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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 4/5)  
  
พิจารณารูปภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2 

รูปแสดงแบบจําลองของหัวใจและหลอดเลือดโดยหองหัวใจหมายเลข 2  
มีผนังหนาที่สุด  
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1. ขอใดเปนทิศทางการไหลของเลือดที่ถูกตอง 
 1) หมายเลข 4 ไป 6   2) หมายเลข 3 ไป 9 
 3) หมายเลข 1 ไป 8  4) หมายเลข 5 ไป 7  
2. ขอใดกลาวถูกตอง 
  ก. หลอดเลือดหมายเลข 6 และหมายเลข 8 เปนหลอดเลือดดํา 
  ข. เลือดในหัวใจหมายเลย 2 และหมายเลข 4 มีปริมาณออกซิเจนสูง 
  ค. ระหวางหองหัวใจหมายเลข 2 และหมายเลข 3 มีลิ้นหัวใจกั้นอยู 
  ง. หมายเลข 7 นําเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย 
 1) ข. เทานั้น 2) ก. และ ข. 3) ค. และ ง. 4) ก., ข. และ ง.  
3. หินประเภทใดไมมีลักษณะเปนชั้นในเนื้อหิน ไมมีซากดึกดําบรรพ แตจะ

ประกอบไปดวยผลึกของแร โดยผลึกแรอาจมีขนาดเล็กหรือใหญขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาในการเย็นตัวของหินหนืด 

 1) หินตะกอน 2) หินแปร 3) หินอัคนี 4) หินชั้น  
4. สวนใดของนัยนตาที่ทําหนาที่เปนจอรับภาพตามที่เห็นแลวสงความรูสึกผาน

เสนประสาทตาไปสูสมอง เพื่อแปลความหมายใหเกิดความรูสึกเห็นภาพ ทําให
เรารูวาเรามองภาพอะไรอยู 

 1) มานตา 2) จอตา 3) เลนสตา 4) รูมานตา  
5. อาหารประเภทใดนิยมใสบอแรกซ 
 1) ไสกรอก เนื้อเค็ม  2) ผักกาดดอง แหนม 
 3) หมูยอ แมงกะพรุน  4) เตาเจี้ยว ลูกชิ้น  
6. ขอใดนําไฟฟาไมได 
 1) กํามะถัน   2) ปรอท 
 3) แกรไฟต   4) เงิน  
7. สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในขอใดมีการเจริญเติบโตโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง 
 1) ไสเดือนดิน แมลงหางดีด ปลา 2) เตา คางคก ตั๊กแตน 
 3) แมลงปอ ผีเสื้อไหม ปลวก 4) ดวง แมลงวัน เปด 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดไมใชแหลงสรางเซลลเม็ดเลือดขาว 
 1) ตับ   2) มาม 
 3) ตอมน้ําเหลือง   4) ไขกระดูก  
9. ขอใดกลาวถึงการเกิดหินตะกอนไดถูกตอง 
 1) เกิดจากการแข็งตัวและเย็นตัวของลาวาบนผิวโลก 
 2) เกิดจากแมกมาแข็งตัวใตเปลือกโลก 
 3) เกิดจากการผุพังหรือพังทลายของหิน มีการพัดพาและทับถมกัน 
 4) เกิดจากการแปรสภาพจากหินชนิดอื่นอันเกิดจากความรอนและแรงกดดัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) หมายเลข 3 ไป 9 
   ทิศทางการไหลของเลือดดังแสดงในรูป เนื่องจากหัวใจหองที่มีผนัง

หนาที่สุด คือ หองลางซาย (หมายเลข 2) ซึ่งสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกาย 
(หมายเลข 1)  
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2. เฉลย 1) ข. เทานั้น 
   ก. ผิด เพราะหลอดเลือดหมายเลข 6 เปนหลอดเลือดดํา และ

หมายเลข 8 เปนหลอดเลือดแดง 
   ข. ถูก เพราะเลือดในหัวใจหมายเลข 2 และหมายเลข 4 มี

ปริมาณออกซิเจนสูง เนื่องจากเปนเลือดที่ผานการแลกเปลี่ยนแกสที่ปอดแลว  
   ค. ผิด เพราะระหวางหองหัวใจหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ไมมี

ลิ้นหัวใจกั้น แตจะมีผนังหัวใจกั้นแทน 
   ง. ผิด เพราะหมายเลข 7 นําเลือดจากรางกายเขาสูหัวใจหองบนขวา 
3. เฉลย 3) หินอัคนี 
   หินอัคนี คือ หินที่ไมมีลักษณะเปนชั้นในเนื้อหิน ไมมีซากดึกดําบรรพ 

แตจะประกอบไปดวยผลึกของแรมากมายหลายชนิดรวมตัวกันอยู บางชนิด
ผลึกกระจาย ขนาดของผลึกแรจะเล็กหรือใหญขึ้นอยูกับระยะเวลาในการเย็น
ตัวของหินหนืด ถาเย็นตัวชาจะไดผลึกขนาดใหญ แตถาเย็นตัวเร็วก็จะไดผลึก
ขนาดเล็ก 

  1) และ 4) หินตะกอนหรือหินชั้น คือ หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน 
โคลน หรือสารตางๆ ที่ไดจากการผุพังหรือการพังทลายของหิน ตลอดจนซากพืช
ซากสัตว ซึ่งถูกนําพามาโดยแมน้ําลําธาร ลม หรือธารน้ําแข็งมาสะสมทับถมกัน
ในบริเวณแองน้ํากวางๆ และเกิดการจับตัวกันแนนโดยวัตถุประสานเปนตัวประสาน 

  2) หินแปร คือ หินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอน การ
แปรสภาพเชนนี้ ตองไมเปลี่ยนแปลงมาจากหินหนืด และการเปลี่ยนแปลงนี้เกิด
จากความรอน แรงกดดัน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  

4. เฉลย 2) จอตา 
   จอตาหรือฉากตา (Retina) อยูดานหลังแกวตา มีลักษณะเปนผนัง

ที่ประกอบดวยใยประสาทซึ่งไวตอแสง เซลลของประสาทเหลานี้ทําหนาที่เปน
จอรับภาพตามที่เห็น แลวสงความรูสึกผานเสนประสาทตา ซึ่งลอดทะลุออกทาง
หลังกระบอกตาโยงไปสูสมอง เพื่อแปลความหมายใหเกิดความรูสึกเห็นภาพ 
ทําใหเรารูวาเรามองภาพอะไรอยู  

5. เฉลย 3) หมูยอ แมงกะพรุน 
   บอแรกซ หรือในชื่อเรียกอื่นๆ เชน น้ําประสานทอง เผงเซ ผงกรอบ 

หรือแปงกรอบ เปนตน เปนสารเคมีสังเคราะหที่ถูกนํามาใชอยางไมถูกตอง โดย
การนํามาผสมอาหารเพื่อทําใหอาหารมีความเหนียวหรือกรอบ การบริโภคบอแรกซ
ทําใหเกิดอันตรายได อาหารที่มักพบวามีบอแรกซผสม ไดแก หมูยอ แมงกะพรุน 
ลูกชิ้น อาหารชุบแปงทอด (กลวยทอด หรือมันทอด) ผักและผลไมดอง  

6. เฉลย 1) กํามะถัน 
   วัสดุที่เปนโลหะจะมีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟาและความรอนไดดีมาก 

เชน ทองคํา ทองแดง เงิน เหล็ก ปรอท สังกะสี เปนตน อโลหะเปนฉนวนไฟฟา
หรือกึ่งตัวนําไฟฟา เชน คารบอน ฟอสฟอรัส กํามะถัน ออกซิเจน ไฮโดรเจน 
เปนตน ยกเวน แกรไฟต  

7. เฉลย 1) ไสเดือนดิน แมลงหางดีด ปลา 
   การเจริญเติบโตแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง คือ การเจริญ-

เติบโตของตัวออนที่ฟกออกมาจากไข มีลักษณะเหมือนกับพอแมทุกประการ 
เพียงแตขนาดเล็กกวา ไดแก ไสเดือนดิน แมลงหางดีด ปลา เปด 

   การเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง คือ การเจริญเติบโต
ของตัวออนที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนขั้นๆ จากตัวออนที่ไมเหมือนพอแม 
จนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยเหมือนพอแม ไดแก เตา คางคก ตั๊กแตน แมลงปอ 
ผีเสื้อไหม ปลวก ดวง แมลงวัน  

8.  เฉลย 1) ตับ 
   แหลงที่สรางเม็ดเลือดขาว คือ มาม ไขกระดูก และตอมน้ําเหลือง 

สวนในระยะตัวออนชวงสามเดือนแรก ตับเปนแหลงสําหรับการผลิตเม็ดเลือดแดง
ที่สําคัญ จนกวาจะถึงสัปดาหที่ 32 ของการตั้งครรภ ซึ่งการผลิตเม็ดเลือดจะอยู
ในไขกระดูก  

9. เฉลย 3) เกิดจากการผุพังหรือพังทลายของหิน มีการพัดพาและทับถมกัน 
   หินชั้นหรือหินตะกอน คือ หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน 

โคลน หรือสารตางๆ ที่ไดจากการผุพังหรือการพังทลายของหิน ตลอดจนซาก
พืชซากสัตว ซึ่งถูกนําพามาโดยแมน้ํา ลําธาร ลม หรือธารน้ําแข็งมาสะสมทับถม
กันในบริเวณแองน้ํากวางๆ และเกิดการจับตัวกันแนนโดยวัตถุประสานเปนตัว
ประสาน ซึ่งไดแก แรธาตุตางๆ เชน ซิลิกา เหล็กออกไซด อะลูมิเนียมออกไซด 
และแคลเซียมคารบอเนต ภายใตอุณหภูมิและความดันสูง ยึดเกาะอนุภาค
ตางๆ กลายเปนหินตะกอนในเวลาตอมา 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


