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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 4/4)  
  
1. ขอใดเปนสารประกอบทั้งหมด 
 1) น้ําตาลทราย  แกสออกซิเจน 2) น้ําอัดลม  น้ํากลั่น 
 3) ทองเหลือง  ทองแดง 4) เกลือแกง  แกสฮีเลียม  
2. หลอดฟลูออเรสเซนตหลอดหนึ่ง ความตางศักย 220 โวลต ตอเขากับความ

ตานทาน 440 โอหม มีกระแสไฟฟาไหลผานกี่แอมแปร 
 1) 0.5 แอมแปร 2) 1 แอมแปร 3) 1.5 แอมแปร 4) 2 แอมแปร  
3. การตอหลอดไฟแบบอนุกรมมีขอดีกวาการตอหลอดไฟแบบขนานอยางไร 
 1) ประหยัดไฟ 
 2) ถาหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอดอื่นยังใชงานได 
 3) หลอดไฟสวางมากกวา 
 4) นิยมตอหลอดไฟประดับรั้วบาน  
4. ขอใดกลาวถึงกระบวนการหายใจของมนุษยไดถูกตองที่สุด 
 1) ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการหายใจคือพลังงาน 
 2) เปนกระบวนการเผาผลาญอาหาร โดยใชแกสออกซิเจนเปนสารตั้งตน 
 3) เปนกระบวนการที่ตองอาศัยปอดสําหรับแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและ 

แกสคารบอนไดออกไซด 
 4) รางกายมนุษยสามารถสั่งการกระบวนการหายใจได  
5. พิจารณากราฟจุดเดือดของสาร 3 ชนิด  
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 สารชนิดที่ 1, 2 และ 3 ไดแกสารใด ตามลําดับ 
 1) น้ํากลั่น  น้ําโซดา  น้ําสมสายชู 
 2) ทองเหลือง  เหล็ก  ทองคํา 
 3) น้ําเกลือ  ฟวส  เงิน  
 4) ปรอท  เกลือแกง  นาก  
6. หินชนิดใดเกิดจากการไดรับความรอนและความดันสูงภายในโลก จึงเกิดการ

แปรเปลี่ยนสภาพไป 
 1) หินออน   2) หินทราย 
 3) หินแกรนิต   4) หินปูน  
7. ดาวเคราะหในขอใดที่มีองคประกอบสวนใหญเปนหินแข็ง 
 1) โลก  ดาวพุธ   2) ดาวอังคาร  ดาวเสาร 
 3) ดาวศุกร  ดาวเนปจูน 4) ดาวยูเรนัส  ดาวพฤหัสบดี  
8. ขอใดจับคูวิตามินและโรคหรืออาการของการขาดวิตามินไมถูกตอง 
 1) B1 - เหน็บชา และ B12 - โลหิตจาง 
 2) B12 - ปากนกกระจอก และ D - กระดูกออน 
 3) B6 - เปนหมัน และ K - เลือดแข็งตัวชา 
 4) C - เลือดออกตามไรฟน และ E - โลหิตจางในเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. สารเสพติดในขอใดที่มีฤทธิ์กดการทํางานของระบบประสาท 
 1) ฝน 2) กาแฟ 3) ทินเนอร 4) เอฟรีดีน  
10. น้ํามวล 35 กรัม มีเกลือแกงละลายอยู 5 กรัม สารละลายนี้มีความเขมขนคิด

เปนรอยละเทาใด 
 1) 7 2) 12.5 3) 40 4) 175 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) น้ําอัดลม  น้ํากลั่น 
   สารประกอบ (Compound) เปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอม

ของธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป มารวมกันดวยแรงยึดเหนี่ยวทางเคมี เกิดเปนสาร
ชนิดใหมเรียกวา สารประกอบ เชน น้ํากลั่น (H2O) เกลือแกง (NaCl)    
น้ําตาลทราย (C12H22O11) น้ําอัดลม เปนตน แกสออกซิเจน แกสฮีเลียม และ
ทองแดงเปนธาตุ สวนทองเหลืองเปนสารละลาย  

2. เฉลย 1) 0.5 แอมแปร 
   ใชสูตร V = IR 
   V คือ ความตางศักยไฟฟา มีหนวยเปน โวลต 
   I คือ กระแสไฟฟาในวงจร มีหนวยเปน แอมแปร 
   R คือ ความตานทานไฟฟาในวงจร มีหนวยเปน โอหม 
    V = IR 
    220 = I × 440 
    ∴  I  = 440

220   =  0.5 แอมแปร 
 
3. เฉลย 3) หลอดไฟสวางมากกวา 
   การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมเปนการตอเซลลไฟฟาขั้วบวกกับขั้วลบ

เรียงตามลําดับ ทําใหเกิดกระแสไฟฟาเดินทางเดียว ผลที่ได คือ หลอดไฟสวาง
มากกวาการตอเซลลไฟฟาแบบขนาน แตระยะเวลาในการใชงานนอยกวาการตอ
เซลลไฟฟาแบบขนาน  

4. เฉลย 3) เปนกระบวนการที่ตองอาศัยปอดสําหรับแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจน
และแกสคารบอนไดออกไซด 

   ระบบการหายใจของมนุษยจะมีปอด (Lung) เปนอวัยวะสําคัญใน
การแลกเปลี่ยนแกสระหวางแกสภายในเซลล และการแลกเปลี่ยนแกสระหวาง
ภายในกับแกสภายนอกรางกาย โดย กระบวนการหายใจ (Respiration) 
หมายถึง กระบวนการหรือปฏิกิริยาในการเผาผลาญสารอาหารหรือการสลาย
สารอาหารเพื่อทําใหเกิดพลังงานออกมา แลวรางกายก็นําพลังงานไปใชในการทํา
กิจกรรมตางๆ ซึ่งปฏิกิริยาการเผาผลาญสารอาหารนี้จะเปนไปอยางชาๆ โดย
นอกจากจะไดพลังงานแลว ยังไดน้ําและแกสคารบอนไดออกไซด  

   สําหรับการหายใจแบบใชออกซิเจนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนไปตาม
สมการ ดังนี้ 

   C6H12O6 + 6O2    6CO2 + 6H2O + พลังงาน 
   ในกระบวนการหายใจจะประกอบดวยระบบทางเดินหายใจ ไดแก 

ชองจมูก คอหอย กลองเสียงกับฝาปดกลองเสียง หลอดลม ขั้วปอด ปอด และ
ถุงลม 

5. เฉลย 3) น้ําเกลือ  ฟวส  เงิน 
   สารบริสุทธิ์ คือ สารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียว

สมบัติตางๆ จะคงที ่และมีสมบัติเฉพาะตัว สารบริสุทธิ์มีสมบัติที่สําคัญ คือ มี
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ 

   สารละลาย หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไมบริสุทธิ์ เกิดจากสารหลายชนิด
มารวมกันโดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี สารละลายมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว   
ไมคงที่ 

   สารชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 มีจุดเดือดไมคงที่ เปนสารละลาย ไดแก 
น้ําเกลือ น้ําสมสายชู ทองเหลือง น้ําโซดา ฟวส นาก 

   สารชนิดที่ 3 มีจุดเดือดคงที่ เปนสารบริสุทธิ์ ไดแก น้ํากลั่น เหล็ก 
ทองคํา เงิน ปรอท เกลือแกง  

6. เฉลย 1) หินออน 
   หินแปร คือ หินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอน   

การแปรสภาพเชนนี้ตองไมเปลี่ยนแปลงมาจากหินหนืด และการเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดจากความรอน แรงกดดัน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยหินออนแปรสภาพ
มาจากหินปูน หินออนมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบจนเห็นผลึก ไมมีริ้วขนาน  

  2) และ 4) หินทราย และหินปูนเปนหินตะกอน  
  3) หินแกรนิตเปนหินอัคนี  
7. เฉลย 1) โลก  ดาวพุธ 
   หากใชองคประกอบหลักของดาวเคราะหเปนเกณฑ แบงดาวเคราะห

ไดเปน 2 กลุม คือ ดาวเคราะหที่เปนหิน องคประกอบสวนใหญของดาวเคราะห
มีลักษณะเปนหินแข็ง มักมีขนาดเล็ก ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร 
และดาวเคราะหที่เปนแกส มีองคประกอบหลักเปนแกส ซึ่งสวนใหญเปน   
แกสฮีเลียมและแกสไฮโดรเจน ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และ
ดาวเนปจูน นอกจากนี้พบวา ฝุนละอองและแกสรอบๆ ดาวเคราะหเหลานั้น
รวมตัวกันเกิดเปนดวงจันทรบริวารหลายดวง และเปนวงแหวนเคลื่อนที่อยู
โดยรอบ เชน วงแหวนดาวเสาร ซึ่งเกิดจากฝุนละอองที่ยังไมรวมตัวเปนดวงจันทร  

8. เฉลย 2) B12 - ปากนกกระจอก และ D - กระดูกออน 
   B12 ขาดแลวจะเปนโลหิตจาง สวนปากนกกระจอกเกิดจากการขาด

วิตามิน B2  
   ผลของการขาดวิตามิน มีดังนี้ 
   B6 - ประสาทเสื่อม บวม คันตามผิวหนัง การทํางานของ

กลามเนื้อผิดปกติ 
   E - เปนหมัน แทงงายในหญิงตั้งครรภ เกิดโรคโลหิตจางใน

เด็กชายอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ 
   B1 - เหน็บชา 
   K - เลือดแข็งตัวชา 
   D - กระดูกออน 
   C - เลือดออกตามไรฟน  
9. เฉลย 1) ฝน 
   ผลของฝนตอการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย โดยออกฤทธิ์

กดประสาท ทําใหนอนหลับสนิท เคลิบเคลิ้ม มีอาการประสาทหลอนทําให
ความสามารถในการคิดชาลง เซื่องซึม และทําใหการทํางานของอวัยวะตางๆ  
ชาลง เชน สมอง หัวใจ ทําใหตับเสื่อมสมรรถภาพ ปลายประสาทและกลามเนื้อ
หัวใจอักเสบ ระบบยอยอาหารเสื่อมสมรรถภาพ เบื่ออาหาร ทองผูก  

10. เฉลย 2) 12.5 
    มวลของสารละลาย = มวลของน้ํา +  มวลของเกลือแกง 
     = 35 + 5  =  40 กรัม 
 ในสารละลายเกลือแกง 40 กรัม มีเกลือแกง 5 กรัม 
 ในสารละลายเกลือแกง 100 กรัม มีเกลือแกง  40

5  100 ×  = 12.5 กรัม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


