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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/5)  
  
1. สัตวในขอใดกินอาหารเหมือนตั๊กแตน 

1) หนอน 2) กบ 3) นก 4) งู  
2. เมื่อเราหายใจเขาและหายใจออก กะบังลมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
  1) ขณะหายใจเขา กะบังลมคลายตัวสูงขึ้น กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ทองปอง 

ขณะหายใจออก กะบังลมหดตัว กระดูกซี่โครงลดต่ําลง ทองแฟบ 
  2) ขณะหายใจเขา กะบังลมหดตัวต่ําลง กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ทองปอง 

ขณะหายใจออก กะบังลมคลายตัว กระดูกซี่โครงลดต่ําลง ทองแฟบ 
  3) ขณะหายใจเขา กะบังลมหดตัวต่ําลง กระดูกซี่โครงลดต่ําลง ทองปอง  

ขณะหายใจออก กะบังลมคลายตัว กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ทองแฟบ 
  4) ขณะหายใจเขา กะบังลมหดตัวต่ําลง กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ทองแฟบ 

ขณะหายใจออก กะบังลมคลายตัว กระดูกซี่โครงลดต่ําลง ทองปอง  
3. หินชนิดใดมีลักษณะการเกิดแตกตางจากหินชนิดอื่น 
 1)  หินทราย 2)  หินดินดาน 3)  หินปูน 4)  หินชนวน 
 
พิจารณาขอความในตารางตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 4-5  

ลําดับ รายการ สารที่เปนองคประกอบ 
1 A แกสคารบอนไดออกไซด แกสคารบอนมอนอกไซด เขมา 

ไอน้ํา 
2 B เนย น้ําตาล เกลือ สีผสมอาหาร 
3 C โปรตีน น้ําสมสายชู น้ํามันพืช น้ําตาล เกลือ 
4 D น้ํา สีผสมอาหาร น้ําตาล แกสคารบอนไดออกไซด กรด

บางชนิด 
5 E น้ํา แกสคารบอนไดออกไซด 
6 F ทองคํา 

 
4. จากตารางขางตน สาร A และสาร B นาจะเปนสารใด ตามลําดับ 
 1)  ควันไฟ  ครีม   2)  น้ําอัดลม  น้ําสลัด 
 3)  น้ําโซดา  ควันไฟ  4)  น้ําสลัด  น้ําอัดลม  
5. จากตารางขางตน สารใดเปนสารบริสุทธิ์ 
 1)  สาร B 2)  สาร C 3)  สาร E 4)  สาร F  
6. การที่กบมีขาหลังยาวและแข็งแรง เทาเปนพังผืด และมีผิวหนังเปยกชื้นอยู

ตลอดเวลา โครงสรางดังกลาวมีประโยชนอยางไร 
 1)  ชวยอําพรางศัตรูตามธรรมชาติของกบ 
 2)  ชวยในการดึงดูดกบเพศตรงขามในฤดูผสมพันธุ 
 3)  ชวยในการปรับตัวใหเขากับลักษณะของแหลงที่อยูอาศัยและการดํารงชีวิต 
 4)  ชวยในการแสดงความเปนผูนําเมื่อตองอยูในกลุมสัตวชนิดอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. การอยูรวมกันของนกเอี้ยงกับควาย มีความสัมพันธเหมือนกับสิ่งมีชีวิตในขอใด 
 1) พยาธิกับคน   2) กาฝากกับตนไมใหญ 
 3) มดดํากับเพลี้ย   4) เห็บกับสุนัข  
8. การผุพังของหินขอใดแตกตางจากขออื่น 

1) น้ําที่แทรกอยูในหินเปลี่ยนเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว 
 2) พืชที่เกาะบนหินสรางสารที่มีสมบัติเปนกรดออนๆ ในการเจริญเติบโต 
 3) รากของพืชที่เจริญเติบโตชอนไชในหินเกิดการขยายตัว 
 4) หินที่อยูตามหนาผาถูกกัดกรอน  
9. บริเวณใดตอไปนี้ที่นาจะพบฝุนละอองหนาแนนที่สุด 

1) สวนหยอม   2) สนามฟุตบอล 
 3) โรงอาหาร   4) ถนนในกรุงเทพมหานคร  
10. เมื่อโลกโคจรมาอยูตรงกลางระหวางดวงอาทิตยกับดวงจันทร โดยเงาของโลก

ตกลงบนดวงจันทร ปรากฏการณนี้เรียกวาอะไร 
 1) สุริยุปราคา 2) จันทรุปราคา 3) ขางขึ้น 4) ขางแรม 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) หนอน 
   เนื่องจากตั๊กแตนเปนสัตวกินพืช ดังนั้นหนอน (เปนสัตวกินพืช) จึง

กินอาหารเหมือนตั๊กแตน โดยกบ และงู เปนสัตวกินสัตว สวนนกเปนสัตวกิน
ทั้งพืชและสัตว  

2. เฉลย 2) ขณะหายใจเขา กะบังลมหดตัวต่ําลง กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น 
ทองปอง ขณะหายใจออก กะบังลมคลายตัว กระดูกซี่โครงลดต่ําลง ทองแฟบ 

   อธิบายไดดังภาพ  

กะบังลมเลือ่นต่ําลง กะบังลมเลื่อนสงูขึน้

ปอดขยายตัวอากาศเขา

กระดูกซี่โครง
เลือ่นสงูขึ้น

ปอดหดตัว

กระดูกซี่โครง
เลือ่นต่ําลง

อากาศออก

  

ขณะหายใจเขา ขณะหายใจออกขณะหยดุหายใจ

กะบังลม
เลือ่นสงูขึ้น

แทนตําแหนงของอวัยวะตางๆ ขณะหยดุหายใจ

กะบังลม
ลดต่ําลง

ชองอกขยายตัว ปอด
กระดูกอก
กะบังลม

กระดูกซี่โครง

ชองอกหดตัว

 

3. เฉลย 4)  หินชนวน 
   หินชนวน เปนหินแปร ซึ่งเกิดจากการแปรรูปของหินตะกอน     

หินชั้น และหินแปร ภายใตอิทธิพลของความรอนหรือความดัน หินชนวน   
แปรรูปมาจากหินดินดาน 

  1), 2) และ 3) หินทราย, หินดินดาน และหินปูน เปนหินตะกอน ซึ่ง
เกิดจากการผุพังจากหินเดิม หรือการสะสมตัวของเศษหิน  

4. เฉลย 1)  ควันไฟ ครีม 
   โดย สาร A นาจะเปนควันไฟ 
    สาร B นาจะเปนครีม (สําหรับแตงหนาเคก)  
5. เฉลย 4)  สาร F 
   สาร F คือ ทองคําเปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุ

เพียงชนิดเดียว 
  1), 2) และ 3) เปนสารไมบริสุทธิ์  
6. เฉลย 3)  ชวยในการปรับตัวใหเขากับลักษณะของแหลงที่อยูอาศัยและการ

ดํารงชีวิต 
   การปรับตัวใหเขากับแหลงที่อยูอาศัยของกบ ไดแก กบมีขาหลัง

ยาวและตรง ทําใหสามารถกระโดดไดสูง เทาเปนพังผืดทําใหวายน้ําไดคลอง 
ผิวหนังเปยกชื้นอยูตลอดเวลาทําใหแกสออกซิเจนผานเขา-ออกทางผิวหนังได 
เมื่อจําศีลอยูในโคลน  

7. เฉลย 3) มดดํากับเพลี้ย 
   มดดํากับเพลี้ยมีความสัมพันธกันแบบภาวะไดประโยชนรวมกัน 

(Protocooperation) คือ ตางฝายตางไดประโยชนจากการอยูรวมกัน มดดําจะ
รีดน้ําตาลบนตัวเพลี้ยกินเปนอาหาร สวนเพลี้ยไดรับการคุมครองจากมดดํา      
ซึ่งเหมือนกันกับนกเอี้ยงกับควาย โดยนกเอี้ยงจะจิกกินเหลือบ ริ้น ไรบน    
ตัวควายและเตือนภัยใหกับควาย สวนควายก็ไมถูกเหลือบ ริ้น ไรดูดเลือด  
เปนตน 

   สวนการอยูรวมกันของพยาธิกับคน กาฝากกับตนไมใหญ และเห็บ
กับสุนัข มีความสัมพันธกันในรูปแบบภาวะปรสิต  

8. เฉลย 2) พืชที่เกาะบนหินสรางสารที่มีสมบัติเปนกรดออนๆ ในการเจริญเติบโต 
   การผุพังของหินมี 2 ลักษณะ คือ การผุพังทางกายภาพ และการ  

ผุพังทางเคมี การผุพังทางกายภาพเปนกระบวนการที่ทําใหหินแตกหักหรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงของรูปรางไป ดังเชน การผุพังของหินในตัวเลือก 1), 3) และ 
4) สวนการผุพังทางเคมี เปนกระบวนการสลายตัวของหิน ซึ่งทําใหวัตถุเดิม
เปลี่ยนเปนวัตถุใหม ดังเชน ตัวเลือก 2) เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  

9. เฉลย 4) ถนนในกรุงเทพมหานคร 
   ถนนในกรุงเทพฯ เปนบริเวณที่พบฝุนละอองหนาแนนที่สุด สาเหตุ

เนื่องมาจากการจราจรและการกอสรางบริเวณขางถนน สวนบริเวณอื่นๆ จะพบ
ในจํานวนนอย  

10. เฉลย 2) จันทรุปราคา 
   ปรากฏการณที่โลกโคจรมาอยูตรงกลางระหวางดวงอาทิตยกับ  

ดวงจันทรในแนวระนาบเดียวกัน โดยเงาของโลกตกลงบนดวงจันทร เรียกวา 
จันทรุปราคา 

   การเกิดจันทรุปราคาถาดวงจันทรเขาไปอยูในเงามืดทั้งดวงเรียกวา 
“จันทรุปราคาเต็มดวง ” ถา เข า ไปอยู ในเงา มืดเพียงบางสวน  เรียกว า 
“จันทรุปราคาบางสวน” และถาเขาไปอยูในเงามัวเทานั้น เรียกวา “จันทรุปราคา
ในเงามัว” ซึ่งจะสังเกตยากเพราะดวงจันทรไมมืดสนิท 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


