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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 1/5)  
  
1. ในวันแรม 6 ค่ํา จะเห็นดวงจันทรมีรูปรางอยางไร 
 

 1)   2)   

 

 3)   4)  

 
2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซนต) 
 1) ภายในหลอดสูบเอาอากาศออกหมด บรรจุไอปรอทและแกสอารกอน 
 2) ไสหลอดทําดวยทังสเตน มีจุดหลอมเหลวต่ํา 
 3) ใหแสงสวางมากและพลังงานความรอนสูงกวาหลอดไส 
 4) มีหลายสีขึ้นอยูกับแกสที่บรรจุเขาไปภายในหลอด  
3. สารเสพติดชนิดใดจัดเปนสารกระตุนประสาทเชนเดียวกับยาบา 
 1) เหลาแหง   2) ยาไอซ 
 3) ยาเค   4) ยาอี  
4. ขอใดเปรียบเทียบสมบัติของโลหะกับอโลหะไมถูกตอง  
 โลหะ อโลหะ 
 1) มีสถานะเปนของแข็ง  

ยกเวน ปรอท 
มีสถานะทั้งของแข็ง ของเหลว แกส 

 2) นําไฟฟา ไมนําไฟฟา ยกเวน แกรไฟต 
 3) เคาะแลวมีเสียงดังกังวาน เคาะแลวไมมีเสียงดังกังวาน 
 4) ไมทําปฏิกิริยากับกรด ทําปฏิกิริยากับกรด 
 
5. ขอใดไมใชสมบัติของสารละลาย 
 1) ประกอบดวยตัวทําละลายและตัวละลาย 
 2) เปนของผสมที่มีเนื้อเดียว 
 3) มีทั้งสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส  
 4) อาจมีตัวทําละลายมากกวา 1 ชนิดก็ได  
6. ขอใดคือพลังงานชีวมวล 
 1) น้ํา   2) มูลสัตว 
 3) ถานหิน   4) นิวเคลียร  
7. สารนิโคตินมีผลดานใด 
 1) กระตุนใหหัวใจเตนแรงขึ้น  
 2) ความดันโลหิตและเลือดไหลเวียนชาลง 
 3) ลดการทํางานของไต   
 4) หลั่งน้ํายอยออกมามาก 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดไมใชตัวละลายในอากาศ 
 1) แกสไนโตรเจน   
 2) ไอน้ํา  
 3) แกสคารบอนไดออกไซด 
 4) แกสออกซิเจน  
9. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) การหมุนรอบตัวเองและการหมุนรอบดวงอาทิตยของโลกทําใหเกิดฤดูกาล 
 2) โลกหมุนรอบตัวเองโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
 3) บริเวณเสนศูนยสูตรเปนบริเวณที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตยสม่ําเสมอตลอด

ทั้งป 
 4) แกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศา 
 

เฉลย 
 

1. เฉลย 1)   

 
   ขางขึ้น-ขางแรมเปนปรากฏการณที่มองเห็นดวงจันทรเปลี่ยนแปลง

รูปรางไปในแตละคืน เนื่องจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก และขณะโคจรไป
นั้นดวงจันทรไดรับแสงจากดวงอาทิตยและสะทอนมายังโลก ทําใหคนที่อยูบน
โลกมองเห็นแสงที่เกิดจากการสะทอนจากดวงอาทิตยแตกตางกัน ตามตําแหนง
ของดวงจันทรที่โคจรรอบโลก 

   ปรากฏการณที่เห็นสวนสวางของดวงจันทรคอยๆ เพิ่มขึ้น เรียกวา 
ขางขึ้น จนกระทั่งเห็นดวงจันทรเต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ํา ตอมาจะเห็นสวนสวาง
ของดวงจันทรคอยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เรียกวา ขางแรม จนกระทั่งมองไมเห็น
ดวงจันทรเลยในวันแรม 15 ค่ํา 

  1) วันแรม 6 ค่ํา 
  2) วันขึ้น 12 ค่ํา 
  3) วันแรม 12 ค่ํา 
  4) วันขึ้น 8 ค่ํา  
2. เฉลย 1) ภายในหลอดสูบเอาอากาศออกหมด  บรรจุไอปรอทและแกสอารกอน 
   หลอดเรืองแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนตเปนหลอดแกวที่สูบเอา

อากาศออกจนหมด แลวบรรจุไอปรอทและแกสอารกอนเล็กนอย ไสหลอดที่
ปลายทั้งสองขางทําดวยโลหะทังสเตนหรือวุลแฟรม ที่ผิวหลอดแกวดานในฉาบ
ดวยสารเรืองแสง แสงสีของหลอดเรืองแสงจะขึ้นอยูกับชนิดของสารเรืองแสงที่
ฉาบไวภายในหลอด 

3. เฉลย 2) ยาไอซ 
   ยาไอซจัดเปนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ลักษณะของ

เม็ดยาเปนผลึกคลายน้ําแข็งเปนที่มาของชื่อยาไอซ ความบริสุทธิ์ของยาคอนขางสูง 
ออกฤทธิ์แรงกวายาบามาก การนําไปใชโดยการละลายน้ําแลวฉีดเขาเสน บางคน
นําไปเผาแลวสูดดมควันเหมือนการเสพยาบา ยาตัวนี้ทําใหอารมณเคลิบเคลิ้ม 
สนุกสนาน สดชื่น และกระปรี้กระเปรา  

4. เฉลย 4) โลหะ = ไมทําปฏิกิริยากับกรด และอโลหะ = ทําปฏิกิริยากับกรด 
   โลหะสวนใหญจะทําปฏิกิริยากับกรดเจือจางใหแกสไฮโดรเจน สวน

อโลหะไมทําปฏิกิริยากับกรดเจือจาง  
5. เฉลย 4) อาจมีตัวทําละลายมากกวา 1 ชนิดก็ได 
   สารละลาย หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไมบริสุทธิ์ เกิดจากสารหลาย

ชนิดมารวมกันโดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน น้ําเกลือเกิดจากเกลือแกงละลาย 
ในน้ํา น้ําเกลือจะแสดงสมบัติของสารที่ผสมกันทั้ง 2 ชนิด คือ มีรสเค็มของ
เกลือแกงและเปนของเหลวใสเหมือนน้ํา ถาใหความรอนแกน้ําเกลือจนน้ําระเหย
ออกไปหมด จะไดเกลือแกงแยกออกจากน้ํา โดยไมเปลี่ยนแปลงเปนสารใหม 
เนื่องจากไมเกิดปฏิกิริยาเคมี สารละลายแบงสวนประกอบได 2 สวน คือ  

   1. ตัวทําละลายเปนสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายหรือสารที่มี
ปริมาณมากกวาตัวละลาย 

   2. ตัวละลายเปนสารที่มีสถานะตางจากสารละลายหรือสารที่มี
ปริมาณนอยกวา ตัวละลายในสารละลายแตละชนิดอาจมีไดหลายสาร  

6. เฉลย 2) มูลสัตว 
   พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่สะสมอยูในสิ่งมีชีวิตที่สามารถ

นํามาใชงานได เชน ตนไม กิ่งไม หรือเศษวัสดุจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 
เชน แกลบ ฟาง ชานออย ขี้เลื่อย เศษไม เปลือกไม มูลสัตว รวมทั้งของเหลือ
หรือขยะจากครัวเรือน  

7. เฉลย 1) กระตุนใหหัวใจเตนแรงขึ้น 
   สารนิโคตินในบุหรี่มีผลตอการเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ ความดัน-

โลหิต และอัตราการหายใจ รวมทั้งเพิ่มปริมาณของน้ําตาลกลูโคสในกระแส-
เลือดดวย  

8. เฉลย 1) แกสไนโตรเจน 
   อากาศประกอบดวยแกสไนโตรเจน ประมาณ 78% แกสออกซิเจน 

ประมาณ 21% แกสคารบอนไดออกไซดและแกสเฉื่อย 1% ดังนั้นแกสไนโตรเจน
ในอากาศเปนตัวทําละลาย สวนแกสอื่นๆ ในอากาศเปนตัวละลาย  

9. เฉลย 1) การหมุนรอบตัวเองและการหมุนรอบดวงอาทิตยของโลกทําใหเกิด
ฤดูกาล 

   ฤดูกาลบนโลกเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยและแกนของ
โลกเอียงทํามุม 23.5 องศา คงที่ตลอดเวลา ทําใหสวนตางๆ บนโลกไดรับ 
ความรอนและแสงสวางจากดวงอาทิตยไมเทากัน เพราะมุมที่แสงอาทิตย     
ตกกระทบกับผิวโลกตางกัน บริเวณที่แสงตกกระทบเปนมุมฉาก บริเวณนั้น  
จะมีอากาศรอนที่สุดและอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆ เมื่อพื้นที่บริเวณนั้นไดรับแสง
ตกกระทบเปนมุมเฉียงมากขึ้น ทําใหโลกเกิดฤดูกาลตางๆ  

   การหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหเกิดกลางวัน-กลางคืน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


