ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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1. ข้อ ๓ เป็ นตัวอย่างของการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือน
ในน้ า

2. เมื่อพิจารณาตามตารางด้านบน เสี ยงที่ดงั ที่สุดจากข้อ
๑-๕ คือ เสี ยงเครื่ องยนต์ไอพ่นที่ได้ยนิ จากระยะ

6. ในเวลากลางวันอุณหภูมิบนพื้นดินสู งกว่าพื้นน้ า
ทาให้อากาศที่อยูเ่ หนือพื้นดินลอยตัวสู งขึ้น อากาศจาก
ทะเลซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงจึงเข้ามาแทนที่เกิดเป็ น
ลมทะเลพัดเข้าหาฝั่ง ในเวลากลางคืนอุณหภูมิบน
พื้นน้ าสู งกว่าพื้นดินทาให้อากาศที่อยูเ่ หนื อผิวน้ า
ลอยตัวสู งขึ้น อากาศจากพื้นดินซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้เคียงจึงเข้าไปแทนที่เกิดเป็ นลมบกพัดออกสู่ ทะเล

100 m ซึ่ งมีระดับเสี ยงอยูท่ ี่ 100 – 140 dB

3. นิวตัน (N) เป็ นหน่วยของแรง
กิโลกรัม (kg) เป็ นหน่วยของมวล
ปาสกาล (Pa) เป็ นหน่วยของความดัน
เมตร (m) เป็ นหน่วยของความยาว

4. เรี ยกการที่เกสรไปติดกับส่ วนบนของเกสรตัวเมียว่า
การถ่ายละอองเรณูกระบองเพชรในข้อ ๔ ไม่ใช่พืช
ที่เหมาะจะทาการเพาะปลูกในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย

7. ถ้าสังเกตในบริ เวณที่สว่างมากจะทาให้สังเกตกลุ่มดาว
ได้ยาก เพราะจะมองเห็นความสว่างของกลุ่มดาวที่อยู่
บนท้องฟ้ าที่มืดได้นอ้ ยลง

8.

๒ กลุ่มดาวแมงป่ อง
๓ กลุ่มดาวสิ งโต
๔ กลุ่มดาวคันชัง่
๕ กลุ่มดาวปู

9. เนื้ออกไก่มีโปรตีนสู งจึงจัดอยูใ่ นหมู่โปรตีน
ปลาสลิดมีโปรตีนน้อยกว่าเนื้ อสัตว์ชนิ ดอื่น ๆ
มีไขมันปานกลาง (มากกว่า 4 – 8 กรัม ต่อ 100 กรัม)

5. ไฮกรอมิเตอร์ แบบเส้นผมเป็ นอุปกรณ์วดั ความชื้ นของ
อากาศโดยใช้เส้นผมที่สะอาดยึดติดกับเข็มชี้สเกล
10. สิ่ งที่มีส่วนประกอบของน้ าสู งที่สุด คือ ผักกาดขาว
เส้นผมจะยืดตัวเมื่อความชื้นของอากาศเพิม่ ขึ้นและ
คิดเป็ น 94.3% และสิ่ งที่มีส่วนประกอบของไขมัน
จะหดตัวเมื่อความชื้นของอากาศลดลง
น้อยที่สุด คือผักกาดขาวคิดเป็ น 0.2%

11. แม้นกั กีฬาว่ายน้ าชายวัย 20 จะยังเป็ นวัยรุ่ นอยู่
แต่เนื่ องจากเคลื่อนไหวร่ างกายมาก ร่ างกายจึง
ต้องการแคลอรี่ ในปริ มาณมากที่สุด

16. บริ เวณปลายนิ้วมือไม่มีเส้นเลือดใหญ่ผา่ น จึงไม่รู้สึก
ถึงชีพจร ๓ จึงไม่ใช่วธิ ี ที่เหมาะสมในการวัดอัตรา

12. อาหารที่ร่างกายต้องการมากที่สุด จากปิ รามิดอาหาร
คือ ข้าวและผลไม้ เป็ นต้น ร่ างกายจึงต้องการ
คาร์โบไฮเดรตมากที่สุด

17. การหายใจของคนเราไม่ได้มีเป้ าหมายหลักเพื่อรับ
ไนโตรเจนในอากาศเข้าสู่ ร่างกาย

13. การย่อยอาหารประเภทแป้ ง จะเกิดการย่อยที่ปาก
และลาไส้เล็ก

การเต้นของหัวใจ

18. อัตราแก๊สอื่นๆ นอกเหนือจากไนโตรเจนและ
ออกซิ เจนในอากาศไม่เกิน 1%

19. ในสายใยอาหาร ปลาฉลามเป็ นผูบ้ ริ โภคลาดับที่ 3
14. เลือดเข้ามายังหัวใจห้องบนขวา ผ่านหัวใจห้องล่างขวา
ซึ่ งเป็ นผูล้ ่าลาดับสู งสุ ด
ผ่านปอด ผ่านหัวใจห้องบนซ้าย หัวใจห้องล่างซ้าย
และออกสู่ เส้นเลือดแดงใหญ่ หลังจากนั้นจึงไหลผ่าน
เส้นเลือดแดงเล็กหลายๆ เส้น ก่อนเข้าสู่ เส้นเลือดฝอย
แล้วเลือดจึงกลับมารวมกันที่เส้นเลือดดาอีกครั้ง
20. ถ้าปล่อยปลาเทศบาล (ปลาซักเกอร์ ) ลงในแม่น้ า
ปลาเทศบาลจะแพร่ พนั ธุ์และกินไข่ปลาหรื อลูกปลา
ของปลาอื่นๆ
15. เมื่อเกิดการหมุนเวียนเลือดผ่านปอด เลือดดาจะเข้าสู่
ปอด และกลับออกมาเป็ นเลือดแดง
21. กระบองเพชรมีลาต้นหนาทาให้มีช่องลาเลียงน้ ากว้าง
ขึ้น เนื่ องจากใบเปลี่ยนเป็ นหนามทาให้มีพ้นื ผิวลดลง
ดังนั้น ปริ มาณน้ าที่ระเหยออกจึงน้อยลงเช่นกัน

22. หลักการเลือกกินธัญพืชของลิงเป็ นการจาแนกโดยใช้
ความหนาแน่นที่ต่างกันของดินและธัญพืช ส่ วนดิน
และทรายมีความหนาแน่นมากกว่าน้ าจึงจมน้ า
ผงทองมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า เราจึงสามารถ
เก็บทองที่ลอยอยูบ่ นผิวน้ าได้

27. ผนังด้านในของกระเพาะที่อยูใ่ นระบบย่อยอาหาร
ประกอบด้วยรอยพับจานวนมากและบริ เวณรอยพับ
เหล่านี้ จะมีวลิ ลัสที่มีลกั ษณะคล้ายนิ้วมือนูนขึ้นมา
อย่างหนาแน่น

23. ถ้าไอน้ าในอากาศสัมผัสกับวัตถุที่เย็นจะกลายเป็ นน้ า

24. เมื่อช่วงกว้างของคลื่นเท่ากันวาฬทัว่ ไปจะมีความถี่
หนึ่งรอบ ส่ วนวาฬขี้เหงาจะมีความถี่สองรอบ
ทาให้ทราบว่ายิง่ ความถี่มากเสี ยงยิง่ สู งขึ้น เมื่อ
ความกว้างเท่ากัน รอบของ (ก) เท่ากับ 3.5 ครั้ง
รอบของ (ข) เท่ากับ 1.75 ครั้ง รอบของ (ค) เท่ากับ
2.25 ครั้ง และรอบของ (ง) เท่ากับ 1.75 ครั้ง ดังนั้น
ถ้าเรี ยงลาดับจากเสี ยงสู งไปต่าจะได้วา่
(ก) > (ค) > (ข) = (ง)

28. หน้าที่ของชอล์กเมื่อปี นหน้าผา คือ ทาให้เกิด
แรงเสี ยดทานมาก ป้ องกันการลื่นไถล แต่การ
ทาน้ ามันตรงส่ วนที่มีการหมุนในเครื่ องจักร
จะช่วยลดแรงเสี ยดทานและทาให้เครื่ องจักร
หมุนได้ดี

29.
25. การหายใจเป็ นกระบวนการนาอากาศเข้าหรื อออกจาก
ปอด โดยจะนาออกซิ เจนที่จาเป็ นต่อร่ างกายเข้ามาสู่
ร่ างกาย และนาคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ไม่จาเป็ นออก
จากร่ างกาย

26. ในขณะที่อากาศร้อนเคลื่อนที่ข้ ึนสู่ ดา้ นบนและอากาศ
เย็นเคลื่อนที่ลงสู่ ดา้ นล่างจะทะให้เกิดลมขึ้น การเพิ่ม
ความร้อนด้านล่างหม้อแล้วทาให้หูจบั ของหม้อร้อน
ขึ้นเป็ นปรากฏการณ์นาความร้อนที่เกิดขึ้นจากการส่ ง
ความร้อนผ่านสาร

๔ เป็ นตัวอย่างของ Down cycling (เป็ นการนาวัสดุ
กลับมาใช้ซ้ าในรู ปแบบเดิม)

30. การปรับตัวคือการที่สิ่งมีชีวติ ปรับเปลี่ยนตัวเองให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบนิ เวศ

