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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/5)  
 
 
1. วัสดุใดตอไปนี้สามารถนําไปตอในวงจรไฟฟา และกระแสไฟฟาผานไดทั้งหมด 
 1) เหรียญบาท  แกวพลาสติก 2) หนังยาง  เสนเชือก 
 3) แผนสังกะสี  แทงไม  4) เหล็ก  อะลูมิเนียม  
2. สิ่งมีชีวิตในขอใดสามารถดํารงชีวิตโดยไมจําเปนตองใชแกสออกซิเจนในการ

หายใจ 
 1) ปลา 2) กุง 3) ยีสต 4) สาหราย  
3. ในการศึกษาระบบนิเวศแหลงน้ําตามที่ตางๆ โดยการวัดคา pH ไดผลดังนี้ 
 

แหลงน้ํา คา pH ที่วัดได 
A 2.3-3.0 
B 4.5-6.3 
C 6.5-8.5 
D 8.5-10.0 

 
 พิจารณาจากคา pH แหลงน้ําใดเหมาะแกการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด 
 1) แหลงน้ํา A 2) แหลงน้ํา B 3) แหลงน้ํา C 4) แหลงน้ํา D  
4. หากวันนี้เปนวันแรม 10 ค่ํา เดือนยี่ ตามปฏิทินจันทรคติ อยากทราบวาอีก 5 วัน 

จะเปนวันอะไร 
 1) แรม 15 ค่ํา เดือนยี่  2) ขึ้น 1 ค่ํา เดือนอาย 
 3) ขึ้น 1 ค่ํา เดือนสาม  4) ขึ้น 1 ค่ํา เดือนสี่  
5. ในการทดสอบสารอาหารไดผลตามตาราง ขอใดคือสาร A และสาร B ตามลําดับ 
 

อาหารที่นํามาทดสอบ เมื่อทดสอบดวย  
สารละลาย A 

เมื่อทดสอบดวย  
สารละลาย B 

น้ําออยสด สารละลายเปนสีน้ําเงิน สารละลายจะเปลี่ยนสีจาก
สีฟาเปนตะกอนสีเหลือง
หรือสีแดงอมสมเมื่อไดรับ
ความรอน 

ไขขาว สารละลายจะเปลี่ยนสี
จากสีน้ําเงินเปนสีมวง 

ส า ร ล ะ ล า ย เ ป น สี ฟ า
เหมือนเดิม 

น้ํามันพืช สารละลายเปนสีน้ําเงิน ส า ร ล ะ ล า ย เ ป น สี ฟ า
เหมือนเดิม 

 
 1) สาร A คือ สารละลายไอโอดีน และสาร B คือ สารละลายเบเนดิกต  
 2) สาร A คือ สารละลายเบเนดิกต และสาร B คือ สารละลายไอโอดีน  
 3) สาร A คือ สารละลายเบเนดิกต และสาร B คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

และสารละลายคอปเปอรซัลเฟต  
 4) สาร A คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายคอปเปอรซัลเฟต 

และสาร B คือ สารละลายเบเนดิกต  

 
 
 
 
 
 
 
  
6. การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมตางจากการตอแบบขนานอยางไร 
 1) การตอแบบอนุกรม ใหความสวางของหลอดไฟฟาดีกวา 
 2) การตอแบบอนุกรม ประหยัดไฟนอยกวา 
 3) การตอแบบขนาน เมื่อมีหลอดใดหลอดหนึ่งขาด จะไมกระทบตอวงจรทั้งหมด 
 4) การตอแบบขนาน เมื่อมีหลอดใดหลอดหนึ่งขาด ไฟฟาจะขาดทั้งวงจร  
7. จากภาพที่กําหนดใหเปนการตอหลอดไฟแบบใด  
 

 

  
 1) แบบอนุกรม   2) แบบขนาน 
 3) แบบผสม   4) แบบสลับ  
8. การกระทําของบุคคลในขอใดทําใหโซอาหารเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด 
 1) สมานดักจับปลาในน้ําโดยใชเบ็ดตกปลา 
 2) สีนวลเก็บผักที่ปลูกไวในสวน 
 3) นงนุชเปดบริการชมสวนผลไมและชิมผลไมปลอดสารพิษ 
 4) บุญเติมใชสารเคมีในการฆาหญาในนาขาว  
9. ขอใดสงผลกระทบตอสายใยอาหารทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตาม

ธรรมชาติมากที่สุด 
 1) การทํานาปรัง   
 2) การทํานาออแกนิกส 
 3) การใชสารกําจัดศัตรูพืช 
 4) การปลูกดอกดาวเรืองใกลแปลงผัก 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) เหล็ก  อะลูมิเนียม 
   เหล็ก และอะลูมิเนียม สามารถนําไฟฟาได เพราะเปนโลหะ  
2. เฉลย 3) ยีสต  
   ยีสตสามารถหายใจโดยไมมีแกสออกซิเจนได ดังสมการ  
   กลูโคส เอนไซม  แอลกอฮอล + คารบอนไดออกไซด + 

พลังงาน 
3. เฉลย 3) แหลงน้ํา C 
   คา pH ของน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตควรอยู

ระหวาง 6.5-8.5 
   ดังนั้น คําตอบที่ถูกตอง คือ ตัวเลือก 3) แหลงน้ํา C   

4. เฉลย 1) แรม 15 ค่ํา เดือนยี่ 
   ตามปฏิทินจันทรคติ เดือนคูจะมีขางขึ้นตั้งแต 1 ค่ํา ถึง 15 ค่ํา 

และขางแรมตั้งแต 1 ค่ํา ถึง 15 ค่ํา สวนเดือนคี่จะมีขางขึ้นตั้งแต 1 ค่ํา ถึง   
15 ค่ํา และขางแรมตั้งแต 1 ค่ํา ถึง 14 ค่ํา ดังนั้น หากวันนี้เปนวันแรม 10 ค่ํา 
เดือนยี่ ซึ่งเปนเดือนคู ดั้งนั้น อีก 5 วัน จะเปนวันแรม 15 ค่ํา เดือนยี่ 

   เดือนทางจันทรคติ จะเรียกชื่อเปน เดือนอาย เดือนยี่ เดือนสาม 
เดือนสี่ เดือนหา เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนแปด เดือนเกา เดือนสิบ เดือนสิบเอ็ด 
และเดือนสิบสอง   

5. เฉลย 4) สาร A คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายคอป-
เปอรซัลเฟต และสาร B คือ สารละลายเบเนดิกต 

   ในการทดสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต การทดสอบ
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว โดยเอาน้ําออยไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกตและ
นําไปตม สีของสารจะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีสมหรือตะกอนสีแดงอิฐ เนื่องจากมี
น้ําตาลเปนองคประกอบ 

   การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน โดยทดสอบกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายคอปเปอรซัลเฟต เรียกวา การทดสอบ   
ไบยูเร็ต (Biuret Test) สีกอนการทดลองเปนสีฟา หลังการทดลองเปลี่ยนเปน
สีมวง เชน นําไขขาวไปทดสอบกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลาย
คอปเปอรซัลเฟต สีกอนการทดลองจะมีสีฟา หลังการทดลองเปลี่ยนเปนสีมวง 
แสดงวา ไขขาวมีโปรตีนเปนองคประกอบ  

6. เฉลย 3) การตอแบบขนาน เมื่อมีหลอดใดหลอดหนึ่งขาด จะไมกระทบตอ
วงจรทั้งหมด 

   การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรมทางเดินของกระแสไฟฟาไหลผาน
ทางเดียวไมไดแยกไหล ความสวางของหลอดไฟฟาหลอดที่ 1 จะสวางมากกวา
หลอดที่ 2 เมื่อมีจํานวนหลอดมากขึ้น ความสวางจะไมสม่ําเสมอกัน และการ
ตอแบบอนุกรมและแบบขนานไมแตกตางกันเรื่องการประหยัดไฟถามีการ
ควบคุมกระแสไฟฟา เท ากันในวงจร  การตอแบบขนานมีการไหลของ
กระแสไฟฟาหลายทาง เมื่อมีหลอดใดหลอดหนึ่งขาด จะไมกระทบตอวงจร
ทั้งหมด  

7. เฉลย 1) แบบอนุกรม 
   เปนการตอหลอดไฟแบบอนุกรม เพราะมีการตอหลอดไฟเรียงกัน 

ทําใหกระแสไฟฟาไมไดแยกไหล  
8. เฉลย 4) บุญเติมใชสารเคมีในการฆาหญาในนาขาว  
   การใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรม จะทําลายโซอาหารที่เกิดใน  

นาขาวได สิ่งมีชีวิต เชน ตั๊กแตน และแมลงตางๆ จะถูกสารเคมีทําลายไปดวย 
และสงตอเปนทอดๆ ไปยังผูลาสิ่งมีชีวิตกลุมนี้เชนกัน  

9. เฉลย 3) การใชสารกําจัดศัตรูพืช 
   สารกําจัดศัตรูพืชอาจจะตกคางและสะสมอยูในสิ่งแวดลอม เมื่อ

สัตวกินพืชมากินพืชที่มีสารกําจัดศัตรูพืชตกคางอยู ก็จะไดรับสารนั้นและ
ถายทอดไปตามโซอาหาร ถาคนกินสัตวและพืชที่มีสารกําจัดศัตรูพืชสะสมอยู  
ก็จะไดรับสารนั้นเขาไปดวย ถาสารกําจัดศัตรูพืชสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตใน       
โซอาหาร อาจทําใหสิ่งมีชีวิตบางชนิดตายลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอสายใยอาหาร 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


