น
ในสภาวะแวดลอมที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่ไมแนนอน แนวโนมของผลผลิตทาง
การเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร และ
ความอดอยาก ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิตานทานรางกายต่ํา 
โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา  

3. เฉลย 3) กินอาหารจากการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่น 
   แบคทีเรียเปนผูยอยสลาย (Decomposer) คือ สิ่งมีชีวิตที่กิน

อาหารจากการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่น สวนที่ยอยสลายแลวจะกลายเปน
วัตถุดิบที่ผูผลิตนําไปใชในการสรางอาหารตอไป  

4. เฉลย 1) พืชจะไมสามารถเจริญเติบโตในบริเวณเคยเปนภูเขาไฟ 
   ลาวาที่ทับถมกันอยูในบริเวณที่ราบ หรือที่ราบสูงในระยะแรกยัง 

ไมสามารถนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูกได ตองปลอยทิ้งไวจนกวาจะเกิด
การสลายตัวในโอกาสตอไป หินจากภูเขาไฟเมื่อสลายตัวไปจะกลายเปนดินที่
อุดมสมบูรณมาก เรียกวา ดินลาวา เหมาะที่จะนํามาใชในการเพาะปลูก 

   ภูเขาไฟอาจเกิดในเวลาใกลเคียงกับแผนดินไหวได ภูเขาไฟระเบิด
ใตทะเลลึกอาจทําใหเกิดคลื่นสึนามิตามมา และหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด
อากาศบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กนอย สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะเถา
ภูเขาไฟในอากาศไปบดบังความรอนจากดวงอาทิตย  

5. เฉลย 2) เปลือกหอย 
   ดินเค็มเกิดจากปริมาณสิ่งที่เพิ่มความเปนเบสในดิน เชน ปริมาณ

ปูนขาวในดินหรือเปนดินที่มีหินปูนเปนองคประกอบอยูมาก โดยดินเค็มจะมี
ระดับความเขมขนของเกลือในดินสูง พืชไมสามารถดูดน้ําจากดินมาเลี้ยงลําตนได 
ทําใหตนพืชเหี่ยวและใบไหม การแกไขดินที่เปนเบสโดยการใชน้ําจืดชะลาง 
แลวทําทางระบายน้ําเกลือทิ้ง ใสซากพืช-ซากสัตว เติมผงกํามะถันหรือสาร
แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) เพื่อปรับสภาพดินใหกลายเปนเกลือโซเดียมซัลเฟต
ที่น้ําชะลางออกไดงาย 

6. เฉลย 3) ก. และ ข. 
   ก. ถูก เพราะแคลเซียมเปนสวนประกอบของกระดูกและฟน ชวย

ในการแข็งตัวของเลือดและการทํางานของกลามเนื้อ เกี่ยวกับการถายทอด
กระแสประสาท  

   ข. ถูก เพราะทองแดงเปนสวนประกอบในเอนไซมหลายตัวใน
รางกาย เปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีในการสรางฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง จึงถือ
เปนสารจําเปนในการสรางเม็ดเลือดแดงเชนเดียวกัน  

   ค. ผิด เพราะโซเดียมชวยรักษาสมดุลของน้ําและความเปนกรด
ในรางกาย ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท  

7. เฉลย 4) มดดํากับเพลี้ย, ปลาขนาดเล็กกับปะการัง 
   มดดํากับเพลี้ย - การไดประโยชนรวมกัน, ปลาขนาดเล็กกับ

ปะการัง - ภาวะอิงอาศัย 
  1) ตนฝอยทองกับตนโกสน, พยาธิและมนุษย - ภาวะปรสิต ฝายได

ประโยชน คือ ตนฝอยทองและพยาธิ 
  2) ปลวกและโพรโทซัว, แบคทีเรีย E. coli กับมนุษย - ภาวะพึ่งพา 

ไดประโยชนทั้งคู 
  3) ฉลามกับเหาฉลาม, กลวยไมกับตนไมใหญ - ภาวะอิงอาศัย ฝาย

ไดประโยชน คือ เหาฉลามและกลวยไม สวนฉลามและตนไมใหญไมไดไมเสีย
ประโยชน  

8. เฉลย 1) ไสเดือนดิน 
   ไสเดือนดินมีพื้นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนแกส ไสเดือนดินจึง

ตองอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดในการลําเลียงแกสไปสูเซลลตางๆ ในรางกาย 
ไสเดือนดินจึงตองขับเมือกเพื่อทําใหผิวลําตัวชุมชื้นอยูเสมอ เพื่อใหแกสแพร
ผานเขา-ออกไดงาย  

9. เฉลย 2) ใชเคลือบผิวโลหะเพื่อปองกันการผุกรอน 
   แรกัมมันตรังสี คือ แรที่ปลอยรังสีออกมาตลอดเวลา เพราะเปนแร

ที่ไมเสถียร โดยขณะที่สลายตัวจะปลอยรังสีออกมา ประโยชนของแรกัมมันตรังสี 
ใชผลิตกระแสไฟฟา ทําระเบิดนิวเคลียร ใชคํานวณอายุของโลก ทําใหเกิด  
สายพันธุใหมในการปรับปรุงพันธุพืช ทางการแพทยใชรักษาโรคมะเร็ง เชน 
โคบอลต-60 เปนสารกัมมันตรังสี ใชประโยชนในดานการแพทย การเกษตร 
และการถนอมอาหาร แตโคบอลตเปนโลหะแข็ง เปราะ และไมเปนสารกัมมันตรังส ี
ใชผสมกับเหล็กทําใหเหล็กเปนแมเหล็กถาวรได ใชเคลือบผิวโลหะเพื่อปองกัน
การผุกรอน สารประกอบสีน้ําเงินของโคบอลตใชทําสีตกแตงเครื่องลายคราม
และถวยชาม  

10. เฉลย 2) ลมสุริยะ 
   ลมสุริยะ คือ กระแสของอนุภาคประจุไฟฟาที่ถูกปลอยออกมาจาก

ชั้นบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตยสูอวกาศ สวนใหญประกอบดวย
อิเล็กตรอนและโปรตอน กระแสอนุภาคเหลานี้มีอุณหภูมิและความเร็วที่
แตกตางกันออกไปตามชวงเวลา กระแสอนุภาคจะหลุดออกพนจากแรงโนมถวง
ของดวงอาทิตย ลมสุริยะยังทําใหเกิดปรากฏการณอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก พายุ
แมเหล็กโลก ซึ่งเปนตนเหตุทําใหไฟฟาบนโลกใชการไมไดบางครั้งบางคราว   
ทําใหเกิดปรากฏการณแสงเหนือแสงใตที่ขั้วโลก หรือรบกวนการทํางานของ
ดาวเทียม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


