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 วิชา วิทยาศาสตร์ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
1. แบคทีเรียไรโซเบียมที่ปมรากถั่วเกี่ยวของกับวัฏจักรใดมากที่สุด 
 1) วัฏจักรแคลเซียม  2) วัฏจักรไนโตรเจน 
 3) วัฏจักรฟอสฟอรัส  4) วัฏจักรน้ํา  
2. สิ่งมีชีวิตในขอใดบริโภคพืชเปนหลัก 
 1) แบคทีเรีย ชาง ควาย 
 2) กระตาย วัว หมีแพนดา 
 3) กวาง นกเคาแมว ลูกออด 
 4) หมอขาวหมอแกง หมาจิ้งจอก มาลาย  
3. ตารางแสดงสวนประกอบของอาหาร 4 ชนิด อาหารชนิดใดจะใหพลังงาน   

มากที่สุด  
 คารโบไฮเดรต (g) ไขมัน (g) โปรตีน (g) 

 1)  - 10 30 
 2)  30 5 5 
 3)  30 10 - 
 4)  5 15 20 
 
พิจารณารูปภาพตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 4-5 
 

นกเหยี่ยว
แมวปา

นกฮูก งู

กระตาย

หนูตนไม

แพะ

หมาใน สงิโต

  
รูปภาพแสดงสายใยอาหาร 

 
4. สิ่งมีชีวิตชนิดใดจัดเปนผูบริโภคอันดับ 3 
 1) หมาใน  แมวปา   2) นกเหยี่ยว  สิงโต 
 3) งู  นกฮูก   4) กระตาย  หนู  
5. ถาเกิดโรคระบาดทําใหหนูตายหมด จะทําใหสิ่งมีชีวิตชนิดใดลดจํานวนลง   

มากที่สุด 
 1) กระตาย 2) แมวปา 3) งู 4) ตนไม  
6. จากคํากลาวที่วา “เปนดวงดาวที่มีจํานวนมากมายเต็มทองฟา มักอยูรวมกันเปน

กลุม มองเห็นกะพริบแสง อยูไกลจากโลกมาก” หมายถึงดวงดาวในขอใด 
 1)  ดาวฤกษ   2) ดาวเคราะห 
 3) ดาวเคราะหนอย   4) ดาวหาง 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ขอใดอธิบายเกี่ยวกับโลกไมถูกตอง 
 1) แกนของโลกจะเอียงทํามุม 23.5 องศา ตลอดเวลา 
 2) โลกหมุนรอบตัวเองโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
 3) การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตยและหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดฤดูกาล 
 4) พื้นที่บนโลกที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตยสม่ําเสมอ คือ บริเวณเสนศูนยสูตร  
8. แกสใดเปนเชื้อเพลิงของจรวดไดดีที่สุด 
 1) ออกซิเจน 2) ไฮโดรเจน 3) ไนโตรเจน 4) ฮีเลียม  
9. ขอใดเปนการแยกสารเนื้อผสมโดยการระเหยจนแหง 
 1) การแยกน้ําออกจากน้ํามันเบนซิน 
 2) การแยกน้ําตาลทรายออกจากสารละลายน้ําตาล 
 3) การแยกพิมเสนออกจากเกลือแกง 
 4) การแยกเกลือแกงออกจากแปงมัน 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) วัฏจักรไนโตรเจน 
   กลุมสิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรียหลายชนิดสามารถใชไนโตรเจนอิสระได 

เชน แบคทีเรียไรโซเบียม ในปมรากพืชตระกูลถั่ว แบคทีเรียในดินบางชนิด 
และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ แลว
เปลี่ยนเปนสารประกอบแอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรตที่ละลายน้ําได พืชจึง
นําสารประกอบเหลานี้ไปใช  

2. เฉลย 2) กระตาย วัว หมีแพนดา 
   ผูบริโภคพืช คือ สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเปนอาหารหลัก ไดแก สัตวชนิด

ตางๆ ที่กินพืชเปนอาหารหลัก จัดเปนผูบริโภคลําดับที่ 1 เพราะไดรับการ
ถายทอดพลังงานจากพืชโดยตรง ไดแก กระตาย วัว หมีแพนดา ชาง ควาย 
กวาง ลูกออด มาลาย 

   ผูบริโภคเนื้อสัตว คือ สิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตวเปนอาหารหลัก โดย
อาจกินผูบริโภคพืชหรือผูบริโภคสัตวดวยก็ได ไดแก นกเคาแมว หมาจิ้งจอก 

   ผูผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองไดโดยการสังเคราะห
ดวยแสง ไดแก หมอขาวหมอแกง 

   ผูยอยสลาย คือ สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได แตอาศัย
อาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยการสรางน้ํายอยออกมายอยสลายแรธาตุตางๆ 
ในสวนประกอบของซากสิ่งมีชีวิตใหเปนสารโมเลกุลเล็กๆ แลวจึงดูดซึมอาหาร
ผานเยื่อหุมเซลลเขาไปใช ไดแก แบคทีเรีย  

3. เฉลย 4) คารโบไฮเดรต = 5 กรัม, ไขมัน = 15 กรัม, โปรตีน = 20 กรัม 
   คารโบไฮเดรต 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี โปรตีน 1 กรัม 

ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี และไขมัน 1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี  
   ∴  จะไดพลังงาน (4 × 5) + (9 × 15) + (4 × 20) = 20 + 135 

+ 80 กิโลแคลอรี = 235 กิโลแคลอรี 

  1) ใหพลังงาน 210 กิโลแคลอรี  
  2) ใหพลังงาน 185 กิโลแคลอรี  
  3) ใหพลังงาน 210 กิโลแคลอรี  
4. เฉลย 2) นกเหยี่ยว  สิงโต 
   ตนไม เปนผูผลิต หนู กระตาย และแพะ เปนผูบริโภคอันดับ 1 

ไดรับพลังงานจากพืชเปนอันดับแรก งู นกฮูก แมวปา สิงโต และหมาใน เปน
ผูบริโภคอันดับ 2 นกเหยี่ยว และสิงโต เปนผูบริโภคอันดับ 3  

5. เฉลย 3) งู 
   ถาเกิดโรคระบาดทําใหหนูตายหมด จะทําใหงูลดจํานวนลงมากที่สุด 

เนื่องจากงูกินหนูเปนอาหาร และงูยังถูกกินโดยนกเหยี่ยวจึงมีจํานวนลดลง 
มากที่สุด สวนแมวปาสามารถกินอาหารชนิดอื่นได  

6. เฉลย 1) ดาวฤกษ 
   ดาวฤกษมีพลังงานความรอนและแสงในตัวเอง มองเห็นกะพริบแสง

สวนใหญจะมองเห็นมีขนาดเล็ก มีจํานวนมากมายเต็มทองฟา มักอยูรวมกัน
เปนกลุม เปนดาวประจําในทองฟาทั่วไป อยูไกลจากโลกมาก และไมเปน    
ดาวบริวารของดวงอาทิตย 

  2) ดาวเคราะห ไมมีแสงสวางในตัวเอง มองเห็นสวางนวลนิ่ง สวนใหญ
จะมองเห็นมีขนาดใหญ มีจํานวนนอย สามารถมองเห็นดวยตาเปลา 5 ดวง  
คือ ดาวศุกร, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร และดาวพุธ มักอยูเปน  
ดวงเดียว เปนดาวที่โคจรไปในระบบสุริยะหรือดาวพเนจร อยูใกลโลก เปนดาว
บริวารของดวงอาทิตย 

  3) ดาวเคราะหนอย เปนวัตถุที่มีสภาพเปนของแข็งที่มีขนาดตางๆ กันเปน
จํานวนมาก เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย สวนใหญเคลื่อนที่อยูระหวางวงโคจรของ
ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี เรียกบริเวณนี้วา แถบดาวเคราะหนอย 

  4) ดาวหาง เปนเทหวัตถุทองฟาที่ปกติไมมีหาง และไมมีแสงสวางใน
ตัวเอง เคลื่อนที่ภายใตแรงดึงดูดของดวงอาทิตย มีวงโคจรรอบดวงอาทิตยเปน
วงรีมาก ประกอบดวยฝุนผง กอนน้ําแข็ง และแกสแข็งตัว เมื่อโคจรเขาใกล 
ดวงอาทิตย พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยจะทําใหน้ําแข็งกลายเปนไอ ดาวหาง
จึงเกิดการขยายตัวและสวางขึ้น  

7. เฉลย 3) การที่ โลกหมุนรอบดวงอาทิตยและหมุนรอบตัวเองทําใหเกิด
ฤดูกาล 

   ฤดูกาลเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยโดยที่แกนของโลก
เอียง 23.5 องศา การที่โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดกลางวันกลางคืน  

8. เฉลย 2) ไฮโดรเจน 
   ปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดพบวา ไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงของจรวด   

ไดดีที่สุด จรวดบางชนิดจะแบงออกเปน 3 ทอน แตละทอนจะมีเครื่องยนตและ
ถังเก็บเชื้อเพลิง ซึ่งจะสลัดทิ้งใหหลนรวงเมื่อเชื้อเพลิงในแตละทอนหมดไป 
สวนปลายยอดของจรวดจะเปนหองเก็บสัมภาระ บรรทุกดาวเทียม ยานอวกาศ
หรือยานสํารวจอวกาศ ซึ่งเปนพาหนะของนักบินอวกาศในการออกสํารวจอวกาศ  

9. เฉลย 2) การแยกน้ําตาลทรายออกจากสารละลายน้ําตาล 
  1) การแยกน้ําออกจากน้ํามันเบนซิน โดยการใชกรวยแยก แยกน้ํา

ออกมากอน 
  3) การแยกพิมเสนออกจากเกลือแกง โดยการระเหิด แยกพิมเสนออกไป 
  4) การแยกเกลือแกงออกจากแปงมัน โดยการละลายน้ํา กรองเอา 

แปงมันออก 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


