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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/5)  
  
1. อุปกรณใดใชหลักการของแมเหล็กไฟฟามาชวยในการทํางาน 

1) หลอดไฟฟา   2) รีโมทโทรทัศน 
 3) กระดิ่งไฟฟา   4) โทรศัพทมือถือ  
2. พิจารณารายการอุปกรณตอไปนี้ 
  ไมบรรทัดพลาสติก กระดาษ สายไฟ ไสดินสอ ลวดหนีบกระดาษ เข็มเย็บผา 

ตะปู ยางรัดของ  
 จากรายการอุปกรณดังกลาว ขอใดถูกตอง 
 1) วัสดุที่นําไฟฟาได คือ สายไฟ ลวดหนีบกระดาษ ตะปู วัสดุที่นําไฟฟาไมได 

คือ ไมบรรทัดพลาสติก กระดาษ ไสดินสอ เข็มเย็บผา ยางรัดของ 
 2) วัสดุที่นําไฟฟาได คือ สายไฟ ไสดินสอ ลวดหนีบกระดาษ เข็มเย็บผา ตะปู 

วัสดุที่นําไฟฟาไมได คือ  ไมบรรทัดพลาสติก กระดาษ ยางรัดของ  
 3) วัสดุที่นําไฟฟาได คือ สายไฟ เข็มเย็บผา ตะปู วัสดุที่นําไฟฟาไมได คือ   

ไมบรรทัดพลาสติก กระดาษ ไสดินสอ ลวดหนีบกระดาษ ยางรัดของ 
 4) วัสดุที่นําไฟฟาได คือ ไมบรรทัดพลาสติก สายไฟ ลวดหนีบกระดาษ ตะปู 

วัสดุที่นําไฟฟาไมได คือ กระดาษ ไสดินสอ เข็มเย็บผา ยางรัดของ  
3. การที่อูฐมีโหนกเปนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวในรูปแบบใด 
 1) การตอบสนองตอสิ่งเรา 
 2) การตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
 3) การปรับพฤติกรรมเขากับสิ่งแวดลอม 
 4) การปรับโครงสรางของรางกายใหเขากับสภาพแวดลอม  
4. ดอกไมกับแมลง เปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตแบบใด 
 1)  ภาวะปรสิต  
 2)  ภาวะอิงอาศัย 
 3)  ภาวะการไดประโยชนรวมกัน 
 4)  ภาวะการลาเหยื่อ  
5. เฟนกับตนไม เปนความสัมพันธแบบใด 
 1) ภาวะปรสิต   2) ภาวะอิงอาศัย 
 3) ภาวะพึ่งพา   4) ภาวะการลาเหยื่อ  
6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเลือดที่ไหลจากปอดเขาสูหัวใจและเลือดที่ออกจาก

หัวใจไปยังปอด 
  1) เลือดที่ไหลจากปอดเขาสูหัวใจจะมีแกสคารบอนไดออกไซดมาก สวนเลือด

ที่ไหลออกจากหัวใจไปยังปอดจะมีแกสออกซิเจนมาก 
  2) เลือดที่ไหลจากปอดเขาสูหัวใจจะมีแกสออกซิเจนมาก สวนเลือดที่ไหลออก

จากหัวใจไปยังปอดจะมีแกสคารบอนไดออกไซดนอย 
  3) เลือดที่ไหลจากปอดเขาสูหัวใจจะมีแกสออกซิเจนมาก สวนเลือดที่ไหลออก

จากหัวใจไปยังปอดจะมีแกสคารบอนไดออกไซดมาก 
  4) เลือดที่ไหลจากปอดเขาสูหัวใจจะมีแกสออกซิเจนนอย สวนเลือดที่ไหลออก

จากหัวใจไปยังปอดจะมีแกสคารบอนไดออกไซดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. หินชนิดใดตอไปนี้มีลักษณะการเกิดตามธรรมชาติแตกตางจากหินชนิดอื่น 

1) หินทราย   2) หินดินดาน 
 3) หินปูน   4) หินออน  
8. การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานใหผลตางกันอยางไร 
 1)  การตอแบบอนุกรมใหแสงสวางคงที่และสวางกวาการตอแบบขนาน 
 2)  การตอแบบอนุกรมประหยัดไฟฟาและสูญเสียพลังงานนอยกวาการตอแบบ

ขนาน 
 3)  การตอแบบอนุกรมถาหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอดไฟฟาที่

เหลือก็ยังสวาง แตถาตอแบบขนานเมื่อถอดหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่ง
ออก หลอดไฟฟาที่เหลือจะไมสวางทั้งหมด 

 4) การตอแบบอนุกรมถาหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอดไฟฟาที่
เหลือก็จะไมสวางทั้งหมด แตถาตอแบบขนานเมื่อถอดหลอดไฟฟาหลอดใด
หลอดหนึ่งออก หลอดไฟฟาที่เหลือยังคงสวางอยู  

9. ตนไมแตละชนิดจะเจริญเติบโตในปาที่อยูแตกตางกัน ตนไมชนิดใดที่อยูแตกตาง
จากขออื่น 

 1) ตนสัก   2) ตนประดู 
 3) ตนมะคา   4) ตนปาลม  
10. แกสคารบอนไดออกไซดและแกสออกซิเจนพบมากที่สุดในบริเวณใดของหัวใจ

มนุษย ตามลําดับ 
 1) หัวใจหองบนซายและหัวใจหองลางซาย 
 2) หัวใจหองบนขวาและหัวใจหองลางซาย 
 3) หัวใจหองบนขวาและหัวใจหองลางขวา 
 4) หัวใจหองลางซายและหัวใจหองบนขวา 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) กระดิ่งไฟฟา 
   กระดิ่งไฟฟามีหลักการทํางาน คือ เมื่อเปดสวิตชกระแสไฟฟา  

ไหลผานขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กดานใน ทําใหแกนเหล็กกลายเปนแมเหล็ก
ดึงดูดคันเคาะซึ่งเปนสารแมเหล็กเคลื่อนเขาหากระดิ่ง  

2. เฉลย 2) วัสดุที่นําไฟฟาได คือ สายไฟ ไสดินสอ ลวดหนีบกระดาษ เข็มเย็บผา 
ตะปู วัสดุที่นําไฟฟาไมได คือ ไมบรรทัดพลาสติก กระดาษ ยางรัดของ 

   ตัวนําไฟฟา คือ สิ่งที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน โลหะทุกชนิด
เปนตัวนําไฟฟา โลหะเงินนําไฟฟาไดดีที่สุด รองลงมา ไดแก ทองแดง และ
อะลูมิเนียม วัสดุที่นําไฟฟาได เชน สายไฟ ไสดินสอ ลวดหนีบกระดาษ     
เข็มเย็บผา ตะปู เปนตน 

   ฉนวนไฟฟา คือ สิ่งที่ไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน วัสดุที่นํา
ไฟฟาไมได เชน ไมบรรทัดพลาสติก กระดาษ ยางรัดของ เปนตน 

3. เฉลย 4) การปรับโครงสรางของรางกายใหเขากับสภาพแวดลอม 
   การปรับตัวของอูฐใหมีโหนกเพื่อเก็บสะสมน้ําไวใชในทะเลทราย  

เปนการปรับโครงสรางของรางกายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ที่ไดรับการ
ถายทอดลักษณะดังกลาวมาจากพันธุกรรม  

4. เฉลย 3)  ภาวะการไดประโยชนรวมกัน 
   ภาวะการไดประโยชนรวมกัน เปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต 2 

ชนิด ที่ตางฝายตางไดรับประโยชน ตัวอยางเชน ดอกไมกับแมลง แมลงชวย
ผสมเกสรใหดอกไมและไดน้ําหวานจากดอกไม สวนดอกไมไดประโยชนในการ
ขยายพันธุ  

5. เฉลย 2)  ภาวะอิงอาศัย 
   ภาวะอิงอาศัย เปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ที่ฝายหนึ่ง

ไดประโยชน อีกฝายหนึ่งไมไดประโยชนและไมเสียประโยชน ตัวอยางเชน เฟน
กับตนไม เฟนไดความชื้นจากเปลือกไม แตตนไมไมเสียประโยชน  

6. เฉลย 3) เลือดที่ไหลจากปอดเขาสูหัวใจจะมีแกสออกซิเจนมาก สวนเลือดที่
ไหลออกจากหัวใจไปยังปอดจะมีแกสคารบอนไดออกไซดมาก 

   เนื่องจากระบบหมุนเวียนเลือด เลือดที่ไหลออกจากหัวใจไปยังปอด 
จะเปนเลือดที่มีลักษณะสีแดงคล้ํา เพราะมีแกสคารบอนไดออกไซดในเลือดสูง 
เมื่อผานการฟอกเลือดหรือแลกเปลี่ยนแกสที่ปอดแลว เลือดในหลอดเลือดที่
ไหลจากปอดเขาสูหัวใจ จะมีแกสออกซิเจนในปริมาณมาก เลือดจึงมีสีแดงสด  

7. เฉลย 4) หินออน 
   หินออนเปนหินแปรที่แปรสภาพมาจากหินปูน 
   สวนหินทราย หินดินดาน และหินปูน เปนหินตะกอนหรือหินชั้น   
8. เฉลย 4) การตอแบบอนุกรมถาหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอด

ไฟฟาที่เหลือก็จะไมสวางทั้งหมด แตถาตอแบบขนานเมื่อถอดหลอดไฟฟา
หลอดใดหลอดหนึ่งออก หลอดไฟฟาที่เหลือยังคงสวางอยู 

   การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม หลอดไฟฟาจะเรียงกันและ
กระแสไฟฟาจะผานหลอดไฟฟาแตละดวง เมื่อหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่ง
ขาด นั่นหมายถึง กระแสไฟฟาที่ผานไปขาดไปดวย ทําใหหลอดไฟฟาที่อยู
ตอจากนั้นไมสวาง แตการตอไฟฟาหลอดแบบขนาน กระแสไฟฟาจะแยกผาน
หลอดไฟฟาแตละดวง แมจะถอดหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหนึ่งออก หลอด
ไฟฟาที่เหลือก็ยังสวางอยู  

9. เฉลย 4) ตนปาลม 
   ตนปาลมเปนตนไมที่เจริญเติบโตในบริเวณปาดิบชื้นซึ่งเปนปา    

ไมผลัดใบ สวนตนสัก ประดู มะคา เปนตนไมที่ขึ้นในปาเบญจพรรณซึ่งเปน  
ปาแบบผลัดใบ  

10. เฉลย 2) หัวใจหองบนขวาและหัวใจหองลางซาย 
   เลือดซึ่งมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดสูงจะเขาสูหัวใจหอง  

บนขวาไหลลงสูหองลางขวา และสงไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแกส โดยปลอย
แกสคารบอนไดออกไซดและรับแกสออกซิเจนแลวเขามาสูหัวใจทางหองบนซาย
และสงไปยังหองลางซาย เพื่อสงเลือดซึ่งมีปริมาณแกสออกซิเจนสูงไปเลี้ยงสวน
ตางๆ ของรางกาย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


