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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/5)  
  
1. ปจจุบันเด็กชายวันชัยมีอายุ 11 ปบริบูรณ แสดงวาเด็กชายวันชัยไดผานวัน

ขางขึ้น 15 ค่ํามาแลวประมาณกี่ครั้ง 
 1)  100 ครั้ง   2)  122 ครั้ง 
 3) 132 ครั้ง   4)  142 ครั้ง  
2. การทําไอศกรีม มีการเปลี่ยนสถานะอยางไร 
 1) ไอศกรีม (ของเหลว) ทําใหรอนและปลอยใหเย็นลงเปนไอศกรีม (ของแข็ง) 
 2) ไอศกรีม (ของแข็ง) ทําใหรอนและปลอยใหเย็นลงเปนไอศกรีม (ของแข็ง) 
 3) ไอศกรีม (ของเหลว) ทําใหเย็นลงไดเปนกอนไอศกรีม (ของแข็ง) 
 4) ไอศกรีม (ของแข็ง) ทําใหเย็นลงและไดเปนกอนไอศกรีม (ของแข็ง)  
3. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา เพื่อใหเหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 1)  อูฐมีโหนก   
 2)  หมีขาวขั้วโลกมีขนหนา 
 3)  การโนมใบเขาหาแสงของพืช 
 4)  ปลาไหลไมมีครีบเหมือนปลาชนิดอื่น  
4. จากภาพสายใยอาหาร ขอใดกลาวถูกตอง  

มะมวงสุก มด ปลา

นก สาหราย   
 1) พลังงานจากมะมวงสุกจะถูกถายทอดไปยังมดและนก 
 2) พลังงานจากมดและปลาจะถูกถายทอดไปยังนก 
 3) พลังงานจากมะมวงสุกจะถูกถายทอดไปยังนกและปลา 
 4) พลังงานจากสาหรายจะถูกถายทอดไปยังปลาและนก  
5. นักเรียนจะแยกน้ําโซดาซึ่งประกอบดวยน้ําและแกสคารบอนไดออกไซดออก

จากกันดวยวิธีใดเหมาะสมที่สุด 
 1) การกลั่น   2) การระเหย 
 3) นําไปตมและเขยาหรือคน 4) ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  
6. การใช EM (Effective Microorganisms) มาชวยในการบําบัดน้ําเสีย เปนวิธี

บําบัดน้ําเสียโดยวิธีใด 
 1)  วิธีทางธรรมชาติ   2)  วิธีทางกายภาพ 
 3)  วิธีทางเคมี   4)  วิธีทางชีววิทยา  
7. วิธีการบําบัดน้ําเสียขอใดแตกตางจากขออื่น 

1) การใชผักตบชวา  2) การดักดวยตะแกรง 
 3) การตกตะกอน   4) การกรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. เมื่อเรากดกานหลอดฉีดยาที่อุดปลายไวและหลังจากปลอยมือจากกานหลอด

ฉีดยา นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น 
 1)  หลอดฉีดยาจะถูกดูดเขาไป เพราะขณะกดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของ

อากาศจะลดลง เมื่อปลอยมือที่กดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศจะ
ยิ่งลดลง ทําใหมีแรงดูด 

 2) หลอดฉีดยาจะถูกดูดเขาไป เพราะขณะกดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของ
อากาศจะลดลง เมื่อปลอยมือที่กดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศจะ
ยิ่งมากขึ้น ทําใหมีแรงดูด 

 3) หลอดฉีดยาจะถูกดันขึ้น เพราะขณะกดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของ
อากาศจะเพิ่มขึ้น เมื่อปลอยมือที่กดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศจะ
ลดลง 

 4)  หลอดฉีดยาจะถูกดันขึ้น เพราะขณะกดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของ
อากาศจะลดลง เมื่อปลอยมือที่กดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศจะ
ขยายตัวขึ้น  

9. ถานักเรียนทําพิมเสนตกลงไปในถวยเกลือควรแยกสารทั้งสองออกจากกันดวย
วิธีใดเหมาะสมที่สุด 

 1) นําไปตมแลวใชการระเหยแหง 2) แยกดวยมือ 
 3) ใหความรอนแลวใชการระเหิด 4) แยกโดยการละลายน้ําและกรอง  
10. ในระบบยอยอาหารมีโครงสรางใดที่ชวยปองกันไมใหอาหารเขาสูหลอดลม 
 1) คอหอย   2) ฝาปดกลองเสียง 
 3) เพดานออน   4) หลอดอาหาร  
11. สัตวในขอใดไมมีเหงือกเปนอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแกส 
 1) ปลา   2) ปู 
 3) ดาวทะเล   4) ฟองน้ํา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) 132 ครั้ง 
   สามารถคํานวณไดจาก ใน 1 เดือน จะมีวันขึ้น 15 ค่ํา 1 ครั้ง 1 ป

จึงมี 12 ครั้ง ปจจุบันเด็กชายวันชัยมีอายุ 11 ปบริบูรณ ดังนั้น จึงผานวัน
ขางขึ้นทั้งหมดเทากับ 11 × 12 = 132 ครั้ง  

2. เฉลย 3) ไอศกรีม (ของเหลว) ทําใหเย็นลงไดเปนกอนไอศกรีม (ของแข็ง) 
   สวนผสมของไอศกรีม (ของเหลว) ทําใหเย็นลงไดเปนกอนไอศกรีม 

(ของแข็ง) การทําไอศกรีมเปนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว (สวนผสมของ
ไอศกรีมประกอบดวยนม น้ําตาล ผลไม น้ํา) ไปเปนของแข็งจากการทําใหเย็นลง
ไดไอศกรีมที่เปนกอนเกล็ดน้ําแข็ง 

 
3. เฉลย 3)  การโนมใบเขาหาแสงของพืช 
   การโนมใบเขาหาแสงของพืช เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง

ตอสิ่งเรา เพื่อใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต 
  1), 2) และ 4) ไมใชการตอบสนองตอสิ่งเรา แตเปนการปรับโครงสราง

ของรางกายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแหลงที่อยูและไดรับการถายทอด
มาจากลักษณะทางพันธุกรรม  

4. เฉลย 1) พลังงานจากมะมวงสุกจะถูกถายทอดไปยังมดและนก 
   การถายทอดพลังงานในสายใยอาหารขางตน ถามดและนกกิน

มะมวงสุกพลังงานจากมะมวงสุกจะถูกถายทอดไปยังมดและนก เมื่อปลากินมด
และสาหรายพลังงานในมดและสาหรายจะถูกถายทอดไปยังปลา เมื่อนกกินปลา
พลังงานจากปลาจะถูกถายทอดไปยังนก  

5. เฉลย 3) นําไปตมและเขยาหรือคน 
   การแยกสารละลายที่มีแกสละลายอยูในของเหลวทําไดโดยใชวิธีให

ความรอนและเขยาหรือคนเพื่อใหแกสแยกตัวออกไปไดเร็วขึ้น  
6. เฉลย 4)  วิธีทางชีววิทยา 
   วิธีทางชีววิทยา เปนการบําบัดน้ําเสียโดยการกําจัดสารอินทรียซึ่ง

สามารถยอยสลายไดโดยพวกจุลินทรีย  
7. เฉลย 1) การใชผักตบชวา 
   การใชผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสีย เปนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธี

ทางชีววิทยา โดยการกําจัดพวกสารอินทรียซึ่งสามารถยอยสลายไดโดยพวก   
จุลินทรีย สวนการดักดวยตะแกรง การตกตะกอน และการกรอง เปนการ
บําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางกายภาพ  

8. เฉลย 4)  หลอดฉีดยาจะถูกดันขึ้น เพราะขณะกดกานหลอดฉีดยา ปริมาตร
ของอากาศจะลดลง เมื่อปลอยมือที่กดกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศจะ
ขยายตัวขึ้น 

   เนื่องจากอากาศมีแรงดัน และอากาศมีปริมาตรไมคงที่  
9. เฉลย 3) ใหความรอนแลวใชการระเหิด 
   เนื่องจากพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งระเหิดแหงไปเปน

แกส ดังนั้นการแยกพิมเสนกับเกลือใชการระเหิดจะเหมาะสมที่สุด  
10. เฉลย 2) ฝาปดกลองเสียง 
   ที่บริเวณคอหอยเปนทางผานของอาหารเขาสูหลอดอาหารและ

อากาศเขาสูหลอดลม มีลักษณะเปนทอที่ตอจากชองปากมีสวนสําคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการกลืนอาหาร คือ ขณะที่กลืนอาหารเพดานออนจะปดชองจมูก และ
ฝาปดกลองเสียงจะปดหลอดลม เพื่อปองกันอาหารเขาไปในหลอดลม  

11. เฉลย 4) ฟองน้ํา 
   ฟองน้ําเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูในน้ํา มีโครงสรางของ

รางกายไมซับซอน ดังนั้นจึงไมมีอวัยวะที่ใชหายใจเปนพิเศษ เพราะเซลลทุกเซลล
สามารถสัมผัสกับน้ําซึ่งมีออกซิเจนละลายอยูไดอยางทั่วถึง การแลกเปลี่ยนแกส
กับสิ่งแวดลอมทําไดโดยแกสออกซิเจนแพรผานเยื่อหุมเซลลเขาสูเซลล และ
แกสคารบอนไดออกไซดแพรออกนอกเซลลโดยตรง เยื่อหุมเซลลจึงเปน
โครงสรางสําคัญที่ใชในการแลกเปลี่ยนแกส 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


