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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 3/3)  
  
1. น้ําปลา น้ําอัดลม และแอลกอฮอลเช็ดแผล จัดเปนสารประเภทใด 
  1)  สารละลาย 2)  สารเนื้อผสม 3)  สารแขวนลอย 4)  สารบริสุทธิ์  
2. สารอาหารในขอใดแตกตางจากพวก 

1) โปรตีน   2) ไขมัน 
 3) คารโบไฮเดรต   4) วิตามินและเกลือแร  
3.  สิ่งมีชีวิตใดสามารถหายใจไดโดยมีหรือไมมีแกสออกซิเจนก็ได 
  1) ปลา  2) สาหราย  3) ไลเคน  4) ยีสต  
4. จากภาพวงจรไฟฟา ถาถอดหลอดไฟฟาดวงที่ 1 ออก ผลจะเปนอยางไร  
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 1) หลอดไฟฟาดวงที่ 2 และ 3 จะยังสวาง  
 2) หลอดไฟฟาดวงที่ 2 และ 3 จะดับไปดวย 
 3) หลอดไฟฟาดวงที่ 2 ดับ หลอดไฟฟาดวงที่ 3 สวาง  
 4) หลอดไฟฟาดวงที่ 3 สวาง หลอดไฟฟาดวงที่ 2 ดับ  
5. เด็กชายวิทยานําอาหารชนิดหนึ่งมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีน ปรากฏวา

สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน และเมื่อนําไปทดสอบโดยถูกับแผนกระดาษ 
ปรากฏวาบริเวณที่ถูมีคราบน้ํามันติดอยูและโปรงแสง อาหารที่เด็กชายวิทยา
นํามาทดสอบนี้ควรเปนอาหารในขอใด 

  1)  ขาวสวย  2)  ไขดาว  3)  ถั่วลิสงตม  4)  กลวยสุก  
6. สิ่งมีชีวิตในขอใดแสดงถึงการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

1) กระบองเพชรมีหนาม 2) ลิงสามารถแสดงลิเกได 
 3) นกแกวสามารถเลียนเสียงได 4) ใบตนมะลิมวนงอเมื่อขาดน้ํา  
7. เมื่อเทน้ํามันพืชลงในน้ํา น้ํามันพืชละลายน้ําไดหรือไม และจะเห็นมีลักษณะ

อยางไร 
 1) ละลายน้ํา โดยจะเห็นเปนเนื้อเดียวกัน 
 2) ละลายน้ํา โดยจะเห็นเปนเนื้อผสม 
 3) ไมละลายน้ํา โดยจะเห็นเปนชั้น น้ํามันพืชจะลอยอยูชั้นบน สวนน้ําจะอยูชั้นลาง 
 4) ไมละลายน้ํา โดยจะเห็นเปนชั้น น้ํามันพืชจะลอยอยูชั้นลาง สวนน้ําจะอยูชั้นบน  
8. เมื่อนําสารละลายไอโอดีนมาทดสอบกับถั่วลิสงตม นักเรียนคิดวาจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร 
 1) เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปลี่ยนสารละลายไอโอดีนเปนสีน้ําเงิน 
 2) เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปลี่ยนสารละลายไอโอดีนเปนสีแดง 
 3) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะการทดสอบดวยสารละลายไอโอดีนตองนําไป

ตมกอน 
 4) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะสารละลายไอโอดีนใชทดสอบน้ําตาลซึ่งจะเห็น

การเปลี่ยนแปลงตองนําไปตมกอน 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ใหนักเรียนพิจารณาภาพที่กําหนดให  

ตนไม

หนู

หญา

ผูยอยสลาย

พืชผกั

สิงโต

กวางกระตาย

นกฮูก

งู

หนูนา

  
 สัตวใดเปนผูบริโภคลําดับที่ 2 
 1)  กระตาย 2)  กวาง 3) หนู 4) สิงโต  
10. การทํางานของหัวใจกับการหมุนเวียนของเลือดสัมพันธกันอยางไร 
  1) ขณะกลามเนื้อหัวใจหดตัว หัวใจจะบีบตัวดันเลือดออกจากหัวใจไปตาม

หลอดเลือดแดง เมื่อหัวใจคลายตัว เลือดจากรางกายจะกลับเขาสูหัวใจทาง
หลอดเลือดดํา 

  2) ขณะกลามเนื้อหัวใจหดตัว หัวใจจะบีบตัวดันเลือดออกจากหัวใจไปตาม
หลอดเลือดดํา เมื่อหัวใจคลายตัว เลือดจากรางกายจะกลับเขาสูหัวใจทาง
หลอดเลือดแดง 

  3) ขณะกลามเนื้อหัวใจคลายตัว หัวใจจะบีบตัวดันเลือดออกจากหัวใจไปตาม
หลอดเลือดแดง เมื่อหัวใจหดตัว เลือดจากรางกายจะกลับเขาสูหัวใจทาง
หลอดเลือดดํา 

  4) ขณะกลามเนื้อหัวใจคลายตัว หัวใจจะบีบตัวดันเลือดออกจากหัวใจไปตาม
หลอดเลือดดํา เมื่อหัวใจหดตัว เลือดจากรางกายจะกลับเขาสูหัวใจทาง
หลอดเลือดแดง 

 
เฉลย 

 
1. เฉลย 1)  สารละลาย 
   สารละลาย คือ สารชนิดหนึ่งละลายสารอีกชนิดหนึ่ง มีการกระจาย

ของสารอยางสม่ําเสมอจนทําใหมองเห็นเปนเนื้อเดียวกันทุกสวน ตัวอยางเชน 
น้ําปลา น้ําอัดลม และแอลกอฮอลเช็ดแผล  

2. เฉลย 4) วิตามินและเกลือแร 
   โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต เปนสารอาหารที่ใหพลังงาน สวน

วิตามินและเกลือแรเปนสารอาหารที่ไมใหพลังงาน แตชวยควบคุมการทํางาน
ของรางกายใหสมดุลและเปนปกติ ซึ่งสารอาหารประเภทนี้ไดจากอาหารหมูผัก
และผลไม 

3. เฉลย 4)  ยีสต 
   การหายใจแบบไมใชออกซิเจนของยีสต เรียกวา กระบวนการหมัก   
4. เฉลย 2) หลอดไฟฟาดวงที่ 2 และ 3 จะดับไปดวย 
   จากภาพวงจรไฟฟา เปนการตอไฟฟาแบบอนุกรม เมื่อหลอดใด

หลอดหนึ่งดับไป หลอดที่เหลือก็จะดับไปดวย  
5. เฉลย 3)  ถั่วลิสงตม 
   อาหารที่นํามาทดสอบ ประกอบดวยสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 

และไขมัน ถั่วลิสงตมมีสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตและไขมันเปนสวนประกอบ 
  1) ขาวสวย - คารโบไฮเดรต 
  2) ไขดาว - โปรตีนและไขมัน  
  4) กลวยสุก - คารโบไฮเดรตและวิตามิน  
6. เฉลย 1) กระบองเพชรมีหนาม 
   กระบองเพชรมีหนาม เปนการลดรูปจากใบเปนหนามเพื่อลดการ

คายน้ํา ทําใหลําตนอวบอุมน้ําไวมากลําตนจึงมีสีเขียว เปนการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม ความสามารถของลิงที่แสดงลิเกได และนกแกวที่เลียนเสียงได 
ไมไดเปนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม สวนใบตนมะลิมวนงอเมื่อขาดน้ํา 
แสดงถึงการขาดสารอาหารบางอย าง  ไม ได เปนการปรับตัวให เขากับ
สภาพแวดลอมเชนเดียวกัน  

7. เฉลย 3)  ไมละลายน้ํา โดยจะเห็นเปนชั้น น้ํามันพืชจะลอยอยูชั้นบน สวนน้ํา
จะอยูชั้นลาง 

   น้ําและน้ํามันพืชจะไมรวมเปนเนื้อเดียวกัน โดยจะแยกเปนชั้น 
กลาวคือ น้ํามันพืชมีความหนาแนนนอยกวาน้ําจะลอยอยูชั้นบน สวนน้ํามี 
ความหนาแนนมากกวาน้ํามันพืชจะอยูชั้นลาง และเมื่อเขยาน้ํามันพืชแตกออก 
เปนหยดเล็กๆ กระจายอยู  

8. เฉลย 1) เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปลี่ยนสารละลายไอโอดีนเปนสีน้ําเงิน 
   สารละลายไอโอดีน เปนสารที่ใชในการทดสอบวาอาหารใดบางที่มี

แปงเปนองคประกอบ โดยเมื่อทดสอบแลวอาหารที่มีแปงเปนองคประกอบจะ
เปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ําตาลเปนสีน้ําเงิน  

9. เฉลย 4) สิงโต 
   จากภาพที่กําหนดให ตองดูตามโซอาหารแตละโซ โดยพิจารณาจาก

ผูผลิต ไดแก พืช สัตวที่กินพืช เรียกวา ผูบริโภคลําดับที่ 1 ไดแก กระตาย 
กวาง และหนู สวนสัตวที่เปนผูบริโภคลําดับที่ 2 คือ สัตวที่กินผูบริโภคลําดับที่ 1 
เปนเหยื่อ ไดแก สิงโต หนูนา งู และนกฮูก  

10. เฉลย 1) ขณะกลามเนื้อหัวใจหดตัว หัวใจจะบีบตัวดันเลือดออกจากหัวใจไป
ตามหลอดเลือดแดง เมื่อหัวใจคลายตัว เลือดจากรางกายจะกลับเขาสูหัวใจทาง
หลอดเลือดดํา 

   ขณะกลามเนื้อหัวใจหดตัว หัวใจจะบีบตัว เพื่อดันเลือดออกจาก
หัวใจไปตามหลอดเลือดแดง สงไปยังสวนตางๆ ของรางกาย และเมื่อหัวใจ
คลายตัว เลือดจากสวนตางๆ รางกายจะกลับเขาสูหัวใจทางหลอดเลือดดํา  
กอนจะสงไปฟอกที่ปอด 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


