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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในขอใดเปนแบบภาวะอิงอาศัย 
 1) เหาฉลามจะเกาะอยูใตตัวฉลาม 
 2) พยาธิไสเดือนที่อยูในระบบทางเดินอาหารของสุนัข 
 3) ไลเคนเปนการอยูรวมกันระหวางรากับสาหราย 
 4) แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั่ว  
2. ขอใดไมจัดเปนระบบนิเวศ 
 1) ในนาขาวมีหอยเชอรี่และหนูนาเปนศัตรูพืช 
 2) มีนกนานาชนิดอาศัยอยูบนตนไมในสวนสาธารณะ 
 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยูในหองเรียน 
 4) สัตวที่อาศัยอยูบริเวณหนาดินในปาชายเลนกินเศษอินทรียสารเปนอาหาร  
3. ขอใดกลาวถึงระบบนิเวศไมถูกตอง 
 1) มีการหมุนเวียนของทั้งพลังงานและแรธาตุ 
 2) มีการถายทอดพลังงานผานทางสายใยอาหารมากกวาทางโซอาหาร 
 3) กลุมสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต 
 4) กลุมสิ่งมีชีวิตดวยกันเองมีความสัมพันธแบบภาวะลาเหยื่อมากที่สุด  
4. แรธาตุและวิตามินคูใดที่เกี่ยวของกับการแข็งตัวของเลือด 
 1) ฟอสฟอรัส, C   2) เหล็ก, E 
 3) แคลเซียม, K   4) โซเดียม, D  
5. ลมสุริยะเปนกระแสของอนุภาคประจุไฟฟาที่ถูกปลอยออกมาจากดาวดวงใด 
 1) ดาวอังคาร   2) ดาวเสาร 
 3) ดวงอาทิตย   4) ดาวศุกร  
6. สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรอยูหางโลกมากกวาปกติ ทําใหเงามืดของ  

ดวงจันทรทอดไปไมถึงโลก เงาที่ไปสัมผัสกับโลกเปนเงามัว ผูที่อยูภายใตเงามัว
สวนนี้จะเปนสุริยุปราคาในลักษณะใด 

 1) สุริยุปราคาวงแหวน  2) สุริยุปราคาบางสวน 
 3) สุริยุปราคาเต็มดวง  4) สุริยุปราคาเงามัว  
7. ขอใดไมใชประโยชนของภาพถายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 1) ติดตามการเกิดพายุฟาคะนอง 
 2) หาอุณหภูมิอากาศแตละระดับความสูง 
 3) ศึกษาทิศทางของกระแสน้ํา 
 4) คํานวณปริมาณน้ําฝนโดยประมาณ  
8. การเปลี่ยนแปลงในขอใดเกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
 1) เผาใบไมจนไหม     2) นําน้ําไปตมจนแหง 
 3) ใสเกลือลงในน้ํา   4) เผาเหล็กจนหลอมเหลว  
9. สารในขอใดไมเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ําเงิน 
 1) น้ําผงซักฟอก น้ํามันพืช 2) น้ําปูนใส น้ําตาลทราย 
 3) น้ําโซดา น้ําขี้เถา   4) น้ําเกลือ น้ําประปา 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. ขอใดเปนวัสดุที่ไดจากธรรมชาติทั้งหมด 
 1) กระปองน้ําอัดลม  เกาอี้ไมไผ  เสื้อผาฝาย 
 2) จานเซรามิก  กระเปายานลิเภา  โตะไมสัก 
 3) กระถางดินเผา  กลองนม  รองเทาหนังแท 
 4) กระดาษ  ถุงผา  ถุงพลาสติก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) เหาฉลามจะเกาะอยูใตตัวฉลาม 
   ภาวะอิงอาศัยเปนการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตที่ฝายหนึ่งไดรับ

ประโยชน สวนอีกฝายหนึ่งไมไดรับประโยชนและก็ไมเสียประโยชน เชน 
กลวยไมกับตนไมใหญ กลวยไมอยูอาศัยที่เปลือกนอกของตนไมใหญ ไดรับ
ความชื้นและแรธาตุจากเปลือกไม สวนตนไมใหญไมเสียประโยชน เหาฉลาม
กับฉลาม เหาฉลามเก็บเศษอาหารที่ฉลามกัดกิน โดยเกาะบริเวณทองฉลาม 
สวนฉลามไมเสียประโยชน เปนตน ไลเคนและแบคทีเรียไรโซเบียมในปมราก
พืชตระกูลถั่วเปนภาวะพึ่งพา พยาธิไสเดือนที่อยูในระบบทางเดินอาหาร     
ของสุนัขเปนภาวะปรสิต  

2. เฉลย 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยูใน
หองเรียน 

   ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
เดียวกัน โดยกลุมสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตที่เปนสภาพแวดลอม
ที่เปนที่อยูอาศัย และมีความสัมพันธซึ่งกันและกันเอง ทําใหเกิดระบบอยาง
ถาวรของการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสารและพลังงาน ซึ่งกอใหเกิดสภาวะสมดุล
ทางธรรมชาติขึ้น 

   กลุมสิ่งมีชีวิตหรือสังคมของสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิด 
(มากกวาหนึ่งชนิดขึ้นไป) มาอยูในที่อยูอาศัยเดียวกัน ตัวเลือก 3) มีเพียง
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียว (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จึงไมจัดเปนระบบนิเวศ  

3. เฉลย 4) กลุมสิ่งมีชีวิตดวยกันเองมีความสัมพันธแบบภาวะลา เหยื่อ     
มากที่สุด 

   ระบบนิเวศ (Ecosystem) เปนความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูเดียวกัน โดยกลุมสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตที่เปน
สภาพแวดลอมที่เปนที่อยูอาศัย และมีความสัมพันธซึ่งกันและกันเอง ทําใหเกิด
ระบบอยางถาวรของการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสารและพลังงาน กอใหเกิด
สภาวะสมดุลทางธรรมชาติขึ้น  

4. เฉลย 3) แคลเซียม, K 
   แคลเซียมชวยในการแข็งตัวของเลือดและการทํางานของกลามเนื้อ 

วิตามินเคชวยสรางสารที่จําเปนในการแข็งตัวของเลือด 

5. เฉลย 3) ดวงอาทิตย 
   ลมสุริยะ (Solar Wind) คือ กระแสของอนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่

ถูกปลอยออกมาจากดาวฤกษสูอวกาศ ประกอบดวยโปรตอน (สวนใหญ) และ
อิเล็กตรอน อนุภาคเหลานี้มีความเร็วต่ําแลวถูกสนามแมเหล็กเรงความเร็วให
สูงขึ้นมาก ทําใหมีความหนาแนนของกลุมอนุภาค ซึ่งจะแผออกสูระบบสุริยะ
ดวยความเร็วประมาณ 450 กิโลเมตรตอวินาที มีผลตอโลกโดยจะรบกวน
สัญญาณคลื่นวิทยุ การทํางานของดาวเทียม และมีผลตอการเกิดปรากฏการณ
แสงเหนือ-แสงใต (Aurora) พุงขึ้นจากขอบฟาที่บริเวณขั้วโลกเหนือและ     
ขั้วโลกใต  

6. เฉลย 1) สุริยุปราคาวงแหวน 
   ถาดวงจันทรบังดวงอาทิตยเฉพาะตรงกลาง ทําใหเกิดขอบแสง

สวางปรากฏออกโดยรอบดุจมีวงแหวนลอมรอบ เรียกวา สุริยุปราคาวงแหวน 
เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรอยูหางโลกมากกวาปกติ ทําใหเงามืดของดวงจันทรทอดไป
ไมถึงโลก เงาที่ไปสัมผัสกับโลกเปนเงามัว 

   ถาเงาของดวงจันทรบังดวงอาทิตยเห็นมืดเปนบางสวน เรียกวา 
สุริยุปราคาบางสวน 

   ถาดวงจันทรบังดวงอาทิตยหมดทั้งดวง เรียกวา สุริยุปราคาเต็มดวง  
7. เฉลย 3) ศึกษาทิศทางของกระแสน้ํา 
   ประโยชนของภาพถายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา มีการติดตาม

ความเคลื่อนไหวของลักษณะอากาศ เชน ติดตามลักษณะอากาศโดยเฉพาะ
ลักษณะอากาศที่แปรปรวน คํานวณหาความเร็วลมชั้นบน หาอุณหภูมิอากาศ 
แตละระดับความสูง ติดตามการเปลี่ยนแปลงตําแหนง จํานวน และชนิดของเมฆ 
คํานวณปริมาณน้ําฝนโดยประมาณ เปนตน   

8. เฉลย 1) เผาใบไมจนไหม 
   การเผาใบไมจนไหมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เปนการเปลี่ยนแปลง

ที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหโครงสรางหรือองคประกอบทางเคมี
ของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปและมีสารใหมเกิดขึ้น 

  2), 3) และ 4) การนําน้ําไปตมจนแหง, การใสเกลือลงในน้ํา และการ
เผาเหล็กจนหลอมเหลว เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อสมบัติทาง
กายภาพของสารเปลี่ยนไปจากเดิม จะทําให ลักษณะภายนอกของสาร
เปลี่ยนแปลง แตยังคงเปนสารเดิม   

9. เฉลย 4) น้ําเกลือ น้ําประปา 
   สารที่มีสมบัติเปนกลางจะไมเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและ 

สีน้ําเงิน ไดแก น้ําเกลือ น้ําประปา น้ํามันพืช น้ําตาลทราย  
   สารที่มีสมบัติเปนเบสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปน     

สีน้ําเงิน ไดแก น้ําผงซักฟอก น้ําปูนใส น้ําขี้เถา 
   สารที่มีสมบัติเปนกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปน  

สีแดง ไดแก น้ําโซดา  
10. เฉลย 2) จานเซรามิก  กระเปายานลิเภา  โตะไมสัก 
   วัสดุที่ไดจากธรรมชาติ ไดแก เกาอี้ไมไผ เสื้อผาฝาย จานเซรามิก 

กระเปายานลิเภา โตะไมสัก กระถางดินเผา รองเทาหนังแท กระดาษ และถุงผา 
   วัสดุที่มีการสังเคราะหขึ้นมา ไดแก กระปองน้ําอัดลม กลองนม 

และถุงพลาสติก 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


