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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 4/4)  
  
1. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของความตานทานไฟฟาของลวดโลหะขอใด  

ไมถูกตอง 
 1) ลวดโลหะที่มีพื้นที่หนาตัดมาก จะมีความตานทานไฟฟานอย 
 2) ลวดโลหะที่มีความยาวมาก จะมีความตานทานไฟฟามาก 
 3) ลวดโลหะที่มีสนิมมาก จะมีความตานทานไฟฟามาก 
 4) ลวดโลหะที่เปนโลหะบริสุทธิ์ เมื่ออุณหภูมิต่ํา จะมีความตานทานไฟฟานอย  
2. ในน้ําปสสาวะคนปกติพบองคประกอบใดมากที่สุด 
 1) น้ํา   2) ยูเรีย 
 3) แอมโมเนีย   4) คลอไรด  
3. ขอใดไมใชประโยชนของการขับถายทางผิวหนัง 
 1) ชวยรักษาอุณหภูมิในรางกายใหคงที่ 
 2) ชวยระบายความรอน 
 3) รักษาความเปนกรด-เบสในรางกาย 
 4) รักษาสมดุลของน้ําในรางกาย  
4. กระบวนการใดในวัฏจักรคารบอนที่เปนการลดปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด

ในบรรยากาศ 
 1) กระบวนการยอยสลายอินทรียสาร 
 2) การเผาไหมเชื้อเพลิง 
 3) กระบวนการหายใจ  
 4) กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช  
5. ขอใดเปนหนวยวัดแรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟา 
 1) โวลต 2) แอมแปร 3) โอหม 4) วัตต  
6. ปรากฏการณใดที่เกิดจากการถายเทประจุระหวางกอนเมฆกับพื้นดิน 
 1) ฟาแลบ 2) ฟาผา 3) ฟารอง 4) ฟาหลัว  
7. พิจารณาสายใยอาหาร สิ่งมีชีวิตใดเปนทั้งผูบริโภคลําดับที่ 3 และผูบริโภค

ลําดับที่ 4 
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 1) หมาปา 2) กบ 3) งู 4) นกเคาแมว 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดเปนอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 1) เปนปจจัยสําคัญในการสรางอาหารของพืช 
 2) เปนตัวกําหนดเวลาในการหุบและบานของดอกไม 
 3) มีผลตอการผลัดใบของพืช  
 4) เปนวัตถุดิบในการหายใจของจุลินทรีย  
9. วัสดุในขอใดยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดทั้งหมด 
 1) ไมเปยก  กระดาษ  2) ปรอท  น้ําประปา 
 3) พลาสติก  อะลูมิเนียม 4) ยาง  กระเบื้อง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ลวดโลหะที่มีสนิมมาก จะมีความตานทานไฟฟามาก 
   ความตานทานของสารแตละชนิดจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ปจจัยตอไปนี้ 
   1. ความยาวของตัวนํา ความตานทานไฟฟาเปนสัดสวนโดยตรง

กับความยาว เมื่อความยาวของตัวนําเพิ่มขึ้น ความตานทานไฟฟายิ่งมากขึ้น 
   2. พื้นที่หนาตัดของตัวนํา ความตานทานไฟฟาจะเปนสัดสวน

ผกผันหรือเปนสัดสวนกลับกับพื้นที่หนาตัด เมื่อพื้นที่หนาตัดเพิ่มขึ้น ความ
ตานทานไฟฟาจะลดลง 

   3. อุณหภูมิ โลหะบริสุทธิ์ เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม จะมีความตานทาน
เพิ่มขึ้น โลหะผสม เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม จะมีความตานทานเพิ่มขึ้น แตการเปลี่ยน
ความตานทานนอยกวาโลหะบริสุทธิ์ สารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิกอน เจอรมาเนียม 
เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ความตานทานจะลดลง  

   โลหะที่มีสนิมมากจะสงผลใหความตานทานไฟฟานอยลง  
2. เฉลย 1) น้ํา 
   น้ําปสสาวะมีสวนประกอบของน้ํามากที่สุด รองลงมา ไดแก ยูเรีย 

โซเดียม คลอไรด ซัลเฟต ฯลฯ ดังแสดงในตารางปริมาณสารในน้ําปสสาวะ  
สาร ปริมาณสารในน้ําปสสาวะ (g/cm3) 
น้ํา 

โปรตีน 
คลอไรด 
โซเดียม 
กลูโคส 
ยูเรีย 

กรดยูริก 
ซัลเฟต 

แอมโมเนีย 

95 
0 

0.6 
0.3-0.35 

0 
2.0 
0.05 
0.18 
0.04  

3. เฉลย 3) รักษาความเปนกรด-เบสในรางกาย 
   ตอมเหงื่อที่กระจายอยูใตผิวหนังจะกรองของเสียที่ปะปนอยูใน

กระแสเลือดออกมาเปนเหงื่อ นอกจากจะกรองของเสียแลวยังชวยปรับอุณหภูมิ
ของรางกาย ชวยระบายความรอน และรักษาสมดุลของน้ําในรางกาย 

4. เฉลย 4) กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช 
   กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช ใชแกสคารบอนไดออกไซด

เปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
  1), 2) และ 3) กระบวนการยอยสลายอินทรียสาร การเผาไหมเชื้อเพลิง 

และกระบวนการหายใจ มีการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ   
5. เฉลย 1) โวลต 
   แรงดันหรือแรงเคลื่อนไฟฟา มีหนวยเปน โวลต 
   ปริมาณของกระแสไฟฟา มีหนวยเปน แอมแปร 
   ความตานทานไฟฟา มีหนวยเปน โอหม 
   กําลังไฟฟา มีหนวยเปน วัตต  
6. เฉลย 2) ฟาผา 
   ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับไฟฟาสถิตที่พบเห็นเปนประจํา 

เชน การเกิดฟาแลบ ซึ่งเปนการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับกอนเมฆ  
การเกิดฟาผา ซึ่งเปนการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับตนไม  บานเรือน 
ฯลฯ ซึ่งเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เพื่อปองกันไมใหประจุไฟฟาถายเท
ลงบนอาคารหรือบานเรือนโดยตรง จึงตองทําสายลอฟาซึ่งตอลงในดินแทน  

7. เฉลย 4) นกเคาแมว 
   นกเคาแมวเปนทั้งผูบริโภคลําดับที่ 2, ผูบริโภคลําดับที่ 3 และ

ผูบริโภคลําดับที่ 4 ดังนี้ 
   พืช → หนู → นกเคาแมว 
   พืช → ตั๊กแตน → กบ → นกเคาแมว 
   พืช → ตั๊กแตน → กบ → งู → นกเคาแมว 
   พืช → แมลงปกแข็ง → กบ → นกเคาแมว 
   พืช → แมลงปกแข็ง → กบ → งู → นกเคาแมว 
  1) หมาปาเปนผูบริโภคลําดับที่ 2 
  2) กบเปนผูบริโภคลําดับที่ 2 
  3) งูเปนผูบริโภคลําดับที่ 3   
8. เฉลย 3) มีผลตอการผลัดใบของพืช 
   อุณหภูมิมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และเปนผลให

สิ่งมีชีวิตตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูในสภาพแวดลอมนั้นได เชน การออกหากิน
ของสัตวทะเลทรายในเวลากลางคืน ความเปนอยูของสัตวเลือดเย็น เพราะอุณหภูมิ
ของรางกายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม การจําศีลของกบในฤดูหนาว   
การพักตัวในฤดูรอนของสัตวทะเลทราย เนื่องจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม
และขาดแคลนอาหาร การอพยพยายที่อยูอาศัยชั่วคราว การแพรกระจายของ
พืชและสัตว โดยในเขตหนาวจะมีพืชและสัตวนอยกวาในเขตอบอุนและเขตรอน 
อีกทั้งยังมีผลตอการผลัดใบของพืช  

9. เฉลย 2) ปรอท  น้ําประปา 
   วัสดุแตละชนิดจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดแตกตางกัน บาง

ชนิดยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเล็กนอย บางชนิดยอมใหกระแสไฟฟาไหล
ผานไดมาก หรือบางชนิดไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเลย วัสดุที่ยอมให
กระแสไฟฟาไหลผานได เรียกวา ตัวนําไฟฟา สวนวัสดุที่ไมยอมใหไฟฟา
เคลื่อนที่ผาน เรียกวา ฉนวนไฟฟา ตัวอยางของตัวนําไฟฟา ไดแก โลหะทุกชนิด 
(เงิน นําไฟฟาไดดีที่สุด รองลงมา คือ ทองแดง) น้ําประปา สารละลาย แกรไฟต 
เปนตน ตัวอยางของฉนวนไฟฟา ไดแก ผา พลาสติก ไม ยาง แกว กระเบื้อง 
เซรามิก เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


