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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 3/5)  
  
1. สัตวในขอใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางขณะเจริญเติบโตแตไมครบขั้น 
 1) ผีเสื้อไหม  ยุง   2) ดวง  ผึ้ง 
 3) แมลงสาบ  แมลงวัน 4) แมลงปอ  จิงโจน้ํา  
2. สารในขอใดไมละลายน้ําทั้งหมด 
 1) เกลือแกง น้ําตาล  2) กํามะถัน เกล็ดไอโอดีน 
 3) หินปูน เอทานอล  4) แปง น้ํามันพืช  
3. เมื่อเติมน้ําสมสายชู 50 ลูกบาศกเซนติเมตร ในน้ํา 350 ลูกบาศกเซนติเมตร 

สารละลายที่ไดมีความเขมขนรอยละโดยปริมาตรเปนเทาใด 
 1) 12.5 ลูกบาศกเซนติเมตร 2) 14.2 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 3) 17.5 ลูกบาศกเซนติเมตร 4) 20.0 ลูกบาศกเซนติเมตร  
4. กระจกหรือเลนสในขอใดนํามาประดิษฐเปนอุปกรณใหทันตแพทยใชสองดูฟน

ในปากคนไข 
 1) กระจกเงาราบ   2) กระจกนูน 
 3) กระจกเวา   4) เลนสนูน  
5. จากตารางการทดสอบสารอาหาร หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตรงกับขอใด 

ตามลําดับ  
ชนิดของอาหาร สารละลายไอโอดีน ไบยูเร็ต ถูกับกระดาษ 

มันเทศตม สีน้ําเงิน 1 ไมโปรงแสง 
กวยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู 2 สีมวง ไมโปรงแสง 
นมโคพรองมันเนย สีน้ําตาล สีมวง 3 

กลวยทอด 4 สีฟา โปรงแสง 
 
 1) สีมวง สีน้ําเงิน โปรงแสง สีน้ําตาล 
 2) สีมวง สีน้ําเงิน ไมโปรงแสง สีน้ําเงิน 
 3) สีฟา สีน้ําเงิน ไมโปรงแสง สีน้ําตาล 
 4) สีฟา สีน้ําเงิน ไมโปรงแสง สีน้ําเงิน  
6. สัตวในขอใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบสมบูรณทั้งหมด 
 1) แมลงวัน  แมลงปอ  2) ยุง  ผีเสื้อ 
 3) ไหม  ตั๊กแตน   4) ดวง  ปลวก  
7.  
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 จากแผนภาพแสดงองคประกอบของดิน อักษร B คือองคประกอบใด 
 1) อากาศที่แทรกอยูระหวางเม็ดดิน 
 2) สิ่งมีชีวิตที่เนาเปอยอยูในดิน 
 3) แรธาตุที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร 
 4) น้ําที่แทรกอยูตามชองวางระหวางเม็ดดิน 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ขอใดเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) ดาวเทียมโนอา   2) ดาวเทียมจีเอ็มเอส 
 3) ดาวเทียมไทคม   4) ดาวเทียมแลนดแซ็ต 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) แมลงปอ  จิงโจน้ํา 
   แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแตไมสมบูรณแบบหรือไมครบขั้น 

ตัวออนอาศัยอยูในน้ํา ตอเมื่อเปนตัวเต็มวัยจึงเปลี่ยนมาอาศัยอยูบนบก ดังนั้น
ตัวออนของแมลงพวกนี้ จึงมีอวัยวะที่ เกี่ยวของกับการหายใจ และการ
เคลื่อนไหวเหมาะที่จะอยูในน้ํา แตมีลักษณะภายนอก เชน ลําตัวและขาเหมือน
ตัวเต็มวัย เชน แมลงปอ ชีปะขาว จิงโจน้ํา เปนตน  

2. เฉลย 4) แปง น้ํามันพืช 
   สารที่ละลายน้ํา ไดแก เกลือแกง น้ําตาล เกล็ดไอโอดีน เอทานอล 
   สารที่ไมละลายน้ํา ไดแก กํามะถัน หินปูน แปง น้ํามันพืช  
3. เฉลย 1) 12.5 ลูกบาศกเซนติเมตร 
   ปริมาตรของสารละลาย = ปริมาตรน้ําสมสายชู + ปริมาตรของน้ํา 
    = 50 + 350  =  400 cm3 
   ในสารละลายน้ําสมสายชู 400 cm3 มีน้ําสมสายชู 50 cm3 
   ในสารละลายน้ําสมสายชู 100 cm3 มีน้ําสมสายชู 12.5 cm3  
4. เฉลย 3) กระจกเวา 
   ภาพจากกระจกเงาเกิดจากการสะทอนของแสง คือ เมื่อแสงจาก

วัตถุตกกระทบหนากระจกเงา แสงสะทอนจากกระจกจะพบกัน ทําใหเกิดภาพ
ของวัตถุขึ้น แบงออกได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ภาพจากกระจกเงาราบ เมื่อคนยืนหรือวางวัตถุไวหนากระจก
เงาราบ ภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาราบจะเปนภาพเสมือนหัวตั้งอยูหลังกระจก   
มีระยะวัตถุเทากับระยะภาพ และขนาดของวัตถุเทากับขนาดของภาพ แตมี
ลักษณะกลับดานกันจากซายเปนขวาของวัตถุจริง 

   2. ภาพจากกระจกเงาผิวโคง กระจกผิวโคงซึ่งเปนสวนของ
วงกลมนั้นมี 2 ชนิด คือ กระจกนูน ทําหนาที่กระจายแสง นํามาใชทํากระจก
มองขางและมองหลังของรถยนต กระจกเวา ทําหนาที่รวมแสง นํามาประดิษฐ
เปนอุปกรณใหทันตแพทยใชสองดูฟนในปากคนไข 

   สวนกลองจุลทรรศนเชิงประกอบใชเลนสนูน 2 อัน  
5. เฉลย 4) สีฟา สีน้ําเงิน ไมโปรงแสง สีน้ําเงิน 
   การตรวจสอบหาสารอาหารประเภทตางๆ ที่มีอยูในอาหาร มีวิธีการ

ตรวจสอบ ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบหาคารโบไฮเดรต มี 2 วิธี คือ  

    1.1 การทดสอบแปง จะใชสารละลายไอโอดีนหยดลงบนอาหาร
ที่ตองการทดสอบ ถาอาหารที่ทดสอบมีแปงเปนสวนประกอบจะเปลี่ยนสีของ
สารละลายไอโอดีนจากสีน้ําตาลเปนสีมวงเขมเกือบดํา หรือมวงแกมน้ําเงิน 

    1.2 การทดสอบน้ําตาล จะใชสารละลายเบเนดิกตหยดลง
ไปในอาหาร แลวนําไปตมในน้ําเดือด ถาเกิดตะกอนสีสม สีเหลือง หรือสีอิฐ 
แสดงวา อาหารนั้นมีน้ําตาลเปนสวนประกอบ 

   2. การตรวจสอบหาโปรตีน จะใชการทดสอบที่เรียกวา การ
ทดสอบไบยูเร็ต คือ การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และสารละลาย
คอปเปอรซัลเฟตลงในอาหาร ถาสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีมวง    
สีชมพูอมมวง หรือสีน้ําเงิน แสดงวา อาหารนั้นมีโปรตีน 

   3. การตรวจสอบหาไขมัน นําอาหารไปแตะหรือถูกับกระดาษสีขาว 
แลวใหแสงสองผาน ถากระดาษเปนมันและมีลักษณะโปรงแสง แสดงวา อาหาร
นั้นมีไขมันอยู 

   ผลการทดสอบควรเปนดังตาราง  
ชนิดของอาหาร สารอาหาร สารละลายไอโอดีน ไบยูเร็ต ถูกับกระดาษ 

มันเทศตม แปง สีน้ําเงิน สีฟา ไมโปรงแสง 
กวยเตี๋ยวลูกชิ้นหม ู แปงและโปรตนี สีน้ําเงิน สีมวง ไมโปรงแสง 
นมโคพรองมันเนย โปรตนี สีน้ําตาล สีมวง ไมโปรงแสง 

กลวยทอด แปงและไขมัน สีน้ําเงิน สีฟา โปรงแสง 
 
   มันเทศไมมีโปรตีน, กวยเตี๋ยวมีเสนเปนคารโบไฮเดรต, นมพรอง-

มันเนยไมมีไขมัน และกลวยทอดมีแปงเปนคารโบไฮเดรต  
6. เฉลย 2) ยุง  ผีเสื้อ 
   สัตวที่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร า งสมบู รณแบบหรือครบขั้ น 

(Holometabolous หรือ Complete Metamorphosis) ไดแก แมลงที่เจริญ
จากไขเปนตัวหนอน จากตัวหนอนเปนดักแด และจากดักแดเปนตัวเต็มวัย ซึ่ง
ในแตละขั้นของการเจริญเติบโต จะมีรูปรางลักษณะไมเหมือนกันเลย ไดแก  
ยุง ผีเสื้อ ผึ้ง แมลงวัน ไหม ดวงตางๆ เปนตน  

7. เฉลย 2) สิ่งมีชีวิตที่เนาเปอยอยูในดิน 
   ดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไปจะประกอบดวย

แรธาตุ 45% อากาศ 25% น้ํา 25% และสารอินทรีย 5% 
    สารอนินทรีย ไดแก แรธาตุที่เกิดจากการ

สลายของหินและแร 
    อากาศ อากาศในดินเปนแกสแทรกอยู

ตามชองวางระหวางเม็ดดิน ทําใหดินโปรง
และมีรูพรุนมาก 

    น้ํา น้ําในดินทําใหดินชุมชื้น โดยแทรกอยู
ตามชองวางระหวางเม็ดดิน 

    สารอินทรีย ไดแก สิ่งมีชีวิตที่เนาเปอย  
ผุพังจมอยูในดิน   

8. เฉลย 4) ดาวเทียมแลนดแซ็ต 
   ดาวเทียมแลนดแซ็ต เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) และ 2) ดาวเทียมโนอา และดาวเทียมจีเอ็มเอส เปนดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยา 
  3) ดาวเทียมไทคม เปนดาวเทียมสื่อสาร 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

อินทรียวัตถุ
5%สารละลาย 25%

อากาศ 25%

แรธาตุ 45%
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