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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 1/4)  
  
พิจารณารูปภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-2  
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1. ขอใดคือหนาที่ของโครงสราง A 
 1) ทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ 
 2) สรางเซลลเม็ดเลือดขาว 
 3) ลําเลียงแกสออกซิเจนและสารอาหาร 
 4) ทําลายสารพิษ  
2. อวัยวะ A, B, C และ D อยูในระบบใดของรางกาย 
 1) ระบบภูมิคุมกัน   2) ระบบหมุนเวียนเลือด 
 3) ระบบยอยอาหาร  4) ระบบหายใจ  
3. หากจุมกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรลงในน้ําอัดลมจะปรากฏสีใด 
 1) สีน้ําเงิน   2) สีเขียว  
 3) สีเหลือง   4) สีสม    
4. สัญลักษณที่ใชในวงจรไฟฟาในขอใดไมสัมพันธกัน 
 
 ชื่อ สัญลักษณทางไฟฟา 
 1) ฟวส 

 
  

 2) หลอดไฟ 
 

  
 3) แบตเตอรี ่

 
  

 4) โวลตมิเตอร 
 

W     
5. วัตถุทุกชนิดในขอใดไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานได 
 1) ไมเปยก  กระดาษ  2) แทงถาน  แกว 
 3) พลาสติก  อะลูมิเนียม 4) ยาง  กระเบื้อง  
6. สารในขอใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงินทั้งหมด 
 1) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  ผงฟู  น้ําฝน 
 2) น้ําขี้เถา  น้ํายาเช็ดกระจก  โซดาแผดเผา 
 3) น้ําสบู  น้ําปูนใส  น้ําโซดา 
 4) ยาสีฟน  น้ํายาลางจาน  วิตามินซี 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. หมายเลขใดทําหนาที่สรางสารที่เปนเบสออนๆ เพื่อลดความเปนกรดในทอ

ปสสาวะ 
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 1) หมายเลข 1   2) หมายเลข 2 
 3) หมายเลข 3   4) หมายเลข 6  
8. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในขอใดสามารถถายทอดไดทางพันธุกรรม 
 1) ยีราฟมีคอยาวไวสําหรับกินใบไมบนตนไมที่สูงๆ 
 2) จิ้งจกปรับสีผิวใหกลมกลืนกับผนังบาน 
 3) การจําศีลของกบในฤดูหนาว 
 4) การผลัดใบของพืชเพื่อลดการคายน้ํา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) สรางเซลลเม็ดเลือดขาว 
   A คือ ตอมน้ําเหลือง, B คือ ตอมไทมัส, C คือ ทอน้ําเหลือง และ 

D คือ มาม 
   ตอมน้ําเหลือง เปนอวัยวะขนาดเล็ก พบตามทอน้ําเหลือง เปน

แหลงสรางเซลลเม็ดเลือดขาว ตลอดจนมีระบบกรองสารพวกแบคทีเรียและ  
สิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย  

2. เฉลย 1) ระบบภูมิคุมกัน 
   ระบบภูมิคุมกัน เปนระบบที่ประกอบดวยเซลลและอวัยวะที่มีการ

สรางสารเพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย โดยรางกายจะมีการสราง
แอนติบอดี ซึ่งทําหนาที่เปนสารที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมตางๆ รางกายมี
โครงสรางและกลไกสําหรับตอตานและกําจัดเชื้อโรคไมใหลวงล้ําทําอันตรายแก
เซลลหรือสวนตางๆ ในรางกาย 

   ตอมน้ําเหลือง, ตอมไทมัส และมาม เปนอวัยวะน้ําเหลืองอยูใน
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย ทอน้ําเหลืองมีหนาที่นําน้ําเหลืองจากทั่วรางกายไปที่
บริเวณคอและไหลกลับเขาสูเสนเลือด ซึ่งอยูในระบบภูมิคุมกันของรางกาย
เชนกัน 

3. เฉลย 4) สีสม 
   ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรมีลักษณะเปนตลับ ภายในมีกระดาษ     

ยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรและดานบนของตลับมีแผนเทียบสีคา pH ตั้งแต 1 ถึง 14 
    ผลการทดลองกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร

กับกรด-เบส มีดังนี้ 
    - ถาดินเปนกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอร

แซลอินดิเคเตอรจากสีน้ําตาลเปนสีสม (กรด
ออน) สีแดง (กรดแก) 

    - ถาดินเปนเบสจะเปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอร
แซลอินดิเคเตอรจากสีน้ําตาลเปนสีเขียว (เบส
ออน) สีน้ําเงิน (เบสแก) 

    - ถาดินเปนกลางจะไมเปลี่ยนสีกระดาษยูนิเวอร
แซลอินดิเคเตอร 

   ดังนั้น หากจุมกระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอรลงในน้ําอัดลมจะ
ปรากฏสีสม เพราะน้ําอัดลมมีสมบัติเปนกรดออน  

4. เฉลย 4) ชื่อ = โวลตมิเตอร และสัญลักษณทางไฟฟา = W   
 
   โวลตมิเตอร ใชสัญลักษณทางไฟฟา คือ V    
 
   วัตตมิเตอร ใชสัญลักษณทางไฟฟา คือ  W   
5. เฉลย 4) ยาง  กระเบื้อง 
   วัตถุแตละชนิดจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดแตกตางกัน บาง

ชนิดยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเล็กนอย บางชนิดยอมใหกระแสไฟฟาไหล
ผานไดมาก หรือบางชนิดไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเลย วัตถุที่ยอมให
กระแสไฟฟาไหลผานได เรียกวา “ตัวนําไฟฟา” ไดแก โลหะทุกชนิด (เงิน    
นําไฟฟาไดดีที่สุด รองลงมา คือ ทองแดง) น้ําประปา สารละลาย แกรไฟต  
เปนตน สวนวัตถุที่ไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน เรียกวา “ฉนวนไฟฟา” 
ไดแก ผา พลาสติก ไม ยาง แกว กระเบื้อง เซรามิก เปนตน  

6. เฉลย 2) น้ําขี้เถา  น้ํายาเช็ดกระจก  โซดาแผดเผา 
   เบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน สารที่เปนเบส 

ไดแก ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ผงฟู น้ําขี้เถา น้ํายาเช็ดกระจก 
โซดาแผดเผา น้ําสบู น้ําปูนใส ยาสีฟน น้ํายาลางจาน 

   กรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง สารที่เปนกรด 
ไดแก น้ําฝน น้ําโซดา วิตามินซี  

7. เฉลย 2) หมายเลข 2 
   หมายเลข 2 คือ ตอมลูกหมาก ซึ่งทําหนาที่สรางสารที่เปนเบสออนๆ 

เพื่อลดความเปนกรดในทอปสสาวะ  
8. เฉลย 1) ยีราฟมีคอยาวไวสําหรับกินใบไมบนตนไมที่สูงๆ 
   การปรับตัวแบบถาวรเปนการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่สามารถ

ถายทอดไดทางพันธุกรรม เชน ยีราฟมีคอยาวไวสําหรับกินใบไมบนตนไมที่
สูงๆ ผักตบชวามีกานใบที่พองเปนกระเปาะ ตนกระบองเพชรลดใบไปเปน
หนาม เปนตน สวนการปรับตัวแบบชั่วคราวเปนการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในชั่วขณะ เชน ตั๊กแตนกิ่งไมมีรูปรางและสีผิว
คลายกิ่งไม การที่พืชปรับตัวโดยการเอนลําตนเขาหาแสงสวาง การอพยพของ
นกเพื่อหลบหนีอากาศหนาวหรือความแหงแลง เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


