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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 2/4)  
  
1. เครื่องมือที่ใชวัดความตางศักยในวงจรไฟฟาคือขอใด 
 1) โวลตมิเตอร   2) แอมมิเตอร 
 3) โอหมมิเตอร   4) มาตรไฟฟา  
2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับระบบสืบพันธุเพศหญิง 
 1) ชองคลอดทําหนาที่เปนทางผานของเอ็มบริโอเพื่อไปฝงตัวที่มดลูก 
 2) รังไขเปนบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ 
 3) เยื่อบุผนังมดลูกและหลอดเลือดหลุดลอกออกมาเปนประจําเดือน 
 4) ปกมดลูกเปนที่ฝงตัวของไขที่ไดรับการผสมแลว  
3. การผลิตเกลือสินเธาวใชหลักการในการแยกสารในขอใด 
 1) การใชกรวยแยก  2) การกลั่น 
 3) การระเหย   4) การระเหิด  
4. ไฟฟากระแสจากขอใดเปนไฟฟากระแสตรง 
 1) ไดนาโม 2) ถานไฟฉาย 3) เซลลสุริยะ 4) กังหันลม  
5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการตอเซลลไฟฟาในวงจรไฟฟาแบบขนาน 
 1) หลอดไฟทุกหลอดจะทํางานและหยุดทํางานพรอมกัน 
 2) กระแสไฟฟาที่ไหลผานหลอดไฟแตละหลอดมีคาเทากัน 
 3) หลอดไฟสวางนอย แตระยะเวลาในการใชงานนาน 
 4) เปนการตอเซลลไฟฟาขั้วบวกกับขั้วลบเรียงตามลําดับ  
6. ขอใดไมใชลักษณะของปาชายเลน 
 1) เปนปาไมผลัดใบ ใบเขียวตลอดทั้งป 
 2) พบตามชายฝงทะเลหรือบริเวณปากแมน้ําที่น้ําทะเลทวมถึง 
 3) ดินเปนดินเลนมีแรธาตุในดินต่ํา เนื่องจากถูกคลื่นพัดพาแรธาตุไป 
 4) บริเวณปาชายเลนเปนน้ํากรอย  
7. ขอใดเปนสมบัติของกรด 
 1) กรดทําปฏิกิริยากับโลหะไดแกสแอมโมเนีย 
 2) กรดทําปฏิกิริยากับหินปูนไดแกสไฮโดรเจน 
 3) กรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน 
 4) กรดมีฤทธิ์กัดกรอนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต  
8. การสังเคราะหแสงของพืชเกี่ยวของกับวัฏจักรใดมากที่สุด 
 1) วัฏจักรแคลเซียม  2) วัฏจักรไนโตรเจน 
 3) วัฏจักรฟอสฟอรัส  4) วัฏจักรน้ํา  
9. จากภาพดานลาง เกิดปรากฏการณใด  

ดวงจันทร
ดวงอาทิตย

เงามืด

เงามัว

โลก
  

 1) ขางขึ้น-ขางแรม   2) จันทรุปราคา 
 3) สุริยุปราคา   4) ฝนดาวตก 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. โครงสราง A ทําหนาที่ใด 
 

A

  
 1) มีโปรตีนเสนใยที่ชวยเพิ่มความยืดหยุนของกระดูก 
 2) มีหลอดเลือดและเสนประสาทมาเลี้ยงเนื้อกระดูก 
 3) เปนแหลงสะสมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
 4) เปนแหลงผลิตเซลลเม็ดเลือด 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) โวลตมิเตอร 
   โวลตมิเตอรใชวัดความตางศักยไฟฟา  
  2) แอมมิเตอรใชวัดกระแสไฟฟา  
  3) โอหมมิเตอรใชวัดความตานทานไฟฟา 
  4) มิเตอรไฟฟา คือ เครื่องวัดพลังงานไฟฟาที่เราใชในแตละเดือน 

โดยมีมอเตอรที่มาตรไฟฟาคอยหมุนตัวเลขบอกคาพลังงานไฟฟาที่ใชไปเปน   
กี่กิโลวัตต/ชั่วโมงหรือยูนิตหรือหนวย  

2. เฉลย 3) เยื่อบุผนังมดลูกและหลอดเลือดหลุดลอกออกมาเปนประจําเดือน 
   ประจําเดือนเกิดจากเยื่อบุผนังมดลูกและหลอดเลือดหลุดลอก

ออกมา 
  1) ชองคลอด ทําหนาที่เปนทางผานของตัวอสุจิเขาสูมดลูก เปนทางออก

ของทารกเมื่อครบกําหนดคลอด และยังเปนชองใหประจําเดือนออกมา  
  2) รังไข (Ovary) ทําหนาที่ผลิตไข (Ovum) ซึ่งเปนเซลลสืบพันธุ  

เพศหญิงและสรางฮอรโมนเพศหญิง  
  4) ทอนําไขหรือปกมดลูก ทําหนาที่เปนทางผานของไขที่ปฏิสนธิแลว 

เพื่อไปฝงตัวที่มดลูกและเปนทางผานของอสุจิ เพื่อไปผสมกับไข มดลูกภายใน
เปนโพรงทําหนาที่เปนที่ฝงตัวของไขที่ไดรับการผสมแลว   

3. เฉลย 3) การระเหย 
   เกลือสินเธาวผลิตจากเกลือที่อยูในชั้นดินหรือแหลงน้ําใตผิวดิน 
   วิธีผลิต คือ ละลายเกลือในชั้นดิน → กรอง → ระเหย (ใหความรอน

โดยการตม)  
4. เฉลย 2) ถานไฟฉาย 
   ไฟฟากระแสตรง (Direct Current/DC.) คือ ไฟฟาที่ไหลใน

ทิศทางเดียว จากขั้วบวกไปขั้วลบของเซลลไฟฟา เรียกวา “ไฟฟาจากปฏิกิริยาเคมี” 
เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ เปนตน ไฟฟากระแสสลับ (Alternating 
Current/AC.) เปนไฟฟาที่มีทิศทางการไหลสวนทางกันในวงจรตลอดเวลา เรียกวา 
“ไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา” เชน ไดนาโมหรือเจเนอเรเตอร เปนตน 

5. เฉลย 3) หลอดไฟสวางนอย แตระยะเวลาในการใชงานนาน 
   การตอวงจรไฟฟาแบบขนานเปนการตอเซลลไฟฟาขั้วบวกกับ

ขั้วบวก ขั้วลบกับขั้วลบ ทางเดินของกระแสไฟฟาจะแยกเปนหลายเสนทาง   
ผลที่ได คือ แรงดันไฟฟารวมนอยกวาการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม ทําให
หลอดไฟสวางนอยกวาการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม แตระยะเวลาในการใช
งานนานกวาการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม หลอดไฟแตละหลอดจะทํางานและ
หยุดทํางานแยกกัน ดังนั้นจึงสามารถเลือกเปด-ปดหลอดใดหลอดหนึ่งไดตาม
ตองการ กระแสไฟฟาที่ไหลผานหลอดไฟฟาแตละหลอดจะไมเทากัน  

6. เฉลย 3) ดินเปนดินเลนมีแรธาตุในดินต่ํา เนื่องจากถูกคลื่นพัดพาแรธาตุไป 
   ปาชายเลนเปนปาบริเวณชายฝงทะเลและปากแมน้ําของประเทศ  

ในเขตรอน ประเทศไทยมีปาชายเลนแถบจังหวัดชายทะเลในภาคใตและ    
ภาคตะวันออก ปาชายเลนมีสภาพแวดลอมที่สําคัญ ไดแก สภาพดินเปนดินเลน 
ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแมน้ํา เปนแหลงสะสมแรธาตุ น้ํา
เปนน้ํากรอย มีความแตกตางของระดับน้ําทะเลในชวงตางๆ ของแตละวัน 
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณปาชายเลนจะตองปรับตัวใหดํารงชีพอยูไดใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละชวงวัน พืชในปาชายเลนไมผลัดใบ      
ใบเขียวตลอดทั้งป  

7. เฉลย 4) กรดมีฤทธิ์กัดกรอนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 
    กรดมีสมบัติที่สําคัญ ไดแก 
   1. กรดทําปฏิกิริยากับโลหะไดแกสไฮโดรเจน ซึ่งเปนแกสที่เบา 

ติดไฟได ∴ ตัวเลือก 1) ผิด 
   2. กรดทําปฏิกิริยากับหินปูน ทําใหหินปูนกรอนและเกิด      

แกสคารบอนไดออกไซด ∴ ตัวเลือก 2) ผิด 
   3. กรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง ∴ ตัวเลือก 3) 

ผิด 
   4. กรดมีธาตุไฮโดรเจนเปนองคประกอบที่สําคัญ 
   5. กรดมีรสเปรี้ยว แตไมควรชิม เพราะกรดบางชนิดเปนอันตราย

ตอเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต ∴ ตัวเลือก 4) ถูก  
8. เฉลย 4) วัฏจักรน้ํา 
   น้ําหมุนเวียนอยูในระบบนิเวศไดโดยที่น้ําจากแหลงน้ําตางๆ บน

พื้นผิวโลกมีการระเหยกลายเปนไอน้ําลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศ แลวรวมตัวเปนเมฆ
และควบแนนเปนน้ําฝนตกสูพื้นผิวโลกอีกครั้ง พืชตองการน้ําในกระบวนการ 
สังเคราะหดวยแสงและการเจริญเติบโต  

9. เฉลย 3) สุริยุปราคา 
   สุริยุปราคาหรือที่เรียกวา สุริยคราส เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน

เวลากลางวัน ประมาณวันแรม 14-15 ค่ํา หรือวันขึ้น 1 ค่ํา เกิดขึ้นเมื่อ     
ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร โคจรเขามาอยูในแนวเดียวกัน โดยที่ดวงจันทร
จะอยูระหวางดวงอาทิตยกับโลก ทําใหเกิดเงาของดวงจันทรบังแสงอาทิตยที่จะ
สองมายังโลกขาดหายไป คนที่อยูในเขตของเงาดวงจันทรจะมองเห็นดวงอาทิตย 
ถูกบังในลักษณะตางๆ  

10. เฉลย 4) เปนแหลงผลิตเซลลเม็ดเลือด 
   A คือ ไขกระดูก ไขกระดูกมีลักษณะคลายฟองน้ําชวยใหกระดูก 

มีน้ําหนักเบา มีหนาที่สรางเม็ดเลือดใหกับรางกาย  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


