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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 2/5)  
  
1. ในกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง ใชสิ่งใดทําหนาที่รับและรวมแสงจากวัตถุ 
 1) เลนสใกลตา   2) เลนสใกลวัตถุ 
 3) กระจกเวา   4) กระจกราบ  
2. ไฮดรามีการยอยอาหารดวยวิธีการใด 
 1) ยื่นสวนของเทาเทียมไปโอบลอมอาหาร 
 2) อาหารถูกยอยภายในชองวางลําตัว 
 3) อาหารถูกยอยภายในถุงอาหาร 
 4) กระเพาะอาหารทําหนาที่ยอยอาหาร  
3. สารทั้งหมดในขอใดเมื่อผานลําแสงเขาไปจะมองเห็นเปนลําแสง 
 1) น้ํากะทิ น้ําแปงสุก น้ําเชื่อม 
 2) น้ําสบู ฝุนละอองในอากาศ น้ํานม 
 3) น้ําเกลือ น้ําสลัด กาว 
 4) น้ําสมสายชู น้ําประปา น้ําคลอง  
4. สารละลายในขอใดที่มีทองแดงเปนตัวทําละลายทั้งหมด 
 1) เหรียญบาท  นาก  
 2) ทองเหลือง  ฟวส 
 3) ทองสัมฤทธิ์  นิโครม 
 4) ทองบรอนซ  อะมัลกัม  
5. สเปกตรัมของแสงขาว สีใดเกิดการหักเหมากที่สุด 
 1) สีมวง   2) สีน้ําเงิน 
 3) สีสม   4) สีแดง  
6. อาหารในขอใดมีโอกาสพบโพแทสเซียมไนเตรตมากที่สุด 
 1) เนื้อเค็ม กุนเชียง ไสกรอก 2) ลูกชิ้น หมูยอ มะมวงแชอิ่ม 
 3) น้ําอัดลม ผลไมกระปอง แยม 4) ขนมชั้น ลูกชุบ ลอดชอง  
7. ขอใดคือการจัดจําแนกสัตวออกเปน 2 ประเภท  
 1) สัตวเลือดอุนและสัตวเลือดเย็น 
 2) สัตวชั้นต่ําและสัตวชั้นสูง 
 3) สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
 4) สัตวที่ปฏิสนธิภายในและสัตวที่ปฏิสนธิภายนอก  
8. สารในขอใดมีสมบัติเปนกรดทั้งหมด 
 1) น้ําสมสายชู  โซดาแผดเผา 2) น้ํายาเช็ดกระจก  ผงซักฟอก 
 3) วิตามินซี  น้ําโซดา  4) ปูนขาว  ผงกํามะถัน  
9. สุริยุปราคาวงแหวนเกิดจากขอใด 
 1) ดวงจันทรบังดวงอาทิตยเฉพาะกลางดวง 
 2) ดวงจันทรบังดวงอาทิตยเฉพาะบางสวน 
 3) ดวงจันทรบังดวงอาทิตยมิดทั้งดวง 
 4) ดวงจันทรทั้งดวงเขาไปอยูในเงามืดของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) พื้นโลกไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตยเทากันทุกตําแหนง 
 2) โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 
 3) การเกิดขางขึ้น-ขางแรมเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและดวงจันทร 
 4) น้ําขึ้น-น้ําลงเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนหลัก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) กระจกเวา 
   กลองโทรทรรศนประเภทสะทอนแสงใชกระจกเงาเวาแทนเลนสนูน

ใกลวัตถุ ทําหนาที่รับและรวมแสงจากวัตถุใหไปยังกระจกราบ เพื่อสะทอนไป
ยังเลนสใกลตา ซึ่งเลนสใกลตาจะทําใหเกิดภาพขนาดขยาย  

2. เฉลย 2) อาหารถูกยอยภายในชองวางลําตัว 
   ไฮดรามีปากเปนทางผานเขาของอาหารและทางออกของของเสีย 

เมื่ออาหารผานเขามาจะใชหนวดจับ (Tentacle) เพื่อที่จะจับอาหารผานทางชองปาก 
เขาสูชองวางภายในลําตัวที่เรียกวา ชองแกสโทวาสคิวลาร (Gastrovascular 
Cavity) ภายในจะมีเซลลซึ่งทําหนาที่หลั่งน้ํายอยเพื่อยอยอาหาร เมื่อยอยเสร็จ
แลวจะดูดซึมเขาสูเซลล  

3. เฉลย 2) น้ําสบู ฝุนละอองในอากาศ น้ํานม 
   เมื่อผานลําแสงเล็กๆ เขาไปในคอลลอยด จะมองเห็นเปนลําแสง 

ซึ่งเกิดจากการกระเจิงของแสงหรือเรียกวา เกิดปรากฏการณทินดอลล 
   สารที่เปนคอลลอยด ไดแก น้ํากะทิ น้ําแปงสุก น้ําสบู ฝุนละอองใน

อากาศ น้ํานม น้ําสลัด กาว 
   สารที่เปนสารละลาย ไดแก น้ําเชื่อม น้ําเกลือ น้ําสมสายชู 

น้ําประปา 
   สารที่เปนสารแขวนลอย ไดแก น้ําคลอง  
4. เฉลย 1) เหรียญบาท  นาก 
   เหรียญบาท นาก ทองสัมฤทธิ์ และทองบรอนซ มีทองแดงเปน  

ตัวทําละลาย ทองเหลืองมีสังกะสีเปนตัวทําละลาย ฟวสมีบิสมัทเปนตัวทําละลาย 
นิโครมมีเหล็กเปนตัวทําละลาย อะมัลกัมมีเงินเปนตัวทําละลาย  

5. เฉลย 1) สีมวง 
   แสงของดวงอาทิตยที่เรามองเห็นนั้นมีลักษณะไมมีสี เรียกวา   

แสงขาว ถาใหแสงอาทิตยสองผานปริซึม จะเกิดการกระจายแสงทําใหเห็นเปน
แสง 7 สี คือ สีมวง สีคราม สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง สีสม สีแดง เรียกวา 
สเปกตรัมของแสงขาว ทั้งนี้เปนเพราะเมื่อแสงขาวผานปริซึมความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของแสงสีตางๆ ผานปริซึมไมเทากัน แสงสีแดงความเร็วสูงหักเหนอย
ที่สุด และแสงสีมวงหักเหมากที่สุด 

6. เฉลย 1) เนื้อเค็ม กุนเชียง ไสกรอก 
   ดินประสิวหรือโพแทสเซียมไนเตรต มีสูตรเคมี KNO3 นิยมใสใน

อาหารประเภทเนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อโค เนื้อเค็ม กุนเชียง ไสกรอก เบคอน    
ทําใหเนื้อเปอย สีสวย รสดี และเก็บไวไดนาน ดินประสิวหรือโพแทสเซียม-   
ไนเตรต เปนสารที่อาจกอใหเกิดสารไนโตรซามีน ซึ่งเปนสารกอใหเกิดมะเร็ง  

7. เฉลย 3) สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
   นักชีววิทยาไดแบงสัตวออกเปน 2 พวก คือ สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง 

(Invertebrates) เปนสัตวหลายเซลล ตั้งแตขนาดเล็กโครงสรางไมซับซอน
จนถึงพวกที่รางกายมีเนื้อเยื่อสลับซับซอนมากขึ้น และสัตวที่มีกระดูกสันหลัง 
(Vertebrates) เปนสัตวชั้นสูงที่มีแกนภายในเปนกระดูกสันหลังสําหรับค้ําจุน
รางกาย  

8. เฉลย 3) วิตามินซี  น้ําโซดา 
   สารที่มีสมบัติเปนกรด ไดแก น้ําสมสายชู วิตามินซี น้ําโซดา     

ผงกํามะถัน สารที่มีสมบัติเปนเบส ไดแก โซดาแผดเผา น้ํายาเช็ดกระจก 
ผงซักฟอก ปูนขาว  

9. เฉลย 1) ดวงจันทรบังดวงอาทิตยเฉพาะกลางดวง 
   สุริยุปราคา เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ดวงอาทิตย โลก และ

ดวงจันทร โคจรมาอยูในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทรอยูระหวางโลกและ    
ดวงอาทิตย ทําใหดวงจันทรบังแสงจากดวงอาทิตย มีลักษณะการเกิดได 3 
ประเภท ไดแก 

   - สุริยุปราคาวงแหวน คือ ดวงจันทรบังดวงอาทิตยเฉพาะกลาง
ดวง จะเห็นขอบของดวงอาทิตยเปนวงแหวนสีสมลอมรอบดวงจันทรสีดํา 

   - สุริยุปราคาบางสวน คือ ดวงจันทรบังดวงอาทิตยเฉพาะ
บางสวน ทําใหมองเห็นดวงอาทิตยแหวงเปนเสี้ยว 

   - สุริยุปราคาเต็มดวง คือ ดวงจันทรบังดวงอาทิตยมิดทั้งดวง 
จะมองเห็นดวงอาทิตยมืดทั้งดวง 

   จันทรุปราคา เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากการที่ดวงอาทิตย 
โลก และดวงจันทร โคจรมาอยูในแนวเดียวกัน โดยโลกจะอยูระหวางดวงอาทิตย
กับดวงจันทร ทําใหโลกบังแสงอาทิตยเกิดเปนเงามืดบนดวงจันทรชั่วระยะเวลา
หนึ่ง ถาเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทรทั้งดวงเขาไปอยูในเงามืดของโลก  

10. เฉลย 2) โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 
   ฤดูกาลเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย แกนของโลกเอียง

ทํามุม 23.5 องศา คงที่ตลอดเวลา ทําใหสวนตางๆ บนโลกไดรับความรอนและ
แสงสวางจากดวงอาทิตยไมเทากัน เพราะมุมที่แสงอาทิตยตกกระทบกับผิวโลก
ตางกัน  

   ขางขึ้น-ขางแรมเปนปรากฏการณที่มองเห็นดวงจันทรเปลี่ยนแปลง
รูปรางไปในแตละคืน เนื่องจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก และขณะโคจรไป
นั้นดวงจันทรไดรับแสงจากดวงอาทิตยและสะทอนมายังโลก ทําใหคนที่อยูบน
โลกมองเห็นแสงที่เกิดจากการสะทอนจากดวงอาทิตยแตกตางกัน ตามตําแหนง
ของดวงจันทรที่โคจรรอบโลก  

   พลังงานน้ําขึ้น-น้ําลงมีสาเหตุมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร
มากกวาดวงอาทิตย เกิดจากดวงจันทรเปนหลัก ปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลงนี้
เกิดขึ้นเ มื่อดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรโคจรมาอยูในแนวเดียวกัน       
แรงดึงดูดของดวงจันทรซึ่งอยูใกลโลกเรามากกวานั้นจะดึงใหน้ําตามบริเวณ 
เขตศูนยสูตรในมหาสมุทรสูงขึ้น และเมื่อการโคจรนี้ทําใหดวงจันทรตั้งฉากกับ
ดวงอาทิตยก็จะทําใหน้ําบริเวณศูนยสูตรนี้ลดลง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


