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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/3)  
  
1. หลอดเลือดชนิดใดในรางกายที่มีปริมาณแกสออกซิเจนนอยที่สุด 
  1)  หลอดเลือดดํา    2)  หลอดเลือดแดง  
 3)  หลอดเลือดฝอย   4)  หลอดเลือดอารเทอรี  
2. สารในชีวิตประจําวันตอไปนี้ควรจําแนกตามเกณฑการใชประโยชนออกไดกี่

ชนิด อะไรบาง 
  เกลือ  น้ําตาล  น้ํายาลางจาน  น้ําใบเตย  น้ําสมสายชู  น้ํายาซักผา       

น้ําดอกอัญชัน  ซอสพริก 
 1) 2 ชนิด คือ ของที่กินได ของที่กินไมได 
 2) 2 ชนิด คือ สารที่ใชปรุงรสอาหาร สารทําความสะอาด 
 3) 3 ชนิด คือ สารที่ใชปรุงรสอาหาร สารแตงสีอาหาร สารทําความสะอาด 
 4) 4 ชนิด คือ สารที่ใชปรุงรสอาหาร สารแตงสีอาหาร สารทําความสะอาด  

สารสังเคราะห  
3. การเปลี่ยนแปลงใดที่ทําใหเกิดสารใหม 
 1)  น้ําเดือดกลายเปนไอ 2)  น้ําตาลทรายละลายในน้ํา 
 3)  การเกิดสนิมเหล็ก  4)  เกลือละลายในน้ํา  
4. ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยูมีความสัมพันธกัน ยกเวนขอใด 
 1) ใชเปนที่หลบภัย   2) ใชเปนที่เลี้ยงดูลูกออน 
 3) ใชเปนแหลงอาหาร  4) ใชเปนยารักษาโรค  
5. นักเรียนจะมีวิธีแยกสารเนื้อผสมระหวางพิมเสนกับเกลือ ไดอยางไร 
 1)  ใชวิธีการแยกดวยการหยิบออก และการระเหยแหง  
 2)  ใชวิธีการละลายน้ําแลวกรอง 
 3)  ใชวิธีการละลายน้ําแลวนําไปกลั่น 
 4)  ใชวิธีการละลายน้ํา นํามากรอง แลวระเหยแหง  
6. เด็กหญิงฟาใสรับประทานขาวผัดไกกับไขดาว อาหารในขอใดที่มีสารอาหาร

เชนเดียวกับอาหารที่เด็กหญิงฟาใสรับประทาน 
 1) ขาวเหนียวกับหมูปง  2) มันฝรั่งทอดกับไอศกรีม 
 3) ขาวเปลากับแกงเขียวหวานไก 4) ขาวเหนียวกับสมตําไทย  
7. นักเรียนสั่งขาวกะเพราไกและไขดาว น้ําเปลา เปนอาหารมื้อกลางวัน ในมื้อนี้

นักเรียนไดรับสารอาหารประเภทใดบาง 
  1) คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
  2)  คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน 
  3)  คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ 
  4)  คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ น้ํา  
8. สารในขอใดเมื่อนําไปทดสอบกับกระดาษลิตมัส จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจาก

สีแดงเปนสีน้ําเงิน 
 1) ผงซักฟอก   2) น้ําสมสายชู 
 3) น้ํากลั่น   4) น้ําเชื่อม 

 
 
 
 
 
 
 
  
9.  

การทดสอบดวย ชนิดของ 
น้ําสมสายช ู พริกสด เจนเชียนไวโอเลต 

A สีพริกสดยังเหมือนเดิม ไมเปลี่ยนสี 
B สีพริกสดยังเหมือนเดิม ไมเปลี่ยนสี 
C พริกสดมีสีซีด สารละลายมี

ลักษณะขุน 
เปลี่ยนสีจากสีมวงเปนสีเขียว 

 
 จากตารางการทดสอบขางตน น้ําสมสายชูชนิดใดสามารถบริโภคไดอยาง

ปลอดภัย 
 1) A และ C 2) A และ B 3) B และ C 4) C  
10. จากโซอาหาร ขาว → หนอน → นก → งู ถาคนจับงูไปจนหมด จะเกิดอะไรขึ้น 
 1) หนอนจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นกจะมีจํานวนลดลง  
 2) นกจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น หนอนจะมีจํานวนลดลง 
 3) ขาวจะเจริญงอกงามชาวนาไดผลผลิตเพิ่ม 
 4) ชาวนาจะปลอดภัยเพราะไมมีงูในทองนา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1)  หลอดเลือดดํา 
   หลอดเลือดดํา คือ หลอดเลือดที่มีเลือดดําอยูภายใน เลือดดํามี

ลักษณะสีแดงคล้ํา ซึ่งแสดงวามีปริมาณแกสออกซิเจนนอย  
2. เฉลย 3) 3 ชนิด คือ สารที่ใชปรุงรสอาหาร สารแตงสีอาหาร สารทําความ

สะอาด 
   สารในชีวิตประจําวันจําแนกไดเปน 4 ประเภท โดยใชการใช

ประโยชนเปนเกณฑ ไดแก สารปรุงรสอาหาร สารแตงสีอาหาร สารทําความ
สะอาด สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช จากโจทยพิจารณาได ดังนี้ 

   สารปรุงรสอาหาร - เกลือ  น้ําตาล  น้ําสมสายชู  ซอสพริก 
   สารแตงสีอาหาร - น้ําใบเตย  น้ําดอกอัญชัน 
   สารทําความสะอาด - น้ํายาลางจาน  น้ํายาซักผา  
3. เฉลย 3)  การเกิดสนิมเหล็ก 
   การเกิดสนิมเหล็ก เปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหม คือ 

เหล็กออกไซด ซึ่งเปนสารสีน้ําตาลแดง 
  1) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมทําใหเกิดสารใหม เพราะเปนการเปลี่ยน

สถานะของสาร (จากของเหลวไปเปนแกส) 
  2) และ 4) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมทําใหเกิดสารใหม เพราะเปนการ

เปลี่ยนสถานะของสาร (จากของแข็งไปเปนของเหลว)   
4. เฉลย 4) ใชเปนยารักษาโรค 
   ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยูในแตละแหงจะมีลักษณะ

เปนแบบพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบตางๆ โดยเปนที่อยูอาศัย ที่หลบภัย         
ที่เลี้ยงดูลูกออน ที่สืบพันธุ และที่หาอาหารของกลุมสิ่งมีชีวิต 

5. เฉลย 4)  ใชวิธีการละลายน้ํา นํามากรอง แลวระเหยแหง 
   เนื่องจากพิมเสนเปนสารที่ระเหิดไดแตไมละลายในน้ํา สวนเกลือ

เปนสารที่ละลายในน้ําไดแตไมระเหิด จึงแยกออกจากกันได โดยนําสารเนื้อผสม
มาละลายน้ําแลวกรองดวยกระดาษกรอง พิมเสนจะคางอยูบนกระดาษกรอง  
สวนเกลือละลายอยูในน้ํา นําน้ําที่กรองไดไประเหยแหง จนไดเกลือออกมา  

6. เฉลย 3) ขาวเปลากับแกงเขียวหวานไก 
   ขาวผัดไกกับไขดาว และขาวเปลากับแกงเขียวหวานไก มีสารอาหาร

ครบทั้ง 6 ประเภท คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุและน้ํา 
  1) ขาวเหนียวกับหมูปง ขาดสารอาหารประเภทวิตามินและแรธาตุ 
  2) มันฝรั่งทอดกับไอศกรีม ขาดสารอาหารประเภทวิตามินและแรธาตุ 
   4) ขาวเหนียวกับสมตําไทย ขาดสารอาหารประเภทไขมัน  
7. เฉลย 4)  คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ น้ํา 
   ประเภทของสารอาหารที่รางกายไดรับจากขาวกะเพราไกและไขดาว

มีดังนี้ 
   คารโบไฮเดรต - ขาว, โปรตีน - เนื้อไก และไขดาว, ไขมัน - น้ํามัน

ที่ผัดและทอด และไขมันจากไก, วิตามิน - ใบกะเพรา, แรธาตุ - ใบกะเพรา
และเครื่องปรุงรสตางๆ และน้ําที่เราตองดื่มหลังจากรับประทานอาหาร  

8. เฉลย 1) ผงซักฟอก 
   ผงซักฟอก มีฤทธิ์เปนเบส เมื่อนําไปทดสอบกับกระดาษลิตมัสจะ

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน  
  2) น้ําสมสายชู มีฤทธิ์เปนกรด เมื่อนําไปทดสอบกับกระดาษลิตมัสจะ

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง  
  3) และ 4) น้ํากลั่น และน้ําเชื่อม มีฤทธิ์เปนกลาง เมื่อนําไปทดสอบกับ

กระดาษลิตมัสจะไมเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส  
9. เฉลย 2)  A และ B  

การทดสอบดวย ชนิดของ 
น้ําสมสายช ู พริกสด เจนเชียนไวโอเลต 

A สีพริกสดยังเหมือนเดิม ไมเปลี่ยนสี 
B สีพริกสดยังเหมือนเดิม ไมเปลี่ยนสี 
C พริกสดมีสีซีด สารละลายมี

ลักษณะขุน 
เปลี่ยนสีจากสีมวงเปนสีเขียว 

 
   A และ B อาจจะเปนน้ําสมสายชูแทหรือน้ําสมสายชูเทียม สามารถ

บริโภคไดอยางปลอดภัย โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของพริกสด และการ
เปลี่ยนแปลงของเจนเชียนไวโอเลต  

10. เฉลย 2) นกจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น หนอนจะมีจํานวนลดลง 
   เมื่อโซอาหารเกิดความไมสมดุลซึ่งหมายถึงผูบริโภคแตละลําดับขั้น

เกิดหายไปในโซอาหาร ทําใหปริมาณของสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีมากจนเกินไปซึ่งผล
ที่ตามมา คือ อาจจะเกิดการแกงแยงอาหารกัน เนื่องจากจํานวนประชากร     
ไมสมดุลกันและสงผลกระทบตอโซอาหารอื่นๆ เชน ตามตัวอยางถานกมีจํานวน
มากขึ้นหนอนลดจํานวนลง ซึ่งสงผลใหผีเสื้อลดจํานวนลงสงผลกระทบตอ   
วัฏจักรทางธรรมชาติอื่นอีกและถาไมมีงู หนูก็จะมีจํานวนมากขึ้นขาวจะเกิด
ความเสียหายเพราะศัตรูของขาวไมไดมีเพียงหนอน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


