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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/5)  
  
1. ขอใดไมใชอวัยวะในการขับถายของเสีย 
 1) ผิวหนัง   2) ลําไสใหญ 
 3) ไต   4) ตับออน  
2. เครื่องใชไฟฟาทั้งหมดในขอใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน 
 1) เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องทําน้ําอุน 2) เครื่องดูดฝุน  เครื่องซักผา 
 3) เตารีดไฟฟา  เครื่องปงขนมปง 4) พัดลมไฟฟา  เครื่องเปาผม  
3. 

ข

ก

  
 จากภาพวงจรไฟฟา ก และ ข คืออะไร ตามลําดับ 
 1) โวลตมิเตอร แอมมิเตอร 2) แอมมิเตอร โวลตมิเตอร 
 3) วัตตมิเตอร โอหมมิเตอร 4) โอหมมิเตอร วัตตมิเตอร  
4.  

รูป ก รูป ข

-+
-+ -+

-+

  
 การตอหลอดไฟในรูป ก มีขอดีกวาการตอหลอดไฟในรูป ข อยางไร 
 1) ประหยัดไฟ 
 2) ถาหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งขาด หลอดอื่นยังใชงานได 
 3) หลอดไฟสวางมากกวา 
 4) นิยมตอหลอดไฟประดับรั้วบาน  
5. อาหารชนิดใดมีโอกาสพบโพแทสเซียมไนเตรตเจือปนในอาหาร 
 1) ผัก  ผลไม   2) แหนม  ไสกรอก 
 3) ซอสพริก  น้ําสลัด  4) น้ําอัดลม  น้ําผลไม  
6. การเปลี่ยนแปลงตามขอใดไมใชการเกิดปฏิกิริยา 
 1) วิตามินเอละลายไดในไขมัน 
 2) การเผาไหมของกระดาษ 
 3) การสังเคราะหดวยแสงของพืช 
 4) การแยกน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง  
7. แกสในขอใดไมใชแกสเรือนกระจก 
 1)  แกสไนตรัสออกไซด 2) แกสคารบอนไดออกไซด 
 3) แกสมีเทน   4) แกสไฮโดรเจน 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. เด็กหญิงดวงใจอายุ 12 ป น้ําหนัก 35 กิโลกรัม อานหนังสือวันละ 3 ชั่วโมง 

และวายน้ําวันละ 30 นาที ใชพลังงานนอยกวาเด็กชายกลาหาญที่มีน้ําหนักและ
อายุเทากัน ซึ่งเลนเทนนิสวันละ 2 ชั่วโมง โดยพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรม
ตางๆ ในเวลา 1 ชั่วโมงตอน้ําหนักของรางกาย 1 กิโลกรัม แสดงในตาราง  

พลังงานที่ใชในการทํากิจกรรม (kcal) 
กิจกรรมที่ทํา 

ชาย หญิง 
นั่งพัก อานหนังสือ 

วายน้ํา 
เลนเทนนิส 

1.26 
4.73 
6.30 

1.16 
4.37 
5.82  

 เด็กหญิงดวงใจและเด็กชายกลาหาญใชพลังงานตางกันเทาใด 
 1) 6.93 kcal 2) 18.27 kcal 3) 242.72 kcal 4) 441 kcal 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย 4) ตับออน 
   ตับออนทําหนาที่สําคัญในการหลั่งน้ํายอยเขาไปในลําไสเล็กผาน

ทางทอตับออน และสรางฮอรโมนอินซูลินและกลูคากอน โดยเมื่อสังเคราะห
อินซูลินและกลูคากอนแลว ก็จะหลั่งเขาไปในกระแสเลือดทันที ฮอรโมนทั้งสอง
ทําหนาที่ควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือด  

2. เฉลย 3) เตารีดไฟฟา  เครื่องปงขนมปง 
   เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยน

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน เชน หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องทําน้ําอุน 
เตาไฟฟา เตารีดไฟฟา หมอตมน้ําไฟฟา เครื่องปงขนมปงไฟฟา เปนตน 

   เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ตองใชมอเตอร
เปนอุปกรณในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล เชน เครื่องซักผา 
เครื่องสูบน้ํา พัดลม จักรเย็บผาไฟฟา ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุน      
เปนตน 

   เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง เชน เครื่องรับวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
ขยายเสียง เปนตน  

3. เฉลย 2) แอมมิเตอร โวลตมิเตอร 
   การวัดปริมาณไฟฟาที่ไหลในวงจร จะตองตอแอมมิเตอรแบบ

อนุกรมหรือเรียงลําดับกับวงจรไฟฟา 
   การวัดคาความตางศักยระหวางจุด 2 จุดใดๆ ในวงจร จะตองตอ

โวลตมิเตอรแบบขนานหรือตอครอมวงจรระหวางจุดนั้นๆ  
4. เฉลย 3) หลอดไฟสวางมากกวา 
   การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม (รูป ก) เปนการตอเซลลไฟฟา

ขั้วบวกกับขั้วลบเรียงตามลําดับ ทําใหเกิดกระแสไฟฟาเดินทางเดียว ผลที่ไดคือ 
หลอดไฟสวางมากกวาการตอเซลลไฟฟาแบบขนาน แตระยะเวลาในการใชงาน
นอยกวาการตอเซลลไฟฟาแบบขนาน (รูป ข) 

5. เฉลย 2) แหนม  ไสกรอก 
   ดินประสิวเปนสารเคมีชนิดหนึ่งมีชื่อทางเคมีวา โพแทสเซียมไนเตรต 

มีลักษณะเปนผงสีขาว ละลายน้ําไดดี ไมมีกลิ่น มีรสเค็มเล็กนอย ดินประสิวใช
เปนวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อปองกันไมใหอาหารบูดเนา และแตงสีอาหารประเภท
เนื้อสัตว ทําใหเกิดสีแดงดูนารับประทานหรือเพื่อรักษาสีของเนื้อสัตวใหดูใหม
สดอยูไดนาน มีการใชดินประสิวในการผลิตอาหารหลายชนิด เชน เนื้อเค็ม 
แหนม หมูยอ กุนเชียง ปลารา ไสกรอก เปนตน หากบริโภคอาหารที่มีปริมาณ
สารนี้เกินกําหนด อาจทําใหมีอาการปวดศีรษะ ออนเพลีย คลื่นไส และอาเจียน  

6. เฉลย 4) การแยกน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง 
   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อสมบัติทางกายภาพของสาร

เปลี่ยนไปจากเดิม จะทําใหลักษณะภายนอกของสารเปลี่ยนแปลง แตยังคง 
เปนสารเดิม ซึ่งการแยกน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลืองโดยใชเฮกเซน ไมทําให
โครงสรางหรือองคประกอบทางเคมีของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป และมีสารใหม
เกิดขึ้น  

7. เฉลย 4) แกสไฮโดรเจน 
   แกสเรือนกระจก เปนแกสที่มีอยูในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ 

ซึ่งประกอบดวยแกสคารบอนไดออกไซด (CO2), มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด 
(N2O) มีคุณสมบัติดูดกลืนความรอน ทําใหโลกอบอุน และเอื้อใหสิ่งมีชีวิต
สามารถอาศัยอยูในโลกได แตกิจกรรมตางๆ ของมนุษย โดยเฉพาะหลังยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเปนตนมา มีการใชพลังงานฟอสซิล เชน น้ํามัน และถานหินมาก 
การสูญเสียพื้นที่ปาไมทําใหแกสเรือนกระจกถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศใน
ปริมาณมาก บรรยากาศโลกดูดกลืนความรอนไวมากขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก
หรือภาวะโลกรอน นํามาสูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก  

8. เฉลย 3) 242.72 kcal 
   การใชพลังงานในการทํากิจกรรมของแตละคนแตกตางกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ประเภทของกิจกรรม เพศ น้ําหนักตัว รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมนั้นๆ 

   การคํานวณหาคาพลังงานที่ใชในกิจกรรม สามารถคํานวณไดจาก
สูตร 

 
คาพลังงานที่ใช = น้ําหนักตัว × คาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรมใน 1 ชม.  

ตอน้ําหนักรางกาย 1 กก. × เวลา 
 
 โดยที่  คาพลังงานที่ใช มีหนวยเปนกิโลแคลอรี (kcal) 
   น้ําหนักตัว มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg) 
   คาพลังงานที่ใชในการทํากิจกรรมใน 1 ชั่วโมง ตอน้ําหนักรางกาย 1 

กิโลกรัม มีหนวยเปนกิโลแคลอรี (kcal) 
   เวลา มีหนวยเปนชั่วโมง (hr) 
   เด็กหญิงดวงใจ น้ําหนัก 35 กิโลกรัม อานหนังสือวันละ 3 ชั่วโมง

และวายน้ําวันละ 30 นาที 
    คาพลังงานที่ใช = (35 × 1.16 × 3) + (35 × 4.37 × 0.5)  
     = 121.8 + 76.48 = 198.28 kcal 
   เด็กชายกลาหาญ น้ําหนัก 35 กิโลกรัม เลนเทนนิสวันละ 2 ชั่วโมง 
    คาพลังงานที่ใช = (35 × 6.3 × 2) = 441 kcal 
   ดังนั้น เด็กชายกลาหาญใชพลังงานมากกวาเด็กหญิงดวงใจเทากับ

441 - 198.28 = 242.72 kcal 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


