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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 5/5)  
  
1. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหหินเกิดการผุพัง 
 1) ความรอน   2) น้ํา 
 3) ไลเคน   4) แกสคารบอนมอนอกไซด  
2. ในแวนขยายมีอุปกรณใดที่ทําใหภาพขยายใหญขึ้น 
 1) เลนสเวา   2) เลนสนูน 
 3) กระจกเวา   4) กระจกเงาราบ  
พิจารณารูปภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 3-4 
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3. อวัยวะในขอใดสรางน้ํายอยสําหรับยอยโปรตีน, คารโบไฮเดรต และไขมันได

ทั้งหมด 
 1) A และ E 2) E และ F 3) F และ H 4) H และ G  
4. อวัยวะ C ทําหนาที่ใด 
 1) สรางฮอรโมนอินซูลิน ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
 2) สรางน้ํายอยแลวสงไปยังลําไสเล็ก 
 3) ผลิตน้ําดี เพื่อชวยในการยอยไขมัน 
 4) ผลิตเมือกเคลือบผิวดานในลําไสเล็ก  
5. ในการตอวงจรไฟฟาที่ใชแอมมิเตอรและโวลตมิเตอรพรอมกัน ควรตอตามรูปใด 
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6. ขอใดไมใชความสําคัญของน้ําตอรางกายมนุษย 
 1) ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ 
 2) ชวยใหกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีในรางกายเปนไปตามปกติ 
 3) ชวยกําจัดของเสียออกจากรางกายทางเหงื่อและปสสาวะ 
 4) ชวยในการแข็งตัวของเลือดและการทํางานของกลามเนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ขอใดไมใชการนําธาตุกัมมันตรังสีมาใชประโยชน 
 1) ใชในการถนอมอาหาร  
 2) ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟานิวเคลียร 
 3) รักษาโรคมะเร็ง   
 4) ใชในอุตสาหกรรมทําความเย็น  
8. หินในขอใดสามารถนํามาใชในการกอสรางไดทั้งหมด 
 1)  หินแกรนิต  หินพัมมิซ  ศิลาแลง 
 2) หินกรวด  หินทราย  หินดินดาน 
 3) หินออน  หินสคอเรีย  หินปูน  
 4) หินออบซิเดียน  หินบะซอลต  หินชนวน  
9. ระบบใดในรางกายที่มีความเกี่ยวของกับระบบการขับถายของเสียทางไตมากที่สุด 
 1) ระบบภูมิคุมกัน   2) ระบบยอยอาหาร 
 3) ระบบหมุนเวียนโลหิต 4) ระบบหายใจ 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) แกสคารบอนมอนอกไซด 
  1) ความรอนจากดวงอาทิตยหรือไฟปาทําใหดานนอกของหินรอนกวา

ดานในของหิน ทําใหดานนอกของหินหลุดออกเปนแผนๆ 
  2) น้ํา เปนตัวการสําคัญที่สุด ทําใหหินเกิดการผุพังไดโดยการละลาย 
  3) ไลเคนที่เจริญเติบโตบนหิน จะสรางกรดออนที่ทําใหหินผุพังได  
2. เฉลย 2) เลนสนูน 
   ในแวนขยายมีเลนสนูนมาชวยในการขยายภาพ เลนสนูนที่ใชใน

ลักษณะนี้เรียกวา แวนขยาย ซึ่งแวนขยายเปนอุปกรณที่ชวยใหเห็นภาพขยาย
ใหญขึ้นที่ระยะ 25 เซนติเมตร ภาพที่เกิดจากแวนขยายเปนภาพเสมือนหัวตั้ง  

3. เฉลย 3) F และ H 
   อวัยวะ A คือ ปาก ภายในปากมีตอมน้ําลาย ทําหนาที่ผลิตน้ําลาย 

ในน้ําลายมีน้ํายอยยอยแปง (คารโบไฮเดรต) ใหกลายเปนน้ําตาล 
   อวัยวะ E คือ กระเพาะอาหาร สรางน้ํายอยสําหรับยอยโปรตีน 
   อวัยวะ F คือ ตับออน สรางน้ํายอยสําหรับยอยโปรตีน, 

คารโบไฮเดรต และไขมัน 
   อวัยวะ H คือ ลําไสเล็ก สรางน้ํายอยสําหรับยอยโปรตีน, 

คารโบไฮเดรต และไขมัน 
   อวัยวะ G คือ ลําไสใหญ ไมมีการสรางน้ํายอยสําหรับยอยอาหาร  
4. เฉลย 3) ผลิตน้ําดี เพื่อชวยในการยอยไขมัน 
   อวัยวะ C คือ ตับ ตับทําหนาที่สรางน้ําดีแลวสงไปเก็บไวในถุงน้ําดี 

ซึ่งมีทอติดตอกับลําไสเล็ก น้ําดีมีสีเขียวและมีสภาพเปนเบสออนๆ น้ําดีไมใช
เอนไซม เพราะไมใชสารประเภทโปรตีน จึงไมมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ยอยอาหาร แตน้ําดีจะชวยยอยเชิงกลหรือทําใหไขมันแตกตัวเปนเม็ดเล็กๆ ชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการยอยของเอนไซมหรือน้ํายอยที่สรางจากตับออน 

5. เฉลย 2) 
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   ในการวัดกระแสไฟฟาในวงจรเราใชแอมมิเตอร ซึ่งใช A  
เปนสัญลักษณตออนุกรมเขาในวงจร 
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   ในการวัดความตางศักยในวงจรเราใชโวลตมิเตอร ซึ่งใช V  

เปนสัญลักษณตอขนานเขากับจุด 2 จุด ที่ตองการวัด 
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6. เฉลย 4) ชวยในการแข็งตัวของเลือดและการทํางานของกลามเนื้อ 
   แรธาตุแคลเซียมชวยในการแข็งตัวของเลือดและการทํางานของ

กลามเนื้อ  
7. เฉลย 4) ใชในอุตสาหกรรมทําความเย็น 
   รั งสีจากสารกัมมันตรังสี  ใช ในการบํ าบัดโรคมะเร็ ง ในทาง

อุตสาหกรรม ใชรังสีวัดความหนาของวัสดุในโรงงานผลิตกระดาษ ผลิตแผนยาง 
และแผนโลหะ ใชรังสีในการวิเคราะหสวนประกอบของผลิตภัณฑ เชน โลหะ
ผสม แร ถานหิน ใชยูเรเนียมเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟาในโรงไฟฟา
นิวเคลียร ทางการเกษตร ใชรังสีในการถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
อาหาร เพราะรังสีจะทําลายแบคทีเรียและจุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสียใน
อาหาร ใชรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุพืชใหมีความแข็งแรงตานทานตอโรคและแมลง 
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ทางการวิจัย ใชตรวจวิเคราะหอายุโบราณวัตถุและ
ซากฟอสซิล อายุหิน หรือเปลือกโลก  

8. เฉลย 2) หินกรวด  หินทราย  หินดินดาน 
   หินแกรนิต ศิลาแลง หินกรวด หินทราย หินดินดาน หินออน 

หินปูน และหินบะซอลต นํามาใชในการกอสรางได 
   หินพัมมิซ และหินสคอเรีย ใชทําหินสําหรับขัด 
   หินชนวน ใชทํากระดานชนวน ใชมุงหลังคา ใชทําแผนปูพื้นทางเดิน

ในสวน และใชทําแผนกั้นความรอน 
   หินออบซิเดียน มนุษยสมัยยุคหินนําไปใชทําเครื่องใชสอยตางๆ 

เชน มีด ขวาน และเครื่องมืองายๆ เปนตน  
9.  เฉลย 3) ระบบหมุนเวียนโลหิต 
   ไต เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดของระบบ ไตมีรูปรางคลายเมล็ดถั่ว 

ภายในไตจะมีหนวยไตจํานวนมาก ทําหนาที่กรองน้ํา และของเสียออกจากเลือด
จนไดน้ําปสสาวะไหลไปตามทอเล็กๆ ลงสูกรวยไต ผานหลอดไตไปสะสมใน
กระเพาะปสสาวะ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


