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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
1. จากภาพแผนภูมิสวนประกอบของอากาศในลมหายใจเขา และลมหายใจออก  

มีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด แตกตางกันอยางไร 
 

ฝุน ไอน้ําและ
แกสอื่นๆ 0.06%

แกสคารบอนไดออกไซด 0.04%
แกสออกซิเจน 21%

แกสไนโตรเจน 78%

สวนประกอบของอากาศในลมหายใจเขา   

แกสไนโตรเจน 78%

ไอน้ําและ
แกสอื่นๆ 2%

แกสคารบอนไดออกไซด 4%
แกสออกซิเจน 16%

สวนประกอบของอากาศในลมหายใจออก   
 1) ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในลมหายใจเขา และหายใจออก มีปริมาณ

เทากัน  
 2) ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในลมหายใจเขา มีมากกวาลมหายใจออก 

10 เทา  
 3) ในลมหายใจออกมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมากกวาลมหายใจเขา 

10 เทา 
 4) ในลมหายใจออกมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมากกวาลมหายใจเขา 

100 เทา   
2. นทีเดินทางไปเที่ยวปราสาทหินพนมรุงที่จังหวัดบุรีรัมย สังเกตเห็นวาลักษณะ

ของหินที่นํามาสรางปราสาทมีสีแดงปนน้ําตาล เนื้อคอนขางหยาบ มีองคประกอบ
หลักเปนแรควอรตซ นักเรียนคิดวาปราสาทหินพนมรุงสรางมาจากหินชนิดใด  

 1) หินแกรนิต 2) หินบะซอลต 3) หินทราย 4) หินออน  
3. เหตุใดคนที่รับประทานอาหารไมตรงเวลาจึงมีโอกาสเปนโรคกระเพาะอาหารได 
 1) ในกระเพาะอาหารมีการบีบตัวรุนแรง เมื่อถึงเวลายอยอาหารจึงทําให

กระเพาะอาหารอักเสบ 
 2) เมื่อกลืนน้ําลายทําใหพาเอนไซมอะไมเลสจากปากลงมายอยที่กระเพาะ-

อาหารได 
 3) ในกระเพาะอาหารมีเอนไซมเพปซิน เมื่อถึงเวลายอยอาหารเอนไซมนี้จึง

ทําลายผนังกระเพาะอาหารแทน 
 4) เมื่อถึงเวลายอยอาหารรางกายจะหลั่งกรดไฮโดรคลอริกออกมาพรอมกับ

เอนไซมเพื่อยอยอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การแลกเปลี่ยนแกสคารบอนไดออกไซดและแกสออกซิเจน จะเกิดขึ้นบริเวณใด

ของปอด 
 1) ขั้วปอด 2) ถุงลมปอด 3) แขนงปอด 4) หลอดลมปอด  
5. แกงหินสามพันโบก ไดชื่อวาเปนแกรนดแคนยอนน้ําโขง เกิดการกัดเซาะของน้ํา

มานับพันปทําใหเกิดแองมากมายนับไมถวน เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนคิดวาแกงหินสามพันโบกเปนหินชนิดใด 

 1) หินออน 2) หินทราย 3) หินพัมมิซ 4) ถานหิน  
6. อุปกรณไฟฟาใดทําหนาที่เปด-ปดการไหลของกระแสไฟฟา 
 1) หลอดไฟฟา   2) สวิตชไฟฟา 
 3) ถานไฟฉาย   4) มอเตอร  
7. นิสาไปวิ่งออกกําลังกายในเวลาเย็น และเสียเหงื่อมาก หลังจากวิ่งเสร็จนิสาจึง

ดื่มน้ําเกลือแรเพื่อใหรางกายสดชื่น น้ําเกลือแรที่นิสาดื่มเขาไปในรางกายจะ
สิ้นสุดกระบวนการยอยที่อวัยวะใด 

 1) ปาก   
 2) กระเพาะอาหาร 
 3) ลําไสเล็ก   
 4) รางกายดูดซึมเขาไปใชไดเลย โดยไมตองผานกระบวนการยอย  
8. สวนใดของพืชที่ไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได 
 1) ขนราก 2) ใบ 3) ลําตน 4) กิ่ง  
9. การตอเซลลไฟฟาแบบใดที่ทําใหหลอดไฟสวางที่สุด 
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เฉลย 

 
1. เฉลย 4) ในลมหายใจออกมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมากกวา     

ลมหายใจเขา 100 เทา 
   ในลมหายใจออกมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด 4% ในลม-

หายใจเขามีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด 0.04% ดังนั้นในลมหายใจออกจึง
มีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมากกวาลมหายใจเขาถึง 100 เทา วิธีคิด คือ 
นํา 0.04 × 100 = 4 ดังนั้น 4% จึงเปน 100 เทาของ 0.04% 

2. เฉลย 3) หินทราย 
   หินทรายเกิดจากแรควอรตซในหินอัคนี ผุพังกลายเปนเม็ดทราย

ทับถมกัน เนื้อหยาบสีแดงปนสีน้ําตาล คนโบราณใชหินทรายในงานแกะสลัก 
สรางปราสาท และทําหินลับมีด  

3. เฉลย 4) เมื่อถึงเวลายอยอาหารรางกายจะหลั่งกรดไฮโดรคลอริกออกมา
พรอมกับเอนไซมเพื่อยอยอาหาร 

   ในกระเพาะอาหารจะมีการหลั่งเอนไซมเพปซินที่ใชยอยอาหารและ
กรดไฮโดรคลอริก เนื่องจากเอนไซมเพปซินจะทํางานไดดีที่สุดในสภาวะที่เปน
กรด เมื่อถึงเวลากินอาหาร ถารับประทานอาหารไมตรงเวลา ก็จะมีความเสี่ยง
ตอการถูกกรดไฮโดรคลอริกทําลายผนังกระเพาะอาหาร ทําใหปวดทองได  

4. เฉลย 2) ถุงลมปอด 
   บริเวณถุงลมปอดจะมีหลอดเลือดฝอยพันรอบถุงลม ซึ่งใน   

หลอดเลือดจะเปนเลือดสีแดงคล้ําที่มีแกสคารบอนไดออกไซดมาก จึงเกิดการ
แพรของแกสคารบอนไดออกไซดเขาสูถุงลมปอด ซึ่งแกสดังกลาวจะถูกนําออก
นอกรางกายทางลมหายใจออก และแกสออกซิเจนที่มีมากในถุงลมปอดที่มา
จากการหายใจเขาจะแพรเขาสูหลอดเลือดฝอย ทําใหเลือดกลายเปนสีแดงสด
และสงเลือดเขาสูหัวใจซีกซายเพื่อไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายตอไป  

5. เฉลย 2) หินทราย 
   แกงหินสามพันโบก เปนกลุมหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอน

ปลาย ที่ทอดตัวยาวริมฝงแมน้ําโขงไทยและลาว เกิดจากกระแสน้ําไดพัดพา
กอนกรวด หิน ทราย และเศษไม กัดเซาะขัดแผนหินทรายใหเกิดเปนหลุม  
แอง จํานวนมากมาย   

6. เฉลย 2) สวิตชไฟฟา 
   สวิตชไฟฟา เปนอุปกรณไฟฟาที่ทําหนาที่เปด-ปดการไหลของ

กระแสไฟฟาในวงจร  
7. เฉลย 4) รางกายดูดซึมเขาไปใชไดเลย โดยไมตองผานกระบวนการยอย 
   น้ําเกลือแรมีสวนผสมของน้ํา แรธาตุ และกลูโคส ซึ่งมีโมเลกุล

ขนาดเล็ก เมื่อเขาสูรางกายโดยการดื่ม จึงสามารถดูดซึมเขาไปใชไดเลยโดย  
ไมตองผานกระบวนการยอย ดังนั้นรางกายจึงรูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปราทันที  

8. เฉลย 1) ขนราก 
   ขนรากทําหนาที่ดูดน้ําและแรธาตุจากดิน ไมมีคลอโรพลาสต จึง  

ไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได สวนใบ ลําตน และกิ่ง เปนสวนที่มีสีเขียว 
เนื่องจากมีคลอโรพลาสตจึงทําใหสังเคราะหดวยแสงได  

9. เฉลย 1) 

+ - + -

 

   เปนการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมใหแรงเคลื่อนไฟฟาสูง หลอดไฟ
จึงสวางกวาแบบขนาน  

  2) และ 4) ตอไมครบวงจร 
  3) เปนการตอเซลลไฟฟาแบบขนาน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


