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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/5)  
  
1. จากวงจรไฟฟาในรูป จงหาคากระแสไฟฟา เมื่อมีคาความตางศักยไฟฟาเทากับ 

100 โวลต 
 

100 V

20 Ω

10 Ω
20 Ω

  
 1) 0.2 แอมแปร   2) 2 แอมแปร 
 3) 20 แอมแปร   4) 200 แอมแปร  
2. ขอใดใชเปนขั้วลบในถานไฟฉาย 
 1) สังกะสี   2) แมงกานีสไดออกไซด 
 3) แอมโมเนียมคลอไรด 4) ถานคารบอน  
3. สัญลักษณในขอใดเปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟที่ไหลอยู

ในวงจรไฟฟา  
 1) A   2)  + -  
 
 3)   4) V   
4. ขอใดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางฝาแฝดแทและฝาแฝดเทียมไมถูกตอง 
 
 ฝาแฝดแท ฝาแฝดเทียม 
 1) เอ็มบริโอในระยะแรกๆ มีการ

แบงเปนสองสวนแยกออกจากกัน 
ความผิดปกติของการตกไข 

 2) ไข 1 ใบ อสุจิ 1 ตัว ไข 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว 
 3) เพศและหมูเลือดเหมือนกัน เพศและหมูเลือดอาจเหมือนหรือ

แตกตางกัน 
 4) ทารกเจริญในมดลูกเดียวกัน ทารกเจริญตางมดลูกกัน 
 
5. ขอใดเปนอาการของการขาดสารอาหารประเภทโปรตีน 
 1) รางกายออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง เจ็บปวยบอย 
 2) มีอาการซึมเซา แขนขาลีบเล็ก ผิวหนังหลุดลอก 
 3) ประสาทเสื่อม ผมรวง คันตามผิวหนัง 
 4) เปนหวัดงาย เสนเลือดฝอยเปราะ เลือดออกตามไรฟน  
6. สารประกอบใดตอไปนี้สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง 
 1) เกลือแกง  กรดซัลฟวริก 2) น้ําปูนใส  โซดาไฟ  
 3) น้ํายาเช็ดกระจก  น้ํามะนาว 4) น้ํายาลางหองน้ํา  วิตามินซี  
7. ปโตรเลียมที่ไดจากอาวไทยสวนใหญเปนพวกใด 
 1)  น้ํามันดิบ   2) แกสธรรมชาติ 
 3) หินน้ํามัน   4) แกสธรรมชาติเหลว 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขณะหายใจเขากระดูกซี่โครงและกะบังลมมีการทํางานที่สัมพันธกันอยางไร 
 1) กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น กะบังลมคลายตัว 
 2) กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น กะบังลมหดตัว 
 3) กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ําลง กะบังลมคลายตัว 
 4) กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ําลง กะบังลมหดตัว 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) 2 แอมแปร 
   จากสมการ I = R

V  
    R = R1 + R2 + R3 
     = 20 + 20 + 10 
     = 50 โอหม 
   แทนคาจะได I = 50

100   =  2 แอมแปร 
 
2. เฉลย 1) สังกะสี 
   ในถานไฟฉายมีแทงคารบอนหรือแทงถานคารบอนทําหนาที่เปน

ขั้วบวก แผนสังกะสีทําหนาที่เปนขั้วลบ โดยมีแอมโมเนียมคลอไรดทําหนาที่เปน
สารละลายอิเล็กโทรไลต ซึ่งชวยใหกระแสไฟฟาไหลผานได มีผงถานชวยนํา
ไฟฟา และแมงกานีสไดออกไซดชวยทําใหความตางศักยของเซลลคงตัว  

3. เฉลย 1) A  
   แอมมิเตอร คือ เครื่องมือที่ใชวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟ 

  2) + -  แบตเตอรี่ 
  3)  สวิตช 
  4) V  โวลตมิเตอร คือ เครื่องมือที่ใชวัดความตางศักย  
4. เฉลย 4) ฝาแฝดแท = ทารกเจริญในมดลูกเดียวกัน, ฝาแฝดเทียม = 

ทารกเจริญตางมดลูกกัน 
   ฝาแฝดรวมไขหรือฝาแฝดแท (Identical Twins) เปนฝาแฝดที่มี

รูปรางลักษณะเหมือนกันหมดเปนเพศเดียวกันเสมอ มีเลือดหมูเดียวกัน มีนิสัย
ใจคอและความสามารถคลายกันมากเมื่อไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอม
เดียวกัน ฝาแฝดรวมไขเปนฝาแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวผสมกับอสุจิเพียง    
ตัวเดียว ขณะที่กําลังเจริญเปนเอ็มบริโอในระยะแรกๆ มีการแบงออกเปน 2 
สวน และแยกออกจากกัน แตละสวนมีการเจริญเติบโตตอไปภายในมดลูกจน
เปนทารก และคลอดออกมาในเวลาใกลเคียงกัน แตในบางครั้งเอ็มบริโอมีการ
แบงออกเปน 2 สวน แตไมแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เมื่อเจริญเติบโตและ
คลอดออกมาก็จะไดทารกแฝดที่มีอวัยวะบางสวนติดกัน ฝาแฝดในลักษณะนี้
ตอมาเรียกวา แฝดสยาม (Siamese Twins) ฝาแฝดรวมไขในลักษณะนี้
แพทยจะเปนผูพิจารณาผาตัดแยกออกเปน 2 คน เฉพาะในรายที่เห็นสมควร
เทานั้น 

   ฝาแฝดตางไขหรือฝาแฝดเทียม (Fraternal Twins) เปนฝาแฝดที่
เกิดจากการตกไขตั้งแต 2 ใบขึ้นไปพรอมกัน ไขแตละใบถูกผสมโดยอสุจิ 1 ตัว 
ไข 2 ใบที่ถูกผสมแลวจะพัฒนาขึ้นเปนทารก 2 คน เจริญภายในมดลูกเดียวกัน 
เปนฝาแฝดที่มีรูปรางลักษณะอาจไมเหมือนกันเลย เปนเพศเดียวกันหรือคนละ
เพศ และอาจมีเลือดหมูเดียวกันหรือคนละหมูก็ได ฝาแฝดตางไขนี้จึงมีรูปราง
หนาตาและลักษณะทางพันธุกรรมเทียบไดกับพี่นองทองเดียวกันเทานั้น 
นอกจากนี้ฝาแฝดตางไขยังอาจมีอุปนิสัยใจคอและความสามารถแตกตางกันได
อีกดวย 

   ฝาแฝดทั้ง 2 ชนิดนี้ตางก็เจริญในมดลูกเดียวกัน  
5. เฉลย 2) มีอาการซึมเซา แขนขาลีบเล็ก ผิวหนังหลุดลอก 
  1) รางกายออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง เจ็บปวยบอย เปนอาการของการ

ขาดสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 
  3) ประสาทเสื่อม ผมรวง คันตามผิวหนัง เปนอาการของการขาด

วิตามิน B6  
  4) เปนหวัดงาย เสนเลือดฝอยเปราะ เลือดออกตามไรฟน เปนอาการ

ของการขาดวิตามิน C  
6. เฉลย 4) น้ํายาลางหองน้ํา  วิตามินซี 
   กรดสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง เชน 

กรดซัลฟวริก กรดคารบอนิก น้ํามะนาว น้ํามะขาม น้ําอัดลม น้ําโซดา น้ําฝน 
น้ํายาลางหองน้ํา เปนตน สวนเบสมีสมบัติเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปน
สีน้ําเงิน เชน ผงซักฟอก ยาสระผม สบู น้ําปูนใส ผงฟู น้ําขี้เถา น้ําแอมโมเนีย 
โซดาไฟ น้ํายาเช็ดกระจก เปนตน  

7. เฉลย 2) แกสธรรมชาติ 
   บริเวณอาวไทยมีการคนพบและพัฒนาแกสธรรมชาติในบริเวณ

กลุมของแหลงเอราวัณ ไดแก แหลงเอราวัณ บรรพต สตูล ปลาทอง กะพง 
ปลาแดง จักรวาล ฟูนาน ตราด ปะการัง ไพลิน และสุราษฎร โดยมีอัตราการผลิต
แกสธรรมชาติประมาณ 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และแกสธรรมชาติเหลว
ประมาณ 34,000 บารเรลตอวัน  

8. เฉลย 2) กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้น กะบังลมหดตัว 
   กะบังลมและซี่โครงทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการหายใจ ขณะที่

ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในกระแสเลือดมาก สมองจะสั่งงานมายัง 
กะบังลมและซี่โครง  

   ขณะหายใจเขากลามเนื้อที่ยึดซี่โครงหดตัว ซึ่งจะทําใหกระดูกซี่โครง
เลื่อนสูงขึ้น ในขณะเดียวกันกะบังลมก็จะหดตัว และเลื่อนต่ําลงจึงทําใหปริมาตร
ของชองอกมีมากขึ้น (ชองอกขยายตัว) ความดันอากาศในบริเวณรอบๆ ปอด
ลดต่ําลงกวาอากาศภายนอก อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนเขาสูจมูก หลอดลม 
และไปยังถุงลมปอด 

   ขณะหายใจออกกลามเนื้อที่ยึดกระดูกซี่โครงมีการคลายตัว จึงทําให
กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ําลง และกะบังลมเลื่อนสูงขึ้น ทําใหปริมาตรของชองอก
นอยลง (ชองอกหดตัว) ความดันอากาศในบริเวณรอบๆ ชองอกสูงกวาอากาศ
ภายนอก อากาศภายในถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสูหลอดลม และ
ออกทางจมูก 

   การหายใจเขาและการหายใจออกจะเกิดสลับกันอยูเสมอ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


