
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันองัคารที ่ 20  ตุลาคม  2558 

 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/5)  
  
1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดาวพลูโต 
 1) ดาวพลูโตประกอบดวยหินและน้ําแข็ง 
 2) ดาวพลูโตมีดวงจันทรที่เปนบริวาร 1 ดวง 
 3) ดาวพลูโตถูกจัดเปนดาวเคราะหแคระ 
 4) ดาวพลูโตโคจรเขาไปในวงโคจรของดาวเนปจูน  
2. ขอใดเปนลักษณะของดาวเคราะห 
 1) มีแสงสวางในตัวเอง 
 2) มีขนาดตางกัน สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาทุกดวง 
 3) มีการเคลื่อนที่ ไมไดอยูในตําแหนงเดิมตลอด 
 4) ทุกดวงหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกา  
3. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดหินตะกอน 
 1) ความแรงของกระแสน้ํา 2) ความรอนใตเปลือกโลก 
 3) แรงโนมถวงของโลก  4) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
4. สัตวในขอใดไมมีอวัยวะในการหายใจโดยเฉพาะ แตมีการแลกเปลี่ยนแกสโดย

ใชเยื่อหุมเซลล 
 1) ดาวทะเล 2) แมงกะพรุน 3) หอย 4) แมงมุม  
5. ขอใดไมใชวิธีการในการปองกันการพังทลายของดิน 
 1) การปลูกหญาแฝก  2) การปลูกพืชคลุมดิน 
 3) การทํานาขั้นบันได  4) การปลูกพืชหมุนเวียน  
6. ไขมัน 20 กรัม กับคารโบไฮเดรต 25 กรัม เมื่อรับประทานอาหารทั้ง 2 ชนิด  

จะไดพลังงานรวมเทาใด 
 1) 45 กิโลแคลอรี   2) 180 กิโลแคลอรี 
 3) 280 กิโลแคลอรี   4) 405 กิโลแคลอรี  
7. ขอใดไมใชความสําคัญของสารอาหารประเภทไขมัน 
 1) เปนโครงสรางของเซลลประสาท 
 2) เปนฉนวนปองกันการกระทบกระเทือนแกอวัยวะภายใน 
 3) ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ 
 4) ไขมันใตผิวหนังถูกรังสีอัลตราไวโอเลตเปลี่ยนเปนวิตามินดีได  
8. 

หินชั้น D

CA

B
เย็นตัว

  
 จากแผนภาพ ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง 
 1) A คือ หินที่เกิดจากการแปรสภาพ เนื่องจากความรอน แรงกดดัน และการผุพัง 
 2) เปนการแปรสภาพและการหมุนเวียนของหิน ซึ่งเกิดจากความรอน แรงกดดัน 

และปฏิกิริยาเคมี 
 3) เมื่อ B เย็นตัวลงภายใตเปลือกโลก ทําใหได C มีผลึกขนาดใหญ มีรูพรุน 
 4) กระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิด D คือ กระแสน้ําและกระแสลม 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสัตวครึ่งน้ําครึ่งบก 
 1) อุณหภูมิของรางกายเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม 
 2) มีการปฏิสนธินอกรางกายและออกลูกเปนไข 
 3) ตัวออนมีรูปรางเหมือนตัวเต็มวัย เพียงแตขนาดเล็กกวา 
 4) สามารถหายใจทางผิวหนังได 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) ดาวพลูโตมีดวงจันทรที่เปนบริวาร 1 ดวง 
   ดาวพลูโตมีดวงจันทรที่เปนบริวาร 4 ดวง ไดแก 
   ดวงที่ 1 ชื่อ Charon มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1,043 

กิโลเมตร อยูใกลดาวพลูโตที่สุด และมีขนาดใหญที่สุดในบรรดาดวงจันทร
บริวารทั้งหมด 

   ดวงที่ 2 ชื่อ Nix มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 90 กิโลเมตร 
   ดวงที่ 3 ชื่อ P4 (ชื่อไมเปนทางการ เปนดวงที่เพิ่งมีการคนพบ

ลาสุด) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 13-34 กิโลเมตร 
   ดวงที่ 4 ชื่อ Hydra อยูไกลที่สุดจากดาวพลูโต มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 112 กิโลเมตร  
2. เฉลย 3) มีการเคลื่อนที่ ไมไดอยูในตําแหนงเดิมตลอด 
   ดาวเคราะห คือ ดาวที่ ไม มีแสงสว างในตัว เอง แตสะทอน

แสงอาทิตยสองเขาตาเรา ดาวเคราะหแตละดวงมีขนาดและดวงจันทรที่เปนบริวาร
ไมเทากัน ดาวเคราะหแตละดวงอยูหางจากดวงอาทิตยเปนระยะทางตางกัน แต
ทุกดวงตางอยูในระบบสุริยะโดยหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตยดวย
ความเร็วที่ตางกัน  

3. เฉลย 2) ความรอนใตเปลือกโลก 
   หินตะกอนหรือหินชั้นเปนหินที่เกิดจากการตกตะกอนของเม็ดแรที่

ไดจากการผุพังของหินชนิดใดก็ไดที่ผิวโลก โดยกระบวนการผุพัง การกัดเซาะ 
และการกรอนโดยกระแสน้ํา (การไหลของกระแสน้ําจะกัดเซาะเปลือกโลกให 
สึกกรอนพังทลาย) ปฏิกิริยาเคมี (น้ําฝนมีสภาพเปนกรด เรียกวา ฝนกรด เมื่อ
ตกลงมาบนพื้นผิวโลก สามารถกัดกรอนหินใหผุพังได) การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ (การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอากาศจะทําใหหินซึ่งเปนสวนประกอบ
ของเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวไมเทากันระหวางผิวดานนอกกับเนื้อหินชั้นใน 
ทําใหหินเกิดการแตกราวได) แรงโนมถวงของโลก (แรงโนมถวงของโลกจะ
พยายามดึงดูดวัตถุตางๆ ใหตกลงสูที่ต่ําหรือตกลงสู พื้นโลกตลอดเวลา) 
ตะกอนถูกนําพามาโดยแมน้ํา ลําธาร ลม หรือธารน้ําแข็งมาสะสมทับถมกัน   
ในบริเวณแองน้ํากวางๆ และเกิดการจับตัวกันแนนโดยวัตถุประสานเปนตัว
ประสาน ซึ่งไดแกแรธาตุตางๆ เชน ซิลิกา เหล็กออกไซด อะลูมิเนียมออกไซด 
และแคลเซียมคารบอเนต ยึดเกาะอนุภาคตางๆ กลายเปนหินตะกอนในเวลา
ตอมา 

4. เฉลย 2) แมงกะพรุน 
   สัตวน้ําชั้นต่ํา เชน ไฮดรา แมงกะพรุน ฟองน้ํา พลานาเรีย ไมมีอวัยวะ

ในการหายใจโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนแกสใชเยื่อหุมเซลลหรือผิวหนังที่ชุมชื้น  
   สัตวน้ําชั้นสูง เชน ปลา ปู กุง หมึก หอย ดาวทะเล มีเหงือก (Gill) 

ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปในดานความซับซอน แตทําหนาที่เชนเดียวกัน  
   ยกเวน สัตวครึ่งน้ําครึ่งบกในชวงที่เปนลูกออดซึ่งอาศัยอยูในน้ํา จะ

หายใจดวยเหงือก แมงมุมมีแผงปอดหรือลังบุก (Lung Book) มีลักษณะเปน
เสนๆ ยื่นออกมานอกรางกาย  

5. เฉลย 4) การปลูกพืชหมุนเวียน 
   การปลูกพืชหมุนเวียนเปนการปลูกพืชหลายๆ ชนิด หมุนเวียนกันไป 

เพราะพืชแตละชนิดใชธาตุอาหารตางกันและไมเทากัน ทําใหรักษาระดับความ
อุดมสมบูรณของดินไวไดนาน และยังเปนการลดศัตรูพืชไดอีกดวย เพราะพืช
แตละชนิดมีศัตรูพืชแตกตางกันไป  

  1), 2) และ 3) การปลูกหญาแฝก, การปลูกพืชคลุมดิน และการทํานา
ขั้นบันไดเปนการลดการกรอนดิน ลดการพัดพาดิน ลดการพัดพาตนพืช  

6. เฉลย 3) 280 กิโลแคลอรี 
   ไขมัน 1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี ไขมัน 20 กรัม ให

พลังงาน 180 กิโลแคลอรี  
   คารโบไฮเดรต 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี คารโบไฮเดรต 

25 กรัม ใหพลังงาน 100 กิโลแคลอรี  
   ดังนั้นรวมพลังงานทั้งหมดเทากับ 180 + 100 = 280 กิโลแคลอรี  
7. เฉลย 3) ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ 
   น้ําเปนสารอาหารที่ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ เพราะ

แลกเปลี่ยนความรอนไดดี และมีปริมาณมากในรางกาย  
8. เฉลย 2) เปนการแปรสภาพและการหมุนเวียนของหิน ซึ่งเกิดจากความรอน 

แรงกดดัน และปฏิกิริยาเคมี 
แมกมา

เย็นตัว

ผุพังผุพัง

พัดพา ทับถม

ความรอน แรงกดดัน

ความรอน

ความรอน แรงกดดัน หินอัคนี

ตะกอน

หินแปร

หินชั้น
  

   วัฏจักรของหิน เริ่มตั้งแตหินหนืดที่เย็นตัวลงอยางชาๆ กลายเปน
หินอัคนีที่มีรูปผลึก และหินหนืดที่เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟกลายเปนหินอัคนีชนิดตางๆ ซึ่งไมมีรูปผลึก หินอัคนีที่
เกิดขึ้นจะสลายตัวและสึกกรอนเปนเศษหินและตะกอนที่มีขนาดตางๆ ซึ่งถูก
พัดพาไปโดยกระแสลมและกระแสน้ํา ทําใหเกิดการทับถมและสะสมตัวจนเกิด
เปนหินชั้นขึ้น เมื่อหินตะกอนไดรับความรอนและความดันก็กลายเปนหินแปร 
ทั้งหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สามารถเปลี่ยนจากหินชนิดหนึ่งไปเปนหิน
อีกชนิดหนึ่งไดโดยความรอนและความดัน การสึกกรอน การผุพัง การพัดพา 
และการทับถม  

9. เฉลย 3) ตัวออนมีรูปรางเหมือนตัวเต็มวัย เพียงแตขนาดเล็กกวา 
   สัตวครึ่งน้ําครึ่งบกเปนสัตวเลือดเย็น อุณหภูมิภายในรางกาย

เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม มีการผสมพันธุนอกรางกาย      
เพศเมียวางไขเปนกลุมอยูในน้ํา เพศผูฉีดน้ําเชื้อเขาผสมกับไข ตัวออนอาศัยอยู
ในน้ํา หายใจดวยเหงือก เมื่อโตขึ้นอยูบนบก หายใจดวยปอดและผิวหนัง มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะรูปรางเปนขั้นๆ ของสัตวระหวางการเจริญเติบโต 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


