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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 5/5)  
 
 
1. ปรากฏการณใดเกิดขึ้นจากอิทธิพลของโลกและดวงอาทิตย โดยไมมีอิทธิพล

ของดวงจันทรมาเกี่ยวของ 
  A. น้ําขึ้น-น้ําลง   B. ฤดูกาล 
  C. การเกิดทิศ   D. สุริยุปราคา 
 1) B. และ C.   2) A., B. และ D. 
 3) B., C. และ D.   4) A., B., C. และ D.  
2. ครกหิน นิยมทํามาจากหินชนิดใด 
 1) หินออน 2) หินไนส 3) หินดินดาน 4) หินปูน  
3. เมื่อสมคิดตองการทดลองการนําไฟฟาของผลไมจึงเลือกผลไมมา 4 ชนิด 

นักเรียนคิดวาผลไมชนิดใดจะนําไฟฟาไดดีที่สุด  
 1) แตงโม 2) กลวยสุก 3) มะนาว 4) มะมวงสุก  
4. บุญพาตองการปลอยปลาหางนกยูงที่เลี้ยงไวลงในแหลงน้ําธรรมชาติ บุญพา

ควรจะนําปลาหางนกยูงไปปลอยในแหลงน้ําใด  
 1) แหลงน้ําที่มีไฮดราอาศัยอยู 
 2) แหลงน้ําที่มีคา pH > 6.5 
 3) แหลงน้ําที่มีอุณหภูมิสูงตลอดเวลา 
 4) แหลงน้ําที่มีปริมาณสารอินทรียอยูมาก  
5. ผูใหญลีอายุ 50 ปรูปรางอวน น้ําหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ในขณะที ่  

ความสูงอยูที่ 165 เซนติเมตร สมมติวาผูใหญลีมาขอใหนักเรียนแนะนําอาหาร
ให 1 มื้อ นักเรียนควรแนะนํารายการอาหารในขอใดใหผูใหญลีซึ่งตองเปน
อาหารที่ใหพลังงานนอยที่สุด แตไดอาหารครบ 5 หมู 

 1) ผัดไทกุงสดหอไขเจียว + น้ําผักผลไมรวมปน 
 2) ขาวราดผัดคะนาหมูกรอบ + ไขเจียว + ผลไมรวม 
 3) ขาวเปลา + ตมจืดเตาหูหมูสับผักกาด + ผลไมรวม  
 4) น้ําพริกปลาทู + ขาวขาหมู + น้ําผักผลไมรวมปน  
6. ขอใดเปนภาวะปรสิต 
 1) คนกับพยาธิ   2) ควายกับนกเอี้ยง 
 3) นกกับปลา   4) ฉลามกับเหาฉลาม  
7. หากนักเรียนเปนนักบินอวกาศ และอยูบนกระสวยอวกาศที่พรอมทะยานขึ้น 

เมื่อจรวดถูกจุดขึ้นและกําลังขึ้นสูเบื้องบน แตยังไมพนชั้นบรรยากาศโลก หาก
เอาเครื่องชั่งมาวัดน้ําหนักของนักเรียน ณ ขณะนั้นจะอานคาไดเปนเชนไร 

 1) น้ําหนักมากกวาชั่งบนพื้นโลก 2) น้ําหนักนอยกวาชั่งบนพื้นโลก 
 3) น้ําหนักเทากับศูนย  4) ไมสามารถคาดเดาได  
8. เมื่อนักเรียนสรางบานใหมจะเลือกตอวงจรติดหลอดไฟฟาภายในบานควรเลือก

ตอวงจรไฟฟาแบบใดดีที่สุด 
 1) แบบอนุกรม 2) แบบขนาน 3) แบบผสม 4) แบบสลับ 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. จงเรียงลําดับการกินอาหารที่ถูกตองตามหลักของธงโภชนาการตามสัดสวนที่

ควรรับประทานจากปริมาณมากไปหาปริมาณนอย ใน 1 วัน 
  A. อาหารกลุมเนื้อสัตว B. อาหารกลุมผัก-ผลไม 
  C. อาหารกลุมแปง-ขาว D. อาหารกลุมไขมัน 
 1) A. > B. > C. > D.  2) D. > A. > C. > B. 
 3) C. > B. > A. > D. 4) B. > C. > D. > A. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) B. และ C. 
   น้ําขึ้น-น้ําลง เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร และดวงอาทิตย

กระทําตอโลก ทําใหน้ําไหลไปรวมกันตามทิศทางของแรงดึงดูด โดยดวงจันทร
สงแรงดึงดูดมายังโลกมากกวาดวงอาทิตยเพราะดวงจันทรอยูใกลโลกมากกวา
ดวงอาทิตย 

   ฤดูกาล เกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย เนื่องจากแกนโลก
เอียงเปนมุม 23.5 องศา จึงทําใหในแตละชวงของป แตละบริเวณจะไดรับ
แสงแดดไมเทากัน ทําใหมีอุณหภูมิตางกัน จึงเกิดเปนฤดูกาลตางๆ บนโลก 

   การเกิดทิศ เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย
ในเวลาเชา จะเห็นดวงอาทิตยโผลขึ้นมาจากขอบฟาดานหนึ่ง เรียกวา ทิศตะวันออก 
และดวงอาทิตยจะเคลื่อนต่ําลงกระทั่งตกลับขอบฟาอีกดานหนึ่ง เรียกวา     
ทิศตะวันตก การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ตามแกนเหนือ-ใต ดังนั้นการกําหนดทิศทางบนโลก จึงแบงออกเปน 4 ทิศหลัก 
คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต 

   สุริยุปราคา คือ ปรากฏการณที่ดวงจันทรโคจรเขามาอยู ณ 
ตําแหนงระหวางดวงอาทิตย และโลก ในระนาบเดียวกัน ซึ่งผูสังเกตบนผิวโลก
ในสวนที่เงาของดวงจันทรทอดผานจะเห็นดวงจันทรบังดวงอาทิตยไดหมด 
เรียกวา ปรากฏการณสุริยุปราคาเต็มดวง  

2. เฉลย 2) หินไนส 
   หินไนส เปนหินแปรมาจากหินแกรนิต มีเนื้อแข็งและทนทานมาก 

จึงนิยมนํามาทําครกหิน  
3. เฉลย 3) มะนาว 
   ผลไมที่มีรสเปรี้ยว จะนําไฟฟาไดดีกวาผลไมที่มีรสหวานซึ่งมี

น้ําตาลมาก ซึ่งสารละลายน้ําตาลเปนนอนอิเล็กโทรไลต คือ ไมสามารถนําไฟฟาได  
4. เฉลย 1) แหลงน้ําที่มีไฮดราอาศัยอยู  
   ไฮดราและปลาหางนกยูงอาศัยอยูในแหลงน้ําจืดที่สะอาด ซึ่งมี

สารอินทรียเจือปนอยูนอย และมีคาความเปนกรด-เบสต่ํา 

5. เฉลย 3) ขาวเปลา + ตมจืดเตาหูหมูสับผักกาด + ผลไมรวม 
   คนอวนควรลดอาหารที่ใหพลังงานสูงในกลุมไขมัน น้ํามัน น้ําตาล 

ใหนอยลง ดังนั้น อาหารกลุมที่ เจียว ทอด และมีไขมันสูงจึงไมควรเลือก
รับประทาน รายการอาหารในตัวเลือก 3) ตมจืดเตาหูหมูสับผักกาดมีไขมันนอย 
และเนนผัก ผลไม จึงเหมาะสําหรับคนที่มีรูปรางอวน  

6. เฉลย 1) คนกับพยาธิ 
   ภาวะปรสิต คือ การอยูรวมกันที่ฝายหนึ่งไดรับประโยชน แตอีก

ฝายหนึ่งเสียประโยชน เชน คนกับพยาธิ คนจะเปนฝายเสียประโยชน สวน
พยาธิที่เขามาอาศัยอยูในรางกายของคนจะเปนฝายที่ไดรับประโยชน  

7. เฉลย 1) น้ําหนักมากกวาชั่งบนพื้นโลก  
   เมื่อจรวดถูกจุดขึ้น แรงดันอันมหาศาลดันจรวดขึ้นสูเบื้องบน จะ

เกิดแรงผลักที่เกิดจากอัตราเรงและผลักใหนักบินอวกาศติดกับที่นั่ง น้ําหนักจะ
เพิ่มกวา 3 เทา เมื่อเทียบกับน้ําหนักบนผิวโลก จนกวาจะพนจากชั้นบรรยากาศโลก 
จึงจะกลายเปนสภาวะไรน้ําหนัก  

8. เฉลย 2) แบบขนาน 
   การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน มีขอดี คือ 
   1. ทําใหเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดไดรับความตางศักยเทากันหมด  

ตรงตามที่กําหนดไวที่เครื่องใชไฟฟา ซึ่งสวนมาก คือ 220 โวลต  
   2. ถาเครื่องใชไฟฟาชนิดหนึ่งชนิดใดชํารุดใชงานไมได เครื่องใช 

ไฟฟาที่เหลือก็ยังมีกระแสไฟฟาไหลทําใหใชงานได 
   3. เมื่อตองการใชเครื่องใชไฟฟาชนิดใดก็เปดสวิตชใชเฉพาะ

เครื่องใชไฟฟาชนิดนั้น 
   4. สะดวกในการเปด-ปด และสิ้นเปลืองปริมาณไฟฟานอยกวา

การตอแบบอนุกรม 
   5. ทําใหความตานทานรวมของวงจรลดลง ปริมาณกระแสไฟฟา

จึงไมลดลง เมื่อตอเครื่องใชไฟฟาหลายชนิด  
9. เฉลย 3) C. > B. > A. > D. 
   จากแนวโนมปญหาโภชนาการของประเทศไทย ที่ประสบทั้งปญหาการ

ขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินหรือสารอาหารไมสมดุล ดังนั้นการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสมตามธงโภชนาการจะชวยใหประชาชนไทยมีสุขภาพดี 
ซึ่งธงโภชนาการจะบอกสัดสวนความมากนอยของอาหารแตละกลุมที่ควรบริโภค
ใน 1 วัน โดยแบงเปนชั้นๆ ตามภาพ 

 

ธงโภชนาการ

ชัน้ที่ 2
กลุมผัก 6 ทัพพี
ผลไม 4 สวน

ชัน้ที่ 1
กลุมขาว-แปง
8-12 ทัพพี

ชัน้ที่ 3
กลุมเนื้อสัตวและกลุมนม
6-9 ชอนกินขาว

ชัน้ที่ 4 กลุมน้ํามัน น้ําตาล เกลือ กินแตนอยเทาที่จําเปน  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


