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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
1. ขอใดเปนเอนไซมในการยอยอาหารทั้งหมด  
 1) อะไมเลส, กรดไฮโดรคลอริก, เพปซิน, มอลเทส 
 2) มอลเทส, ซูเครส, แลกเทส, เพปติเดส 
 3) เพปซิน, น้ําดี, มอลเทส, ซูเครส 
 4) อะไมเลส, เพปซิน, น้ําดี, มอลเทส  
2. “ดินโคลนสไลดปดถนนบานแมคะ-บานแมหลุย จ.แมฮองสอน หลังชุมน้ํา

เพราะฝนตก 2 วันติด ดานเจาหนาที่เรงเปดเสนทางบรรเทาความเดือดรอน 
ปชช. หวั่นสไลดซ้ําหากฝนตกเพิ่ม เตรียมหนวยงานพรอมชวยเหลือทันทีหากมี
เหตุฉุกเฉิน” จากขาวดังกลาว นักเรียนคิดวาสาเหตุสําคัญเกิดจากอะไร 

 1) ดินบริเวณนั้นเปนดินทราย จึงไมอุมน้ํา 
 2) น้ําปาไหลทวมอยางรวดเร็ว ทําใหดินไหลทับถมมาเรื่อยๆ จนเปนโคลน 
 3) ภูเขาบริเวณนั้นไมมีตนไมดูดซับน้ํา ทําใหขาดรากไมยึดเหนี่ยวดิน 
 4) สภาพภูมิประเทศเปนที่ลาดชันมากเกินไป ทําใหการไหลของน้ําพัดตะกอน

ดินไดงาย  
3. สายใจกําลังจะเปดรานขายกวยเตี๋ยว ซึ่งจะตองเตรียมภาชนะใสเครื่องปรุงตางๆ 

ไดแก น้ําตาล พริกปน น้ําสมสายชู และน้ําปลา นักเรียนจะแนะนําสายใจเลือก
ภาชนะใดสําหรับใสน้ําสมสายชูเหมาะสมที่สุด  

 1) ถวยกระเบื้อง   2) ถวยสแตนเลส 
 3) ถวยแกว   4) ถวยพลาสติกราคาถูก  
4. ความสูงของมนุษยจะคงที่และไมเพิ่มขึ้น ตั้งแตอายุเทาใด 
 1) 15 ป    2) 18 ป 
 3) 25 ป   4) 30 ป  
5. ตามปฏิทินจันทรคติไทย จะมีวันเดือนดับหรือจันทรดับ หมายถึงวันใด 
 1) คืนที่มีจันทรุปราคาเต็มดวง  
 2) คืนที่ดวงจันทรเปนเสี้ยวเล็กที่สุดในรอบเดือนนั้น 
 3) คืนที่มีจันทรุปราคา  
 4) คืนขึ้น 15 ค่ํา  
6. สารในขอใดมีองคประกอบของสารแตกตางจากสารในขออื่นๆ  
 1) เกลือแกง   2) กําไลเงิน 
 3) ทองคํา   4) เหรียญบาท  
7. สุชาติขับรถยนตไปเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 เพื่อเดินทางไปทํางานในเวลาเชา 

ขอใดอธิบายความหมายของน้ํามันแกสโซฮอล E85 ไดชัดเจนที่สุด 
 1) น้ํามันเบนซิน 15% ผสมกับเอทานอลบริสุทธิ์ 85%  
 2) น้ํามันเบนซิน 85% ผสมกับเอทานอลบริสุทธิ์ 15% 
 3) น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอทานอลบริสุทธิ์ 10% 
 4) น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วผสมกับเอทานอล 20% 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. จากภาพที่กําหนดให   

แสงอาทิตย
แรม 15 ค่ํา

(ก)

ขึ้น 8 ค่ํา
(ข)

ขึ้น 15 ค่ํา
(ค)

แรม 8 ค่ํา
(ง)

โลก

ดวงจันทร

  
 ภาพ (ก) และ (ค) ควรเปนภาพใด ตามลําดับ 

 1)  2)  

 3) 

 

4)  
 
9. ขอใดเปนการผุพังของกอนหินที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ 
 1) ฝนกรดตกลงบนกอนหิน 
 2) ตนไมเจริญเติบโตบนกอนหิน 
 3) กอนหินที่มีแรเหล็กเปนองคประกอบในเนื้อหิน 
 4) อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทําใหกอนหินแตก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) มอลเทส, ซูเครส, แลกเทส, เพปติเดส  
   จากตัวเลือกทั้งหมดเปนเอนไซมในการยอยอาหาร ยกเวนกรด

ไฮโดรคลอริก และน้ําดี ไมใชเอนไซม ในกระเพาะอาหารจะมีกรดไฮโดรคลอริก
ที่หลั่ งออกมาพรอมเอนไซม เ พื่อชวยใหการทํางานของเอนไซม เพปซิน           
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเพปซินทํางานไดดีที่สุดในสภาวะที่เปนกรด และ
น้ําดีจะชวยใหโมเลกุลขนาดใหญของไขมันแตกตัวออกเปนหยดไขมันเล็กๆ   
ทําใหเอนไซมไลเพสที่สรางขึ้นจากตับออนยอยหยดไขมันเล็กๆ ไดงายขึ้น  

2. เฉลย 3) ภูเขาบริเวณนั้นไมมีตนไมดูดซับน้ํา ทําใหขาดรากไมยึดเหนี่ยวดิน 
   สาเหตุสําคัญ คือ เมื่อภูเขาไมมีตนไมคอยดูดซับน้ําและดินบนภูเขา

ขาดรากไมในการยึดเหนี่ยวดิน ดินจึงอุมน้ําไวไมไหวทําใหไหลและถลมลงมา
ตามความชันของภูเขาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก  

3. เฉลย 3) ถวยแกว 
   แกวเปนวัสดุที่มีความเปนกลาง ไมทําปฏิกิริยากับน้ําสมสายชูที่มี

ฤทธิ์เปนกรด ทําใหไมมีสารปนเปอนในอาหาร จึงปลอดภัยตอผูบริโภค 

4. เฉลย 3) 25 ป 
   ความสูงของมนุษยจะคงที่และไมเพิ่มขึ้นตั้งแตอายุ 25 ป  
5. เฉลย 2) คืนที่ดวงจันทรเปนเสี้ยวเล็กที่สุดในรอบเดือนนั้น 
   ตามปฏิทินจันทรคติไทย วันเดือนดับหรือจันทรดับ หมายถึง คืนที่

ดวงจันทรเปนเสี้ยวเล็กที่สุดในรอบเดือนนั้น ไมจําเปนตองเปนวันแรม 14-15 ค่ํา 
อาจจะเปนวันขึ้น 1 ค่ําก็ได แตในทางดาราศาสตร จันทรดับ หรือ New Moon 
จะตองเปนวันที่ดวงจันทรขึ้นและตกพรอมกับดวงอาทิตย หรือดวงจันทรมี  
มุมหาง 0 องศากับดวงอาทิตย จึงไมสามารถสังเกตเห็นเสี้ยวของดวงจันทรได  

6. เฉลย 4) เหรียญบาท 
   เกลือแกง กําไลเงิน และทองคํา เปนสารที่มีองคประกอบของสาร

เพียงองคประกอบเดียว สวนเหรียญบาท เปนสารที่มีองคประกอบของสาร
มากกวา 1 ชนิด 

    เกลือแกง มีเกลือแกงเปนองคประกอบ  
   กําไลเงิน มีเงินเปนองคประกอบ 
   ทองคํา มีทองคําเปนองคประกอบ 
   เหรียญบาท มีทองแดงและนิกเกิลเปนองคประกอบ  
7. เฉลย 1) น้ํามันเบนซิน 15% ผสมกับเอทานอลบริสุทธิ์ 85% 
   น้ํามันแกสโซฮอล E85 เปนเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากมลพิษที่ปลอยจากไอเสียมีนอยมากเมื่อเทียบกับเบนซิน นิยมแพรหลาย
ในประเทศบราซิล สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ในอัตราสวน น้ํามันเบนซิน 15% 
ผสมกับเอทานอลบริสุทธิ์ 85%  

8. เฉลย 2)  

   จากภาพ ตําแหนง (ก) คือ แรม 15 ค่ํา ดังนั้นจะมองไมคอยเห็น  
ดวงจันทร สวนตําแหนง (ค) คือ ขึ้น 15 ค่ํา จะเห็นดวงจันทรเต็มดวง  
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9. เฉลย 4) อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทําใหกอนหินแตก 
   การผุพังของหินที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพจะไมทําให

สมบัติของหินเปลี่ยนแปลง เชน ความรอน และแรงตางๆ แตการผุพังของหินที่
เกิดจากน้ําฝนซึ่งละลายแกสคารบอนไดออกไซดในอากาศ มีสมบัติเปนกรด  
ทําใหเกิดการผุพังจากกระบวนการเคมี และการผุพังของหินที่มีพืชขึ้นอยูบน
กอนหิน รากของพืชจะปลอยสารที่เปนกรดออนเขาทําปฏิกิริยากับแรธาตุ    
บางชนิดที่อยูในหิน และการผุพังของหินที่มีแรเหล็กเปนองคประกอบใน     
เนื้อหิน หากมีความชื้นและสัมผัสกับอากาศ เหล็กจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับแกส
ออกซิเจนในอากาศเกิดเปนสนิมเหล็กทําใหเกิดการผุพังจากกระบวนการเคมี  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


