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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 4/5)  
  
1. ดาวประจําเมืองหมายถึงดาวใด 
 1) ดาวพุธ   2) ดาวอังคาร 
 3) ดาวศุกร   4) ดาวเหนือ  
2. ขอใดเปนลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปรางของจิ้งหรีด 
 1) ไข (Egg) → ตัวออน (Young) เหมือนตัวเต็มวัย แตเล็กกวา → ตัวเต็มวัย 

(Adult) 
 2) ไข (Egg) → ตัวออน (Larva) → ดักแด (Pupa) → ตัวเต็มวัย (Adult) 
 3) ไข (Egg) → ตัวออนในน้ํา (Naiad) → ตัวเต็มวัย (Adult) 
 4) ไข (Egg) → ตัวออนบนบก (Nymph) → ตัวเต็มวัย (Adult)  
3. ขอใดจัดอยูในหินประเภทเดียวกันทั้งหมด 
 1) หินไนส หินชนวน หินออน 
 2) หินแกรนิต หินปูน หินดินดาน 
 3) หินบะซอลต หินพัมมิซ หินทราย 
 4) หินกรวดมน หินออบซิเดียน หินสคอเรีย  
4. ขอใดเปนวิธีการแยกสารโดยอาศัยความแตกตางของจุดเดือด 
 1) การตกผลึก   2) การกลั่น 
 3) การระเหยแหง   4) การสกัดดวยตัวทําละลาย  
5. ความผิดปกติของสายตาในขอใดเกิดจากความโคงนูนของแกวตาไมสม่ําเสมอ 
 1) สายตาสั้น   2) สายตายาว 
 3) สายตาเอียง   4) สายตาสอน  
6. นายอานนทน้ําหนักตัว 50 กิโลกรัม ลางรถ 1 ชั่วโมง และอาบน้ําครึ่งชั่วโมง ใช

พลังงานในกิจกรรมรวมทั้งหมดเทาใด  
พลังงานที่ใชในการทํากิจกรรม (kcal/kg/ชั่วโมง) 

กิจกรรมที่ทํา 
ชาย หญิง 

นอนหลับ 1.05 0.97 
นั่งพัก อานหนังสือ 1.26 1.16 
นั่งเขียนหนังสือ 1.47 1.36 

ขับรถ 2.42 2.23 
เย็บผาดวยจักรเย็บผา 2.63 2.43 

ลางจาน ปดฝุน 2.84 2.62 
อาบน้ํา 3.05 2.81 
ลางรถ 3.68 3.40 

ถูพื้น เลื่อยไม 3.89 3.59 
 
 1) 6.73 kcal   2) 184 kcal 
 3) 260.25 kcal   4) 336.5 kcal 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. สัตวไมมีกระดูกสันหลังในขอใดมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเทานั้น 
 1) ดาวทะเล   2) พยาธิไสเดือน 
 3) พยาธิใบไม   4) ไสเดือนดิน  
8. ทองคํามวล 2.5 กรัม มีปริมาตร 10 ลูกบาศกเซนติเมตร มีความหนาแนน     

กี่กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
 1) 0.025 2) 0.25 3) 2.5 4) 25  
9. ปรากฏการณในขอใดไมเกี่ยวของกับดวงอาทิตยและดวงจันทร 
  ก. น้ําขึ้นน้ําลง   ข. สุริยุปราคา 
  ค. การเกิดฤดูกาล  ง. การเกิดทิศ 
 1) เฉพาะขอ ง. 2) ก. และ ข. 3) ค. และ ง. 4) ก., ข. และ ค. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ดาวศุกร 
   ดาวศุกรสามารถมองเห็นทางดานทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตยลับ

ขอบฟาไปแลวสูงประมาณ 45 องศา เรียกดาวศุกรนี้วา “ดาวประจําเมือง” และ
ดานทิศตะวันออกกอนดวงอาทิตยขึ้น เรียกวา “ดาวประกายพรึก” ซึ่งเรา
สามารถมองเห็นเปนดาวเดนอยูบนทองฟาสวยงามมาก ชาวกรีกโบราณจึงยกให
ดาวศุกรแทนเทพวีนัส เทพแหงความงาม เมื่อมองดวยกลองโทรทรรศนจะเห็น
ลักษณะของดาวศุกรเวาแหวงเปนเสี้ยวคลายกับดวงจันทรเชนกัน  

2. เฉลย 4) ไข (Egg) → ตัวออนบนบก (Nymph) → ตัวเต็มวัย (Adult) 
   จิ้งหรีดเปนแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางทีละนอย เมื่อฟกออก

จากไขแลวจะเปนตัวออนที่อาศัยอยูบนบก ซึ่งมีรูปรางตางจากตัวเต็มวัยมาก 
แลวจึงเปลี่ยนเปนลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แตยังมีอวัยวะบางอยาง เชน ปก 
อวัยวะสืบพันธุ สี หรืออวัยวะอื่นๆ เจริญไมเต็มที่ ตอเมื่อเวลาผานไปอวัยวะ
เหลานี้จึงจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ และจะเหมือนตัวเต็มวัยในที่สุด  

3. เฉลย 1) หินไนส หินชนวน หินออน 
   หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของลาวาที่เปลือกโลก ไดแก 

หินแกรนิต หินบะซอลต หินพัมมิซ หินออบซิเดียน หินสคอเรีย 
   หินชั้นหรือหินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนชนิดตางๆ 

เชน ซากพืช ซากสัตว ไดแก หินปูน หินดินดาน หินทราย หินกรวดมน 
   หินแปร เกิดจากหินใดๆ ก็ตามที่ผานความรอนและความกดดันสูง 

ไดแก หินไนส หินชนวน หินออน  
4. เฉลย 2) การกลั่น 
   การกลั่นแบบธรรมดา (Simple Distillation) เปนวิ ธีการแยก

ของเหลวออกจากสารละลายซึ่งมีตัวละลายที่มีจุดเดือดสูงกวาตัวทําละลายมาก 
เชน สารละลายจุนสีประกอบดวยตัวทําละลาย คือ น้ําซึ่งมีจุดเดือด 100 องศา-
เซลเซียส และตัวละลาย คือ จุนสีซึ่งมีจุดเดือด 650 องศาเซลเซียส ละลายอยู
ดวยกัน เมื่อใหความรอนแกสารละลาย น้ําซึ่งมีจุดเดือดต่ํากวาจะกลายเปนไอ 
ไอน้ําไปกระทบกับความเย็นจะควบแนนเปนของเหลว โดยที่จุนสีซึ่งมีจุดเดือดสูง
ยังคงละลายอยูในสารละลาย น้ําที่กลั่นไดจึงเปนน้ําบริสุทธิ์ 

5. เฉลย 3) สายตาเอียง 
   สายตาเอียง เปนอาการทางสายตาชนิดหนึ่ง ผูที่มีสายตาเอียงจะ

มองเห็นภาพในสองแนวแกนชัดไมเทากัน โดยจะมีแนวแกนหนึ่งชัดกวาอีก
แนวแกนหนึ่งที่ตั้งฉากกันเสมอ ผูมีสายตาเอียงจะมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษร
บางตัวชัด บางตัวไมชัด เชน เห็นเลข 1 ชัดเจน แมตัวเลขจะมีขนาดเล็กมาก 
แตไมสามารถแยกความแตกตางระหวางเลข 3, 5, 8, 9 ได แมตัวเลขจะมี
ขนาดใหญกวาก็ตาม  

6. เฉลย 3) 260.25 kcal 
   การใชพลังงานในการทํากิจกรรมของแตละบุคคลแตกตางกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ประเภทของกิจกรรม เพศ น้ําหนักตัว รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมนั้นๆ 

   การคํานวณหาคาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรม สามารถคํานวณ
ไดจากสูตร 

   คาพลังงานที่ใช = น้ําหนักตัว × คาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรม 
     ใน 1 ชั่วโมงตอน้ําหนักรางกาย 1 กิโลกรัม ×

 เวลา (ชั่วโมง) 
   โดยที่ คาพลังงานที่ใช มีหนวยเปนกิโลแคลอรี (kcal) 
    น้ําหนักตัว มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg) 
    คาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรมใน 1 ชั่วโมงตอน้ําหนัก

รางกาย 1 กิโลกรัม มีหนวยเปนกิโลแคลอรี (kcal) 
    เวลา มีหนวยเปนชั่วโมง (hr) 
   จากโจทย อานนทน้ําหนักตัว 50 กิโลกรัม ลางรถ 1 ชั่วโมง และ

อาบน้ําครึ่งชั่วโมง 
    ลางรถ 1 ชั่วโมง ใชพลังงาน = 50 × 3.68 × 1 
      = 184 kcal 
    อาบน้ําครึ่งชั่วโมง ใชพลังงาน = 50 × 3.05 × 0.5 
      = 76.25 kcal 
    ดังนั้น อานนทใชพลังงานทั้งหมดเทากับ 260.25 kcal  
7. เฉลย 2) พยาธิไสเดือน 
   พยาธิไสเดือน มีเพศผูและเพศเมียแยกคนละตัว จึงมีการสืบพันธุ

แบบอาศัยเพศ ดํารงชีวิตเปนปรสิตในรางกาย 
  1) ดาวทะเล สืบพันธุไดทั้งอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ โดยการงอกใหม 
  3) และ 4) พยาธิใบไม และไสเดือนดิน สืบพันธุไดทั้งอาศัยเพศและ

ไมอาศัยเพศ มีสองเพศในตัวเดียว   
8. เฉลย 2) 0.25 
   ความหนาแนนของวัสดุเปนปริมาณของมวลสารที่มีอยูในหนึ่งหนวย

ปริมาตร 
   ความหนาแนนของสารใด (D) = มวลของสารนั้น (m) 

ปริมาตร (V)   

    
= 10

2.5  
    = 0.25 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  
9. เฉลย 3) ค. และ ง. 
   การเกิดฤดูกาลเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยและแกนของ

โลกเอียงทํามุม 23.5 องศา 
   การเกิดทิศเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


