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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 3/4)  
  
1. แอนติบอดีพบในสวนใดของเลือด 
 1) ในพลาสมา   2) บนเม็ดเลือดแดง 
 3) บนเม็ดเลือดขาว   4) บนเกล็ดเลือด  
2. สิ่งใดใชทดสอบบอแรกซในผงชูรสปลอมได 
 1) สารละลายเจนเชียนไวโอเลต 2) สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด 
 3) กระดาษขมิ้น   4) กรดน้ําสม  
3. ขอใดหมายถึงการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับพื้นดิน 
 1) ฟารอง 2) ฟาผา 3) ฟาแลบ 4) ฟาคะนอง  
4. อุปกรณในขอใดใชวัดพลังงานไฟฟาที่ใชในบาน 
 1) หมอแปลงไฟฟา   2) สตารตเตอร 
 3) มิเตอรไฟฟา   4) สะพานไฟ  
5. คนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติมักเปนโรคใด 
 1) โรคเหน็บชา   2) โรคกระดูกออน 
 3) โรคโลหิตจาง   4) โรคปากนกกระจอก  
6. ถาตองการสารละลายน้ําตาลกลูโคสเขมขนรอยละ 5 โดยมวลตอปริมาตร โดย

ตองการสารละลายน้ําตาลกลูโคส ในปริมาตร 800 ลูกบาศกเซนติเมตร ตอง
เตรียมน้ําตาลกลูโคสกี่กรัม 

 1) 5 กรัม 2) 40 กรัม 3) 100 กรัม 4) 160 กรัม  
7. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 1) การเผาอาหาร   2) การเกิดสนิมเหล็ก 
 3) การหยดกรดลงบนหินออน 4) การนําน้ํามาทําเปนน้ําแข็ง  
8. ขอใดกลาวถึงดาวเคราะหในระบบสุริยะไดไมถูกตอง 
 1) ไมมีแสงสวางในตัวเอง  
 2) เปนดาวที่โคจรไปในระบบสุริยะ 
 3) ไมเปนดาวบริวารของดวงอาทิตย 
 4) มีจํานวนนอย แตสวนใหญจะมองเห็นมีขนาดใหญ  
9. จากรูปเซลลตางๆ ในรางกายมนุษยและชนิดของเซลลในขอใดสัมพันธกัน 
 

  A.  B.  
 

  C.  D.  
 
 A B C D 
 1) เซลลอสุจิ เซลลตับ เซลลกลามเนื้อ เซลลเม็ดเลือดขาว 
 2) เซลลประสาท เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลกลามเนื้อ เซลลไข 
 3) เซลลอสุจิ เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลผิวหนัง เซลลไข 
 4) เซลลประสาท เซลลตับ เซลลผิวหนัง เซลลเม็ดเลือดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. ขอใดกลาวถึงสารเสพติดไดไมถูกตอง 
 1) เปนสารที่ไดจากธรรมชาติหรือสังเคราะหขึ้น 
 2) สารที่ออกฤทธิ์ตอรางกายในการบําบัดโรค 
 3) รับเขาสูรางกายไดหลายวิธี เชน การสูดดม สูบ การฉีด เปนตน 
 4) ตองเพิ่มปริมาณของสารเสพติดที่เคยใชใหมากขึ้นเรื่อยๆ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) ในพลาสมา 
   น้ําเลือดหรือพลาสมา (Plasma) มีอยูประมาณรอยละ 55 ของ

ปริมาณเลือดทั้งหมดในรางกาย และสวนที่เปนของแข็ง ไดแก เซลลเม็ดเลือด 
(Corpuscle) และเกล็ดเลือด (Blood Platelet) ซึ่งมีอยูรวมกันประมาณรอยละ 
45 ของปริมาณเลือดทั้งหมด น้ําเลือด (Plasma) เปนของเหลวสีเหลืองซีด     
มีเซลลเม็ดเลือด สารอาหาร แอนติบอดี และของเสียละลายอยูในน้ําเลือด  

2. เฉลย 3) กระดาษขมิ้น 
   การทดสอบผงชูรสอยางงาย ทําไดโดยการเผา หลังการเผาพบวา 

ถาเปนผงชูรสแทเผาแลวจะไดเถาสีดํา ถาเปนผงชูรสปลอมจะไดเถาสีอื่นๆ เชน 
สีขาว เปนตน และโดยการใชกระดาษขมิ้น หลังการทดสอบพบวา ถาเปน    
ผงชูรสแทจะไดกระดาษขมิ้นสีเหลืองเหมือนเดิม แตถาเปนผงชูรสปลอมจะทําให
กระดาษขมิ้นมีสีแดง  

3. เฉลย 2) ฟาผา 
   ฟาแลบ เปนการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับกอนเมฆ 
   ฟาผา เปนการถายเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆกับผิวโลก อาจเปน

ตนไม บานเรือน หรือพื้นดิน 
   ในขณะที่ประจุไฟฟาแหวกผานไปในอากาศดวยอัตราเร็วสูง จะ

ผลักดันใหอากาศแยกออกจากกัน  แลวอากาศก็กลับเขามาแทนที่โดยฉับพลัน
ทันที ทําใหเกิดเสียงดังลั่นขึ้น เรียกวา ฟารอง  

4. เฉลย 3) มิเตอรไฟฟา 
   มิเตอรไฟฟา คือ เครื่องวัดพลังงานไฟฟาที่เราใชในแตละเดือน 

โดยมีมอเตอรที่มาตรไฟฟาคอยหมุนตัวเลขบอกคาพลังงานไฟฟาที่ใชไปเปน   
กี่กิโลวัตตตอชั่วโมงหรือยูนิตหรือหนวย  

5. เฉลย 3) โรคโลหิตจาง 
   คนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติมักขาดวิตามิน B12 ที่ชวยในการ

สรางเม็ดเลือดแดง ไขกระดูก และการทํางานของระบบประสาท ซึ่งพบในไข   
เนยแข็ง ตับ สมอง เนื้อสัตว หากขาดวิตามิน B12 จะทําใหเปนโรคโลหิตจาง   
เม็ดเลือดมีรูปรางผิดปกติและมีฮีโมโกลบินนอย เสนประสาทไขสันหลังเสื่อม 
เจ็บลิ้นและปาก 

6. เฉลย 2) 40 กรัม 
 ใชสูตร 100

าตรมวลตอปริมนรอยละโดยความเขมข  = สารละลายปริมาตรของ
ะลายมวลของตัวล  

    100
5  = 800

ะลายมวลของตัวล  
    ∴  มวลของตัวละลาย = 100

5  800 ×   =  40 กรัม 
 
7. เฉลย 4) การนําน้ํามาทําเปนน้ําแข็ง 
   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อสมบัติทางกายภาพของสาร

เปลี่ยนไปจากเดิม จะทําใหลักษณะภายนอกของสารเปลี่ยนแปลง แตยังคงเปน
สารเดิม เชน น้ําแข็งที่ละลายกลายเปนน้ํา มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปน
ของเหลว แตยังคงเปนน้ําที่มีสมบัติทางเคมีเหมือนเดิม เปนตน  

   การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับ   
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหโครงสรางหรือองคประกอบทางเคมีของสารนั้น
เปลี่ยนแปลงไป และมีสารใหมเกิดขึ้น เชน การเผาไหมจะไดแกสคารบอนได-
ออกไซดและขี้เถา เหล็กเมื่อเกิดสนิมจะมีสีน้ําตาลแดง การผุกรอนของหินออน 
การเกิดหินงอก-หินยอย การหุงตมอาหาร เปนตน  

8. เฉลย 3) ไมเปนดาวบริวารของดวงอาทิตย 
   ดาวเคราะหไมมีแสงสวางในตัวเอง มองเห็นสวางนวลนิ่ง สวนใหญ

จะมองเห็นมีขนาดใหญ มีจํานวนนอย สามารถมองเห็นดวยตาเปลา 5 ดวง คือ 
ดาวพุธ, ดาวศุกร, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร มักอยูเปน      
ดวงเดียว เปนดาวที่โคจรไปในระบบสุริยะหรือดาวพเนจร อยูใกลโลก เปน  
ดาวบริวารของดวงอาทิตย เมื่อสองดูดวยกลองโทรทรรศนจะเห็นขนาดใหญขึ้น 
บางดวงมีลักษณะเสี้ยวเวาแหวงคลายดวงจันทร สามารถมองเห็นลักษณะ
พื้นผิวบางบริเวณได  

9. เฉลย 2) A = เซลลประสาท, B = เซลลเม็ดเลือดแดง, C = เซลลกลามเนื้อ 
และ D = เซลลไข 

   A คือ เซลลประสาท เซลลประสาทประกอบดวยสวนที่เปนตัวเซลล 
ซึ่งมีลักษณะคอนขางกลม และสวนที่เปนแขนงหรือใยประสาทแยกออกจากตัวเซลล 

   B คือ เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดแดงเปนเซลลที่ไมมี
นิวเคลียส เมื่อดูผานกลองจุลทรรศนจะเห็นวาเซลลเม็ดเลือดแดงมีลักษณะ
คลายกับโดนัทที่ไมมีรูตรงกลาง โดยสวนกลางจะมีลักษณะบางกวาสวนขอบ
ของเซลล 

   C คือ เซลลกลามเนื้อ เซลลกลามเนื้อมีลักษณะเปนเสนใย      
มัดรวมกันคลายกระสวย 

   D คือ เซลลไข เซลลไขมีรูปรางกลม ไมสามารถเคลื่อนที่ได       
มีขนาดใหญ  

10. เฉลย 2) สารที่ออกฤทธิ์ตอรางกายในการบําบัดโรค 
   สารเสพติดหรือยาเสพติด หมายถึง ยา สารเคมี หรือวัตถุใดๆ ที่ได

จากธรรมชาติหรือสังเคราะหขึ้น ซึ่งเมื่อเสพหรือรับเขาสูรางกายโดยการกิน สูบ 
ฉีด ดม หรือวิธีอื่นติดตอกันในชั่วระยะเวลาหนึ่งจะมีผลตอผูเสพ คือ มีความ
ตองการที่จะเสพสารเสพติดนั้นตอเนื่องกันไป และตองหาสารเสพติดชนิดนั้น 
มาเสพใหไดไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม ตองเพิ่มปริมาณของสารเสพติดที่เคยใช 
ใหมากขึ้นเรื่อยๆ เปนทาสของสารเสพติดนั้นทั้งทางรางกายและจิตใจ และถา
หยุดเสพจะมีอาการขาดยา เกิดผลเสียตอผูเสพในดานตางๆ เชน การเรียน  
การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว การปฏิบัติหนาที่ เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


