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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 1/4)  
  
1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหลอดเลือดที่นําเลือดจากหัวใจหองลางขวาไปยังปอด 
 1) เปนหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมาก 
 2) นําเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนมาก 
 3) ภายในหลอดเลือดพบลิ้นกั้น 
 4) หลอดเลือดมีผนังหนา 
 
พิจารณาขอมูลจากหวงโซอาหารตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 2-3 
 

ขาว    ตั๊กแตน     แมลงปกแข็ง    กบ    งู 
 
2. สิ่งมีชีวิตใดเปนผูบริโภคอันดับที่ 2 
 1) ตั๊กแตน 2) แมลงปกแข็ง 3) กบ 4) งู  
3. หากขาวมียาฆาแมลงปนเปอนในปริมาณมาก สิ่งมีชีวิตใดจะไดรับยาฆาแมลง

มากที่สุด 
 1) ตั๊กแตน 2) แมลงปกแข็ง 3) กบ 4) งู  
4. พิจารณาแผนภาพวัฏจักรของหิน ขอใดคือ B และกระบวนการ ค ตามลําดับ 
 

หลอมละลายเยน็ตัวและตกผลึก

หินอัคนี

ก ค

ข

B

CD

A

  
 1) หินตะกอน ความรอนและแรงกดดัน 
 2) หินตะกอน การพัดพาและทับถม 
 3) หินแปร ความรอนและแรงกดดัน 
 4) หินแปร การพัดพาและทับถม  
5. ขอใดไมใชเกณฑในการจําแนกแรชนิดตางๆ ออกจากกัน 
 1) รูปผลึก 2) การนําไฟฟา 3) ความแข็ง 4) สีผงละเอียด  
6. ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับเอนไซม 
 1) เอนไซมที่ใชในการยอยอาหารสรางมาจากสวนตางๆ ของรางกาย 
 2) เอนไซมแตละชนิดยอยอาหารไดตางกัน แตอาหารชนิดเดียวกันใชเอนไซม

หลายชนิดได 
 3) อุณหภูมิสูงมีผลในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม 
 4) อาหารชิ้นใหญจะถูกยอยโดยเอนไซมไดเร็วกวาอาหารชิ้นเล็กๆ  
7. ขอใดเปนองคประกอบทางกายภาพทั้งหมด 
 1) แสง อุณหภูมิ   2) ความชื้น ไลเคน 
 3) ความกดอากาศ ผักตบชวา 4) แบคทีเรีย รา 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดคือหนาที่ของไขกระดูก 
 1) ทําใหรางกายเคลื่อนไหวได  
 2) สรางเซลลเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 
 3) เปนทางผานของกระแสประสาท 
 4) ชวยกําจัดสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย  
9. ถาหลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชอยูมีความสวางไมสม่ําเสมอหรือแสงไฟกะพริบ  

อยูเรื่อยๆ นั้น นาจะเกิดจากความผิดปกติหรือการชํารุดของอุปกรณในขอใด 
 1) ขั้วหลอดไฟ   2) บัลลาสต 
 3) สตารตเตอร   4) ปริมาณไอปรอท   
10. อวัยวะในระบบยอยอาหารสวนใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด 
 1) กระเพาะอาหาร   2) ลําไสเล็ก 
 3) ลําไสใหญ   4) หลอดอาหาร 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) หลอดเลือดมีผนังหนา 
   หลอดเลือดที่นําเลือดจากหัวใจหองลางขวาไปยังปอดเปนหลอด

เลือดแดง แตนําเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ําไปยังปอด เรียกหลอดเลือดนั้นวา 
“พัลโมนารีอารเทอรี” ซึ่งจะมีผนังหนา ภายในหลอดเลือดไมพบลิ้นกั้น  

2. เฉลย 2) แมลงปกแข็ง 
   ขาวเปนผูผลิต ตั๊กแตนเปนผูบริโภคอันดับที่ 1 แมลงปกแข็งเปน

ผูบริโภคอันดับที่ 2 กบเปนผูบริโภคอันดับที่ 3 และงูเปนผูบริโภคอันดับที่ 4  
3. เฉลย 4) งู 
   เมื่อมีการกินตอกันเปนทอดๆ ในหวงโซอาหาร ปริมาณสารพิษหรือ

ยาฆาแมลงจะสะสมมากในผูบริโภคอันดับสูงที่สุด  
4. เฉลย 3) หินแปร ความรอนและแรงกดดัน 
   A คือ แมกมา, B คือ หินแปร, C คือ หินตะกอนหรือหินชั้น และ 

D คือ ตะกอน 
   ก คือ การกรอน, ข คือ การพัดพาและทับถม และ ค คือ     

ความรอนและแรงกดดัน 
   วัฏจักรของหินเริ่มตั้งแตหินหนืดหรือแมกมาเย็นตัวลงอยางชาๆ 

กลายเปนหินอัค นีที่ มีรู ปผลึก  และหินหนืดที่ เย็นตั วลงอย า งรวดเร็ ว           
อันเนื่องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟกลายเปนหินอัคนีชนิดตางๆ ซึ่งไมมี    
รูปผลึก หินอัคนีที่เกิดขึ้นจะสลายตัวและสึกกรอนเปนเศษหินและตะกอนที่มี
ขนาดตางๆ ถูกพัดพาไปโดยกระแสลมและกระแสน้ํา ทําใหเกิดการทับถมและ
สะสมตัวจนเกิดเปนหินชั้นหรือหินตะกอนขึ้น เมื่อหินตะกอนไดรับความรอน
และความดันก็กลายเปนหินแปร ทั้งหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สามารถ
เปลี่ยนจากหินชนิดหนึ่งไปเปนหินอีกชนิดหนึ่งไดโดยความรอนและความดัน 
การสึกกรอน การผุพัง การพัดพา และการทับถม 

5. เฉลย 2) การนําไฟฟา 
   แรมีอยูมากมายหลายชนิด ในการจําแนกแรโดยพิจารณาองคประกอบ

ทางเคมีทําไดยาก ในทางปฏิบัตินักธรณีวิทยาจึงมีวิธีพิจารณาคุณสมบัติทาง
กายภาพของแร ไดแก รูปผลึก ความถวงจําเพาะ ความแข็ง ความวาว และ    
สีผงละเอียด  

6. เฉลย 2) เอนไซมแตละชนิดยอยอาหารไดตางกัน แตอาหารชนิดเดียวกันใช
เอนไซมหลายชนิดได 

   เอนไซมเปนสารที่หลั่งจากทางเดินอาหาร เปนสารโปรตีนชนิดหนึ่ง
ที่รางกายสรางขึ้นเพื่อเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในรางกาย โดยหลังจากที่
เอนไซมชวยเรงปฏิกิริยาแลวเอนไซมจะไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งปริมาณ
และคุณภาพ และยังสามารถทํางานไดอีก เอนไซมทํางานไดดีเมื่อสภาวะ
เหมาะสมประมาณ 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงจะมีผลในการทําลายเอนไซม 
ทําใหเอนไซมเสียสภาพ สวนที่อุณหภูมิต่ําจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม 
เอนไซมแตละชนิดยอยอาหารไดตางกัน แตอาหารชนิดเดียวกันใชเอนไซม
หลายชนิดได พื้นที่ผิวของอาหารมากทําใหสัมผัสกับเอนไซมไดมาก ฉะนั้น
อาหารชิ้นเล็กๆ จะถูกยอยไดเร็วกวาอาหารชิ้นใหญ  

7. เฉลย 1) แสง อุณหภูมิ 
   สภาพแวดลอมทางกายภาพหรือสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต ไดแก แสง 

อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ 
   สภาพแวดลอมทางชีวภาพหรือสิ่งแวดลอมที่มีชีวิต ไดแก ไลเคน 

ผักตบชวา แบคทีเรีย รา  
8. เฉลย 2) สรางเซลลเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด 
   โครงกระดูกของมนุษย ประกอบดวยกระดูกกวา 200 ชิ้น ทําหนาที่

พยุงรางกาย และปองกันอวัยวะภายใน ตลอดจนเปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ 
ภายในชองวางของกระดูกยังประกอบดวยไขกระดูก (Bone Marrow) ซึ่งมี
ลักษณะคลายฟองน้ําชวยใหกระดูกมีน้ําหนักเบา มีหนาที่สรางเม็ดเลือดใหกับ
รางกาย   

9. เฉลย 2) บัลลาสต 
   บัลลาสตเปนอุปกรณที่จําเปนและมีความสําคัญในวงจรแสงสวาง 

เพราะนอกจากจะชวยในการทํางานของวงจรใหสมบูรณแลวยังมีผลตอปริมาณ
แสงสวาง อายุการใชงาน และพลังงานไฟฟาสูญเสียในวงจรดวย หนาที่ของ  
บัลลาสตมีอยูสองอยางที่สําคัญ คือ ชวยสรางใหเกิดแรงดันเพียงพอในการ  
จุดหลอดแกสใหติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาผานวงจรขณะสตารตและ
ทํางาน และกําลังไฟฟาที่จายใหหลอดใหมีคาเหมาะสม  

10. เฉลย 2) ลําไสเล็ก 
   ลําไสเล็กทําหนาที่ดูดซึมสารอาหารมากที่สุด โดยดูดซึมผานผนัง

ของลําไสเล็กเขาสูหลอดเลือด และทอน้ําเหลือง ซึ่งผนังของลําไสเล็กจะมี
ลักษณะไมเรียบเปนปุมปม โดยมีสวนที่ยื่นออกมาเปนจํานวนมาก เรียกวา  
“วิลไล” (Villi) มีเสนเลือดฝอยอยูภายในวิลลัส (Villus) แตละอัน สารอาหาร
จําพวกกรดอะมิโนและน้ําตาลกลูโคสจะถูกนําเขาสูหลอดเลือดฝอย สวนกรด
ไขมันและกลีเซอรอลจะถูกนําเขาสูทอน้ําเหลือง 

  1) และ 4) กระเพาะอาหาร และหลอดอาหารไมมีการดูดซึมสารอาหาร 
  3) ลําไสใหญจะไมมีการยอยอาหาร แตจะมีการดูดซึมน้ํา แรธาตุ 

วิตามินบางชนิด และน้ําตาลกลูโคสกลับเขาสูกระแสเลือด 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


