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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 5/5)  
  
1. จากกราฟ จงพิจารณาขอมูลตอไปนี้ ขอใดกลาวถูกตอง 

 
 1) นาวาสูง 140 เซนติเมตร น้ําหนัก 42 กิโลกรัม ดังนั้นนาวามีรางกายสมสวน 
 2) ฤดีสูง 125 เซนติเมตร น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ดังนั้นฤดีมีรางกายคอนขางผอม 
 3) บดินทรสูง 130 เซนติเมตร น้ําหนัก 15 กิโลกรัม ดังนั้นบดินทรมีรางกาย

สมสวน 
 4) อรุณสูง 145 เซนติเมตร น้ําหนัก 40 กิโลกรัม ดังนั้นอรุณมีรางกายสมสวน  
2.  ถานักเรียนรับประทานขาวมันไก สวนที่เปนไขมันจะถูกยอยที่อวัยวะใดในรางกาย 
  1) ปาก    2) กระเพาะอาหาร  
 3) ลําไสเล็ก    4) ลําไสใหญ  
3. การเคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืนมีสวนชวยในการยอยอาหารอยางไร 

1)  ชวยทําใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางอาหารกับน้ํายอยนอย 
 2)  ชวยทําใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางอาหารกับน้ํายอยมาก 
 3)  ชวยใหกระเพาะอาหารไมตองปลอยน้ํายอยมาในปริมาณมาก 
 4)  ชวยใหเกิดการบีบตัวของกลามเนื้อหลอดอาหารนอยลง  
4. ปจจัยใดไมชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหิน 

1) ความรอน   2) ความดัน 
 3) รูปรางของหิน   4) สารละลายเคมี  
5. สารชนิดใดมีองคประกอบหลักแตกตางจากสารชนิดอื่น 

1) น้ําเชื่อม 2) น้ําเกลือ 3) น้ําออย 4) น้ําตาลสด  
6. การเปลี่ยนแปลงของสารใดแตกตางจากขออื่น 
 1)  การเผาถานไม   2)  การเกิดฝนกรด 
 3)  การทําสียอมผา   4)  การทํานาเกลือ 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. น้ําแข็งแหงมีการเปลี่ยนสถานะอยางไร 
 1) แกสคารบอนไดออกไซด (แกส) เพิ่มความดนั

ลดอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดเหลว 

(ของเหลว) เพิ่มความดัน
ลดอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดแข็ง (ของแข็ง) 

 2) แกสคารบอนไดออกไซด (แกส) เพิ่มความดนั
เพิ่มอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดเหลว 

(ของเหลว) เพิ่มความดนั
ลดอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดแข็ง (ของแข็ง) 

 3)  แกสคารบอนไดออกไซด (แกส) ลดความดนั
เพิ่มอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดเหลว 

(ของเหลว) เพิ่มความดนั
ลดอุณหภูมิ

 
คารบอนไดออกไซดแข็ง (ของแข็ง) 

 4)  แกสคารบอนไดออกไซด (แกส) ลดความดนั
เพิ่มอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดเหลว 

(ของเหลว) ลดความดนั
ลดอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซดแข็ง (ของแข็ง) 

 
8. เมื่อรับประทานกวยเตี๋ยวเสนใหญและฝรั่ง การยอยอาหารจะสิ้นสุดที่อวัยวะใด 
 1) ปาก   2) กระเพาะอาหาร 
 3) ลําไสเล็ก   4) ลําไสใหญ  
9.  การรับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหารมีผลดีตอระบบยอยอาหารอยางไร 
  1) ชวยใหการดูดซึมน้ําและแรธาตุดีขึ้น 
  2) ชวยในการรักษาสมดุลของน้ําในรางกาย 
  3) ชวยใหอาหารเหลวขนขึ้นและชวยขับเคลื่อนกอนอาหารไดงายขึ้น 
  4) ชวยกระตุนในการหลั่งเอนไซมมาชวยขณะยอยอาหาร  
10. จากภาพแสดงลักษณะของดวงจันทรที่ตําแหนงตางๆ ถาใหสีขาวแทนความ

สวาง สีดําแทนความมืด   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 ตําแหนงใดแสดงถึงขางขึ้น 
 1) ตําแหนงที่ 1-4 และ 9 2) ตําแหนงที่ 6-9 และ 1 
 3) ตําแหนงที่ 2-3 และ 7-8 4) ตําแหนงที่ 1-3 และ 7-9 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) อรุณสูง 145 เซนติเมตร น้ําหนัก 40 กิโลกรัม ดังนั้นอรุณมี

รางกายสมสวน 
   จากกราฟเมื่อพิจารณาความสัมพันธของสวนสูงและน้ําหนักจะ

พบวาอรุณมีรูปรางสมสวน นาวามีรูปรางทวม ฤดีเริ่มอวน และบดินทรมีรูปราง
ผอม 

2. เฉลย 3)  ลําไสเล็ก 
   การยอยอาหารจากปากจะเริ่มมีการบดอาหารใหละเอียดโดยสวนนี้

จะมีการยอยแปงดวยเอนไซมอะไมเลส เมื่อลงมายังกระเพาะอาหารจะมีการ
ยอยโปรตีนใหมีโมเลกุลเล็กลง และสงไปยังลําไสเล็ก ซึ่งสวนนี้จะมีการยอย
แปง โปรตีน และไขมัน โดยมีเอนไซมจากตับออนและตับสงมาที่ลําไสเล็ก 
ดังนั้น การยอยอาหารจึงสิ้นสุดที่นี่ จากนั้น กากอาหารที่เหลือก็จะถูกสงไปยัง
ลําไสใหญเพื่อดูดซึมน้ําตอไป  

3. เฉลย 2)  ชวยทําใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางอาหารกับน้ํายอยมาก 
   การเคี้ยวอาหารใหละเอียด จะชวยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของอาหารกับ

น้ํายอยทําใหการยอยอาหารเกิดขึ้นไดเร็วขึ้น  
4. เฉลย 3) รูปรางของหิน 
   รูปรางของหินไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของหินเดิมคือความรอนและความดัน สวนสารละลายเคมีจะมี
น้ําเปนองคประกอบของสารละลายของแกส ซึ่งเมื่อความรอนและความดันมา
กระตุนก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรที่ประกอบอยูในหิน  

5. เฉลย 2) น้ําเกลือ 
   น้ําเกลือ ประกอบดวย น้ํา และโซเดียมคลอไรด (เกลือแกง) 
   1), 3) และ 4) มีองคประกอบหลัก คือ น้ํา และน้ําตาล  
6. เฉลย 4)  การทํานาเกลือ 
   การทํานาเกลือ เปนการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไมเกิดสารใหม  
  1), 2) และ 3) การเผาถานไม, การเกิดฝนกรด และการทําสียอมผา 

เปนการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทําใหเกิดสารใหม  
7. เฉลย 1)  แกสคารบอนไดออกไซด (แกส) เพิ่มความดัน

ลดอุณหภูมิ  คารบอนไดออกไซด

เหลว (ของเหลว) เพิ่มความดนั
ลดอุณหภมูิ  คารบอนไดออกไซดแข็ง (ของแข็ง) 

   น้ําแข็งแหง เกิดจากการเปลี่ยนสถานะจากแกสไปเปนของเหลว 
ดวยการลดอุณหภูมิและเพิ่มความดัน จากนั้นเปลี่ยนสถานะไปเปนของแข็ง 
ดวยการลดอุณหภูมิและเพิ่มความดัน  

8. เฉลย 3) ลําไสเล็ก 
   การยอยอาหารจะเริ่มตนการยอยที่ปากและสิ้นสุดที่ลําไสเล็ก สวน

ลําไสใหญจะไมมีการยอยอาหาร  แตจะเปนการดูดซึมน้ํา  
9. เฉลย 3)  ชวยใหอาหารเหลวขนขึ้นและชวยขับเคลื่อนกอนอาหารไดงายขึ้น 
   อวัยวะยอยอาหารจะยอยเสนใยอาหารไมได แตเสนใยอาหารจะ

ชวยทําใหอาหารเหลวขนขึ้น เปนผลใหลําไสเล็กขับเคลื่อนกอนอาหารไดงายขึ้น 
และเสนใยอาหารทําใหมีกากอาหารมากพอที่รางกายจะขจัดออก จึงควรรับประทาน
อาหารที่มีเสนใยอาหารมากๆ เชน ขาวกลอง ผัก ผลไม และดื่มน้ําใหมากขึ้น  

10. เฉลย 2) ตําแหนงที่ 6-9 และ 1 
   จากภาพ ตําแหนงที่แสดงถึงขางขึ้นจะเปนตําแหนงที่ความสวางของ

ดวงจันทรจะคอยๆ เพิ่มขึ้นจนเต็มดวง ซึ่งนับไดจากตําแหนงที่ 6-9 และ 1  
ดังภาพประกอบ  
คืนเดือนเพ็ญ (แรม 7-8 ค่ํา) (แรม 15 ค่ํา) (ขึ้น 7-8 ค่ํา)

สวางเตม็ดวง สวางนอยลง มืดหมดดวง สวางมากขึ้น สวางเตม็ดวง

(ขึ้น 15 ค่ํา)
คืนเดือนเพ็ญ
(ขึ้น 15 ค่ํา)

 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


