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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 4/5)  
  
1.  พฤติกรรมของบุคคลใดตอไปนี้สงผลใหรางกายไมไดรับสารอาหารครบทุก

ประเภทใน 1 มื้อ 
  1)  แจงรับประทานกวยเตี๋ยวเปนอาหารมื้อกลางวัน  
 2) นิดรับประทานขาวและผัดผักคะนาหมูกรอบเปนอาหารมื้อเชา 
  3) กานตรับประทานขาวตมไกเปนอาหารมื้อเชา 
  4) นุชรับประทานโยเกิรตเปนอาหารมื้อเชา  
2.  ขณะนอนหลับ รางกายของเราตองใชพลังงานหรือไม เพราะเหตุใด 
  1) ใช เพราะบางคนตองใชพลังงานในการกรน 
  2)  ใช เพราะเราตองหายใจตลอดเวลา จึงตองใชพลังงานในการเผาผลาญ 
  3)  ไมใช เพราะขณะเราหลับอวัยวะทุกสวนจะทํางานนอยลง จึงไมจําเปนตองใช

พลังงาน 
  4)  ไมใช เพราะขณะเราหลับอวัยวะทุกสวนจะหยุดทํางาน จึงไมจําเปนตองใช

พลังงาน  
3. การกระทําของบุคคลในขอใดเปนการรีไซเคิล (Recycle) ของใช 
 1) อนงคใชถุงผาในการใสของแทนถุงพลาสติก 
 2) กานดานําขวดใสน้ําใชแลวนํากลับมาใชอีก 
 3) นภาใชจานกระเบื้องหรือจานพลาสติกแทนถวยโฟม 
 4) นทีนํากระดาษที่ใชแลวมาแชน้ําจนเปอยแลวนําไปตากแหง และนําไปผลิต

เปนกระดาษใชอีก  
4. แอลกอฮอลเช็ดแผล มีสารใดเปนตัวละลายและตัวทําละลาย 
 1)  น้ําเปนตัวทําละลาย เมทิลแอลกอฮอลเปนตัวละลาย 
 2)  น้ําเปนตัวละลาย เมทิลแอลกอฮอลเปนตัวทําละลาย 
 3)  น้ําเปนตัวละลาย เอทิลแอลกอฮอลเปนตัวทําละลาย 
 4)  น้ําเปนตัวทําละลาย เอทิลแอลกอฮอลเปนตัวละลาย  
5.  อวัยวะใดบางที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหารของรางกายมนุษย 
  1) หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และไต 
  2) ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ตับ และตับออน 
  3) ปาก หลอดลม กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ตับ และตับออน 
  4) ปาก หลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ตับ และ

ตับออน  
6. เหตุใดสายไฟฟาแรงสูงจึงไมมีฉนวนหุม 
 1) เพื่อลดน้ําหนักของสายไฟฟา 2) เพื่อความสวยงาม 
 3) หาวัสดุที่จะมาทําเปนฉนวนยาก 4) เพื่อลดแรงเสียดทานกับอากาศ  
7. สิ่งใดตอไปนี้มีองคประกอบแตกตางจากขออื่น 
 1)  อากาศ 2)  น้ําตาลทราย 3)  ทองคํา 4)  เกลือแกง  
8. เด็กชายเดชาดื่มน้ําโซดา แสดงวาเด็กชายเดชาไดรับสารใดบาง 
 1) น้ํา และแกสออกซิเจน  
 2) น้ํา และแกสคารบอนไดออกไซด 
 3) น้ํา แกสออกซิเจน และแกสคารบอนไดออกไซด 
 4) น้ํา แกสไนโตรเจน และแกสคารบอนไดออกไซด 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. จากสัญลักษณแสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. สินคานี้ไดรับอนุญาต

ในป พ.ศ. ใด 

 
 1) 2511 2) 2517 3) 2521 4) 2554  
10. การเปลี่ยนแปลงของสารลักษณะใดสามารถทําใหกลับคืนเปนสารเดิมได 
 1)  การเปลี่ยนสถานะ และการเกิดสารใหม 
 2)  การเปลี่ยนสถานะ และการละลาย 
 3)  การละลาย และการเกิดสารใหม 
 4)  การเปลี่ยนสถานะอยางเดียว 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) นุชรับประทานโยเกิรตเปนอาหารมื้อเชา 
   โยเกิรต มีสารอาหารไมครบทุกประเภท ในการรับประทาน 1 มื้อ 

เพราะขาดสารอาหารประเภทไขมัน 
  1), 2) และ 3) มีสารอาหารครบทุกประเภท ในการรับประทาน 1 มื้อ 

ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ และน้ํา  
2. เฉลย 2)  ใช เพราะเราตองหายใจตลอดเวลา จึงตองใชพลังงานในการเผาผลาญ 
   รางกายของมนุษยตองการพลังงานตลอดเวลา ไมวากําลังนอนหลับ

หรือทํากิจกรรมใดๆ อยู พลังงานเหลานี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางสารอาหาร
กับแกสออกซิเจน  

3. เฉลย 4) นทีนํากระดาษที่ใชแลวมาแชน้ําจนเปอยแลวนําไปตากแหง และ
นําไปผลิตเปนกระดาษใชอีก 

   การรีไซเคิล (Recycle) เปนการนําวัสดุที่ใชแลวกลับไปเขากระบวนการ
ผลิตใหม ไดวัสดุใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไป  

4. เฉลย 3)  น้ําเปนตัวละลาย เอทิลแอลกอฮอลเปนตัวทําละลาย 
   ในการละลาย เมื่อสารอยูในสถานะของเหลวกับของเหลว เชน 

แอลกอฮอลเช็ดแผล สารที่เปนตัวละลายจะเปนน้ํา (30 สวน) และเอทิลแอลกอฮอล
เปนตัวทําละลาย (70 สวน)  

5. เฉลย 2)  ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ตับ และ
ตับออน 

   กระบวนการยอยอาหาร เริ่มจากปากทําหนาที่บดเคี้ยวอาหารให
ละเอียด ตอจากนั้น หลอดอาหารจะดันอาหารเขาไปในกระเพาะอาหาร เพื่อบด
ใหละเอียดโดยมีการยอยแปงและโปรตีน จากนั้น อาหารจะผานเขาไปในลําไส-
เล็ก เพื่อยอยตอและดูดซึมสารอาหารขนาดเล็กเขาสูรางกาย โดยมีสารชวยยอย
สงมาจากตับและตับออน กากอาหารที่เหลือจะเขาสูลําไสใหญ เพื่อขจัดออก
นอกรางกายตอไป 

6. เฉลย 1) เพื่อลดน้ําหนักของสายไฟฟา 
   สายไฟฟาที่ไมมีฉนวนหุมสวนใหญจะเปนสายไฟฟาแรงสูง เพื่อลด

น้ําหนักของสายไฟฟา  
7. เฉลย 3) ทองคํา 
   ทองคําเปนธาตุและเปนสารบริสุทธิ์ มีธาตุเปนองคประกอบชนิดเดียว 
  1), 2) และ 4) เปนสารประกอบ เพราะมีสารที่มีธาตุเปนองคประกอบ

มากกวา 1 ชนิด  
8. เฉลย 2) น้ํา และแกสคารบอนไดออกไซด 
   น้ําโซดามีสารที่ เปนองคประกอบ 2 ชนิด คือ น้ํา และแกส

คารบอนไดออกไซด การผลิตน้ําโซดาทําไดโดยการผานแกสคารบอนไดออกไซด
ลงไปในน้ํา  

9. เฉลย 4) 2554 
   เลขสารบบอาหาร คือ เลขประจําตัวผลิตภัณฑ มีความหมาย

เดียวกับเลขทะเบียนตํารับในเครื่องหมาย อย. โดยประกอบดวยตัวเลข 13 หลัก 
แบงเปน 5 กลุม โดยใหแสดงในกรอบเครื่องหมาย อย. ดังนี้ 

 

เลขประจําสถานทีผ่ลิต

เลขทายของป พ.ศ. ทีอ่นุญาต
หนวยงานทีอ่นุญาตผลิตภัณฑ

1 2 ลําดับทีข่องผลิตภัณฑ
ทีผ่านการอนุญาต

ตวัอยาง เครื่องหมาย อย. : เลขสารบบอาหาร

1 2 3 4
สถานะของสถานทีแ่ละหนวยงานทีอ่นุญาต

เลขจงัหวัดทีต่ั้ง
ของสถานที่ผลิต

  
   เลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเปนผูอนุญาต 
   เลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
   เลข 3 หมายถึง สถานที่นําเขาอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเปนผูอนุญาต 
   เลข 4 หมายถึง สถานที่นําเขาอาหารที่จังหวัดเปนผูอนุญาต 
   เลข 1 หมายถึง อาหารที่ไดรับเลขสารบบจากสํานักงานคณะกรรม-

การอาหารและยา 
   เลข 2 หมายถึง อาหารที่ไดรับเลขสารบบจากจังหวัด  
10. เฉลย 2)  การเปลี่ยนสถานะ และการละลาย 
   การเปลี่ยนสถานะของสาร และการละลายของสาร เปนการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สามารถทําใหสารเปลี่ยนแปลงกลับมาเปนสารเดิมได 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


