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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/5)  
 
 
1. แรในขอใดไมนํามาทําปุย 
 1) ฟอสเฟต 2) ยิปซัม 3) โพแทสเซียม 4) กํามะถัน  
2. อุปกรณในขอใดไมควรนํามาใชในการหาความยาวเสนผานศูนยกลางของวัตถุ

ทรงกลม  

 1)         2)  

 

 3)    4)  

 
3. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในขอใดเปนการปรับตัวดานสรีรวิทยา 
 1) ผักกระเฉดมีทุนชวยในการลอยตัวบนผิวน้ํา 
 2) ตนโกงกางในปาชายเลนมีรากค้ําจุนชวยใหไมลมงาย 
 3) สัตวเลือดอุนมีตอมเหงื่อสําหรับขับเหงื่อระบายความรอน 
 4) จิ้งจกเปลี่ยนสีผิวใหคลายกับผนังที่เกาะ  
4. แมลงปอมีลักษณะการเจริญเติบโตอยางไร 
 1) ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง  
 2) มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางทีละนอย 
 3) มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแตไมสมบูรณแบบ 
 4) มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางสมบูรณ  
5.  
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 จากภาพแสดงสัดสวนขององคประกอบของดิน ขอใดถูกตองที่สุด 
 1) สัดสวนขององคประกอบของดินดังภาพไมเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต

ของพืช เนื่องจากมี D นอยเกินไป 
 2) A ไดจากการสลายตัวของแรและหิน เปนธาตุอาหารสําหรับพืช และชวยให

ดินอุมน้ําไดมากขึ้น 
 3) B ชวยในการละลายแรธาตุ ทําใหรากพืชดูดธาตุอาหารไดมากขึ้น 
 4) C แทรกอยูระหวางเม็ดดิน ไมจําเปนสําหรับการงอกของเมล็ดพืช  
6. ขอใดเปนยานพาหนะที่ใชสําหรับสงดาวเทียมขึ้นไปโคจรในอวกาศได 
 1) ยานอวกาศ   2) จรวด 
 3) สถานีอวกาศ   4) กระสวยอวกาศ  
7. ขอใดไมใชผลที่เกิดจากภาวะโลกรอน 
 1) ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่องดวยการระเหยของน้ําที่มากขึ้น 
 2) ความหลากหลายของพืชและสัตวเพิ่มมากขึ้น 
 3) เกิดการขาดแคลนน้ําดื่ม 
 4) สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. หินในขอใดนิยมนํามาใชในการกอสรางทั้งหมด 
 1) หินพัมมิส หินดินดาน 2) หินทราย หินแกรนิต 
 3) หินออบซิเดียน หินกรวดมน 4) หินบะซอลต หินสคอเรีย 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) กํามะถัน 
   กํามะถัน ใชทําดินปน ไมขีดไฟ ใชในอุตสาหกรรมเคมี  
  1) ฟอสเฟต ใชทําปุย และอาหารสัตว 
  2) ยิปซัม ใชทําปูนซีเมนต ปูนพลาสเตอร แปง ชอลก ปุย  
  3) โพแทสเซียม ใชทําปุย   

2. เฉลย 1)  

 
   สายวัดตัว สําหรับวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผา ไมเหมาะที่จะวัดเสนผาน

ศูนยกลางวัตถุทรงกลม เนื่องจากไมสามารถทาบหาเสนผานศูนยกลางจาก
พื้นผิวทรงกลมได 

   การหาความยาวเสนผานศูนยกลางของวัตถุทรงกลมอาจใช 
  2) ไมโครมิเตอร เปนเครื่องมือวัดความยาวอีกชนิดหนึ่งที่สามารถวัด

ไดละเอียดกวาเวอรเนียร ใชวัดชิ้นงานที่มีความยาวนอยๆ เชน ความหนาของ
กระดาษ เสนผานศูนยกลางของเสนลวดขนาดเล็กๆ เปนตน 

  3) ปากกาโคง ลักษณะเปนขาโคงสองขาง ดานปลายจะหมุนไปมาได 
ใชวัดเสนผานศูนยกลางภายนอกของวัตถุ  

  4) เวอรเนียร สามารถใชเวอรเนียรวัดขนาดของวัตถุในหลายลักษณะ 
ใชในการวัดความยาวของแทงวัตถุ และเสนผานศูนยกลางของวัตถุทรงกระบอก
และทรงกลม    

3. เฉลย 3) สัตวเลือดอุนมีตอมเหงื่อสําหรับขับเหงื่อระบายความรอน 
   การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความอยูรอดมีดังนี้ 
   1. การปรับตัวดานสรีรวิทยา เปนการปรับตัวดานกลไกและหนาที่

ของอวัยวะตางๆ ไดแก สัตวเลือดอุนมีตอมเหงื่อสําหรับขับเหงื่อระบายความรอน 
   2. การปรับตัวดานรูปรางลักษณะ เปนการปรับลักษณะ รูปราง และ

อวัยวะภายนอกของสิ่งมีชีวิต ไดแก ผักกระเฉดมีทุนชวยในการลอยตัวบนผิวน้ํา 
ตนโกงกางในปาชายเลนมีรากค้ําจุนชวยใหไมลมงาย จิ้งจกเปลี่ยนสีผิวใหคลาย
กับผนังที่เกาะ 

   3. การปรับตัวดานพฤติกรรม เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
เหมาะสมในการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู ซึ่งอาจเปนการปรับตัวชั่วคราวหรือถาวร
ก็ได ไดแก การเอนลําตนเขาหาแสงสวาง การอพยพของนก การจําศีลของกบ 

4. เฉลย 3) มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแตไมสมบูรณแบบ 
   แมลงปอเปนพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแตไมสมบูรณแบบ

หรือไมครบขั้นตอน (Hemimetabolous หรือ Incomplete Metamorphosis) 
เปนตัวออนอาศัยอยูในน้ํา ตอเมื่อเปนตัวเต็มวัยจึงเปลี่ยนมาอาศัยอยูบนบก 
ดังนั้น ตัวออนของแมลงพวกนี้จึงมีอวัยวะที่เกี่ยวของกับการหายใจ และการ
เคลื่อนไหวเหมาะที่จะอยูในน้ํา แตมีลักษณะภายนอก เชน ลําตัวและขาเหมือน
ตัวเต็มวัย  

5. เฉลย 3) B ชวยในการละลายแรธาตุ ทําใหรากพืชดูดธาตุอาหารไดมากขึ้น 
   ถูกตอง เพราะ B คือ น้ําในดินที่ชวยละลายแรธาตุตางๆ ใหเปน

สารละลาย เพื่อชวยใหรากพืชดูดไปใชได  
  1) ไมถูกตอง เพราะดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไป

จะประกอบดวย A คือ แรธาตุ 45%, B คือ น้ํา 25%, C คือ อากาศ 25% และ 
D คือ สารอินทรีย 5% 

  2) ไมถูกตอง เพราะ D (สารอินทรีย) ชวยใหดินอุมน้ําไดมากขึ้น 
  4) ไมถูกตอง เพราะ C (อากาศ) เปนแกสแทรกอยูตามชองวาง

ระหวางเม็ดดิน ทําใหดินโปรงและมีรูพรุนมาก ซึ่งมีความสําคัญตอการหายใจ
ของสิ่งมีชีวิตในดิน และชวยในการงอกของเมล็ด เพราะดินมีออกซิเจนเพิ่มขึ้น 
ดินที่แนนทึบหรือดินเหนียวจะมีชองวางระหวางเม็ดดินนอยมาก ทําใหไมมีอากาศ
อยูในดิน จึงเปนดินที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน  

6. เฉลย 2) จรวด 
   จรวดเปนยานพาหนะที่ใชสําหรับสงดาวเทียมขึ้นไปโคจรในอวกาศ 
  1) ยานอวกาศเปนพาหนะหรืออุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อใชทํางานใน

อวกาศเหนือผิวโลก ยานอวกาศอาจเปนไดทั้งแบบมีคนบังคับหรือแบบไมมี  
คนบังคับก็ได สําหรับภารกิจของยานอวกาศมีทั้งดานการสื่อสารทั่วไป การสํารวจ
โลก เปนตน 

  3) สถานีอวกาศเปนหองทดลองและสถานที่อํานวยความสะดวก
สําหรับงานคนควาวิจัย 

  4) กระสวยอวกาศเปนเครื่องบินอวกาศที่ทะยานขึ้นเหมือนจรวดและไป
โคจรรอบโลก มีปก และตอนกลับสูโลกจะรอนลงตามรันเวย  

7. เฉลย 2) ความหลากหลายของพืชและสัตวเพิ่มมากขึ้น 
   ภาวะโลกรอนจะทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําจืด ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 

เกิดอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม โรคติดตอในเขตรอนก็มี
แนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น และจะคราชีวิตผูคนเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
ไขมาลาเรีย ซึ่งมียุงกนปลองเปนพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุของยุงจะมากขึ้น
ในสภาวะแวดลอมที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่ไมแนนอน แนวโนมของผลผลิตทาง
การเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร และ
ความอดอยาก ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิตานทานรางกายต่ํา โดยเฉพาะ
ในเด็กและคนชรา  

8. เฉลย 2) หินทราย หินแกรนิต 
   หินทราย ใชทําหินลับมีด แกะสลักเปนรูปรางตางๆ และใชในการ

กอสราง 
   หินแกรนิต ใชในการกอสราง ประดับอาคาร ปูพื้น แกะสลัก     

ทําอนุสาวรีย ทําครก 
  1) หินพัมมิส ใชทําวัสดุขัดถู 
   หินดินดาน ใชผสมทําปูนซีเมนต และใชในการกอสราง 
  3) หินออบซิเดียน ใชเปนเครื่องประดับ 
   หินกรวดมน ใชในการกอสราง 
  4) หินบะซอลต ใชในการกอสราง ทําถนน 
   หินสคอเรีย ใชทําหินขัด 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


