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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
1. ดาวเทียมไดพลังงานไฟฟาจากแหลงใด 
 1) พลังงานลม   2) พลังงานแสงอาทิตย 
 3) เชื้อเพลิงเหลว   4) แบตเตอรี่  
2. สัตวในขอใดมีหัวใจเทียมทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงตามรางกาย 
 1) ไสเดือนดิน   2) ปลา 
 3) แมลง   4) กบ  
3. ขอใดจับคูความสัมพันธระหวางชนิดของหินและประโยชนของหินถูกตอง 
  A : ทําหินลับมีด ใชปูพื้น 
  B : ใชทําครก อนุสาวรีย ประดับอาคาร 
  C : ใชทํากําแพงและทางเดิน 
  D : ใชทําหินขัด  

 A B C D 
 1) หินทราย หินไนส หินศิลาแลง หินพัมมิซ 
 2) หินควอรตไซต หินแกรนิต หินศิลาแลง หินสคอเรีย 
 3) หินควอรตไซต หินแกรนิต หินปูน หินพัมมิซ 
 4) หินทราย หินไนส หินปูน หินสคอเรีย 
 
4. สารในขอใดที่มี pH นอยกวา 7 ทั้งหมด 
 1) น้ํามะเขือเทศ  น้ํายาลางหองน้ํา 2) น้ําอัดลม  น้ํายาลางจาน 
 3) ยาสีฟน  น้ํานม   4) ผงกํามะถัน  น้ําทะเล  
5. เด็กชายภานุวัฒนทดสอบอาหาร 4 ชนิด ไดผลการทดลองดังนี้  

ผลการสังเกตเมื่อทดสอบดวยสารละลาย อาหาร ไอโอดีน เบเนดิกต ไบยูเร็ต 
ชนิดที่ 1 สีน้ําเงิน ตะกอนสีสม สีมวง 
ชนิดที่ 2 สีน้ําตาล ตะกอนสีสม สีฟา 
ชนิดที่ 3 สีน้ําตาล สีฟา สีมวง 
ชนิดที่ 4 สีน้ําเงิน สีฟา สีมวง 

 
 อาหารชนิดใดควรเปนถั่วเขียวตมน้ําตาล 
 1) ชนิดที่ 1   2) ชนิดที่ 2 
 3) ชนิดที่ 3   4) ชนิดที่ 4  
6. ขอใดเปนสารพิษที่ปนเปอนในอาหาร เมื่อสะสมในรางกายจะไปทําลายสมองและ

ระบบประสาท ทําใหประสาทหลอน ความจําเสื่อม และเปนอัมพาต 
 1) ปรอท   2) ตะกั่ว 
 3) โครเมียม   4) แคดเมียม  
7. สัตวทั้งคูในขอใดหายใจดวยปอดตลอดชีวิต 
 1) เตา  คางคก   2) แมงมุม  ตุกแก 
 3) จิ้งเหลน  งู   4) ปู  กิ้งกือ 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ใชขอมูลในตารางตอบคําถามดานลาง  

ชนิดของแร ลักษณะของแร 
A มีดขูดเปนรอย 
B ไมสามารถมีแรใดขูดใหเปนรอยได นอกจากตัวมันเอง 
C เล็บขูดเขา 
D ลวดทองแดงขูดเปนรอย 

 
 ขอใดเรียงลําดับความแข็งของแรจากมากไปหานอยไดถูกตอง 
 1) C A D B   2) B D A C 
 3) C D A B   4) B A D C 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) พลังงานแสงอาทิตย 
   ดาวเทียมเปนวัตถุในอวกาศที่มนุษยสรางขึ้น และสงไปโคจรอยู

รอบโลกเพื่อใชประโยชนดานตางๆ เชน การสื่อสาร การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
การสํารวจสภาพอากาศ ดาวเทียมใชกระแสไฟฟาเพื่อใหอุปกรณตางๆ ทํางานได 
ปกติจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนกระแสไฟฟาจากอุปกรณที่เรียกวา 
“แผงสุริยะ”  

2. เฉลย 1) ไสเดือนดิน 
   ระบบเลือดของไสเดือนดินประกอบดวยเสนเลือด ซึ่งมีลักษณะเปน

หวงเสนเลือดขนาดใหญเชื่อมตอระหวางเสนเลือดดานบนกับดานลาง เรียกวา 
หัวใจเทียม (Pseudoheart) ทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปตามเสนเลือด โดยภายใน
เสนเลือดจะมีเสนเลือดฝอย (Capillary) แทรกอยูทั่วไป ใชเปนที่แลกเปลี่ยน
สารระหวางเลือดกับเซลลโดยการแพรผานผนังเสนเลือดฝอย  

3. เฉลย 2) A = หินควอรตไซต, B = หินแกรนิต, C = หินศิลาแลง และ D = 
หินสคอเรีย 

   หินควอรตไซต เปนหินแปร ใชทําหินลับมีด ใชปูพื้น 
   หินแกรนิต เปนหินอัคนี ใชทําครก อนุสาวรีย ประดับอาคาร 
   หินศิลาแลง เปนหินชั้นหรือหินตะกอน ใชทํากําแพงและทางเดิน 
   หินสคอเรีย เปนหินอัคนี ใชทําหินขัด  
4. เฉลย 1) น้ํามะเขือเทศ  น้ํายาลางหองน้ํา 
   กรด เปนสารบริสุทธิ์ประเภทสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเปน

องคประกอบ เมื่อนําไปละลายน้ําจะแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออนออกมา มี pH 
นอยกวา 7 เชน น้ํามะเขือเทศ น้ํายาลางหองน้ํา น้ําอัดลม น้ําสมสายชู น้ํานม 
เปนตน  

   เบส เปนสารที่ละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออน มี pH 
มากกวา 7 เชน น้ํายาลางจาน ยาสีฟน ผงกํามะถัน น้ําทะเล สบู ยาลดกรด 
เปนตน 

5. เฉลย 1) ชนิดที่ 1 
   สารละลายไอโอดีน ทดสอบแปง สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจาก

สีน้ําตาลเปนสีน้ําเงิน สีมวงดํา    
   สารละลายเบเนดิกต ทดสอบน้ําตาล โดยตองผานการตม สารละลาย

เบเนดิกตจะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีฟาอมเขียว สีเหลือง สีสม สีแดง สีแดงอิฐ 
เรียงลําดับจากระดับน้ําตาลจากนอยที่สุดไปยังมากที่สุด  

   สารไบยูเร็ต หยดสารละลายคอปเปอรซัลเฟตและสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด ดวยอัตราสวน 1 : 2 ลงในอาหาร ถาอาหารมีโปรตีน
สารละลายจะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีมวง  

   ดังนั้นอาหารชนิดที่ 1 จึงเปนถั่วเขียวตมน้ําตาลเพราะมีสารอาหาร
ประเภทโปรตีน แปง และน้ําตาล  

6. เฉลย 1) ปรอท 
   ปรอท - พิษของสารปรอทที่ไปสะสมในสมอง ทําใหประสาทหลอน 

ความจําเสื่อม เปนอัมพาต เด็กในครรภประสาทจะถูกทําลาย นิ้วมือหงิกงอ 
ปญญาออน และอาจเสียชีวิตได อาการเชนนี้เรียกวา โรคมินามาตะ 

  2) ตะกั่ว - พิษของตะกั่วเกิดจากสีและไอเสียรถยนต จะทําลายเซลล
สมอง ทําลายเม็ดเลือดแดง ปวดศีรษะ เปนอัมพาต 

  3) โครเมียม - สารประกอบโครเมียมใชทําสียอม พิษของโครเมียม
เปนอันตรายตอปอดและผิวหนัง 

  4) แคดเมียม - มีพิษตอปอดและไต ทําใหเกิดโรคอิไต-อิไต  
7. เฉลย 3) จิ้งเหลน  งู 
   สัตวเลื้อยคลาน ไดแก เตา ตุกแก จิ้งเหลน และงู หายใจดวยปอด

ตลอดชีวิต  
   สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก ไดแก คางคก ตัวออนอาศัยอยูในน้ํา หายใจ

ดวยเหงือก เมื่อโตขึ้นอยูบนบก หายใจดวยปอดและผิวหนัง  
   สวนแมงมุม ปู และกิ้งกือ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังและไมมี

ปอดในการหายใจ  
8. เฉลย 4) B A D C 
   ความแข็ง คือ ความทนทานของแรตอการถูกขูดขีดหรือขูดวัตถุอื่น

ไดมากนอยเพียงใด ในการทดลองความแข็งของแร แรที่มีความแข็ง 1 จัดวา
เปนแรออนที่สุด สวนแรที่มีความแข็ง 10 จัดวาเปนแรที่แข็งที่สุด โดยโมห 
(Mohs) เปนผูกําหนดความแข็งของแรไวในตารางตอไปนี้  
ระดับความแข็ง ผลการตรวจสอบ 

1 ออนลื่นมือ  เล็บขูดเขา 
2 เล็บขูดเขา  แตผิวฝดมือ 
3 ลวดทองแดงขูดเปนรอย 
4 ขีดเหรียญทองแดงได 
5 มีดหรือตะไบขูดเปนรอย 
6 ขีดกระจกจะเปนรอยบนกระจก 
7 ขีดเปนรอยใหกระจกเปนรอยไดโดยงาย 
8 ขีดกระจกเปนรอยไดและขีดแรที่แข็ง 1-7 ใหเปนรอยได 
9 ขีดกระจกเปนรอยไดและขีดแรที่แข็ง 1-8 ใหเปนรอยได 
10 ไมสามารถทําใหเปนรอยไดดวยสารใด นอกจากตัวมันเอง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


