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ส่ิงมีชีวติกบัสภาวะแวดล้อม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิต ประชากร 

 

การหมุนเวียนสารต่างๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
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โจทย์ระบบนิเวศ 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของระบบนิเวศ 

 1.  ห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหาร  2.  กลุ่มส่ิงมีชีวติ และแหล่งท่ีอยู ่

 3.  ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลาย  4.  ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ 

2. ขอ้ใดจดัเป็นระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 1.  มหาสมุทร  2.  ป่าดิบช้ืน  3.  โลก  4.  ทุ่งหญา้สะวนันา 

3. ระบบนิเวศหน่ึงๆมกัประกอบดว้ย 

 1.  ผูผ้ลิต, ผูบ้ริโภค, ผูย้อ่ยอินทรียสาร 2.  ส่ิงไม่มีชีวติ, ผูผ้ลิต, ผูบ้ริโภค, ผูย้อ่ยอินทรียสาร 

 3.  ผูผ้ลิต, ผูบ้ริโภคพืช, ผูบ้ริโภคสัตว ์ 4.  แบคทีเรีย, ผูบ้ริโภค, ผูย้อ่ยอินทรียสาร 

4. ขอ้ใดเป็นระบบนิเวศ 

 ก.  กลว้ยไมเ้กาะบนตน้ไมใ้หญ่   ข.  เหาฉลามอยูร่่วมกบัปลาฉลาม  

 ค.  นิคมอุตสาหกรรม    ง.  ตูป้ลาท่ีเล้ียงปลาและพืชน ้าไว้  

 1.  ก.  และ  ข.  2.  ข.  และ  ค.  3.  ค.  และ  ง.  4.  ก.  และ  ง. 

5. อะไรจะเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวติท่ีสร้างอาหารเองไม่ได ้เม่ือผูผ้ลิตในระบบนิเวศตายหมด  

 1.  จะตายทนัที     2.  จะมีชีวติอยูไ่ดร้ะยะหน่ึง 

 3.  จะปรับตวัใหอ้ยูไ่ดต้ามปกติ   4.  จะมีการปรับตวัใหส้ร้างอาหารเองได้ 

6. ขอ้ใดไม่จัดเป็นระบบนิเวศ 

 1.  ขอนไมท่ี้ลม้อยูใ่นป่ามีเฟิร์นและเห็ดข้ึนอยูห่ลายชนิด 

 2.  ตน้ไทรใหญ่ในป่ามีนกอยูห่ลากหลายชนิดเพราะเป็นแหล่งอาหารของนก  

 3.  ตน้ขา้วในนาขา้วเป็นผูผ้ลิต ส่วนหนูและงูเป็นผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

 4.  หมู่บา้นพฤกษา มีบา้นอยู ่80 หลงั มีสวนสาธารณะ และสโมสรกีฬากลางส าหรับคนใน

หมู่บา้นราว 300 คน 
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7. ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มลกัษณะใดไม่เพียงพอท่ีจะจดัเป็นระบบนิเวศได้ 

 1.  บนภูเขาสูง มกัจะพบพืชมากกวา่สัตว ์

 2.  ในป่าโปร่งแหง้แลง้ มกัจะมีสัตวเ์ล็กๆอาศยัอยู่ 

 3.  ตน้ง้ิวป่าจะออกดอกชา้ลง ถา้ปีใดอากาศเยน็ลงมากๆ 

 4.  ภูเขาไฟแห่งหน่ึงหลงัระเบิดแลว้ 70 ปี จึงส ารวจพบแมงมุมกบัสาหร่ายบางชนิดเท่านั้น 

8. องคป์ระกอบส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดของระบบนิเวศ คือ 

 1.  พืชสีเขียวและสาหร่ายนานาชนิด 

 2.  ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนั 

 3.  การหมุนเวยีนของสารและการถ่ายทอดพลงังาน 

 4.  ผูผ้ลิตและผูย้อ่ยอินทรียสารท่ีอยูร่่วมกนั 

9. ค ากล่าวในขอ้ใด หมายถึง “กลุ่มส่ิงมีชีวติ” 

 1.  ตน้มะพร้าวในสวนมี 1,000 ตน้ 

 2.  ไมท้่อนน้ีมีมดด าอยูม่ากมาย 

 3.  กบและลูกออ๊ดก าลงัวา่ยน ้าในบ่อมากมายทีเดียว 

 4.  หญา้แหว้หมูและหญา้ญ่ีปุ่นเจริญเติบโตงอกงามข้ึนมาพอๆกนั  

10. ใตข้อนไมผ้มีุ มดด า, มดแดง, ปลวก, กิง้กอื, ไส้เดือนดิน, และเห็ดรา จ  านวนมาก ส่วนท่ีขีดเส้นใต้

หมายถึง      

1.  แหล่งท่ีอยู ่ 2.  ประชากร  3.  กลุ่มส่ิงมีชีวติ  4.  ระบบนิเวศ 

11. กลุ่มส่ิงมีชีวติในขอ้ใดไม่จัดเป็นผูผ้ลิตเบ้ืองตน้ 

 1.  แพลงตอนพืช    2.  แบคทีเรียสังเคราะห์ดว้ยแสง 

 3.  มอสและเฟิร์น    4.  เห็ด – รา 

12. ในระบบนิเวศน์ส่ิงมีชีวติกลุ่มใดมีบทบาทท าให ้“สาร” มีการหมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลา 

 1.  ผูผ้ลิต  2.  ผูบ้ริโภคอนัดบั 1 3.  ผูย้อ่ยสลาย           4.  ผูบ้ริโภคอนัดบั 2 

13. ส่ิงใดต่อไปน้ีท าหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต (Producer) ในระบบนิเวศแบบท่ีเป็นบ่อเล้ียงปลา 

 1.  ปลา   2.  ไข่น ้า  3.  ไรน ้า  4.  แบคทีเรีย 
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14. ส่ิงมีชีวติในขอ้ใดมีบทบาทในฐานะผูผ้ลิต 

 1.  ราน า้ค้างข้ึนบนใบองุ่น   2.  ไวรัสท าใหใ้บยาสูบหงิกงอ 

 3.  เห็ดฟางงอกบนกองฟาง   4.  พลูด่างเกาะอยูบ่นตน้กา้มปู 

15. ผูผ้ลิตนอกจากจะมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคในเชิงของอาหารแลว้ ผูผ้ลิตยงัมีบทบาทส าคญัอยา่งไร  

 1.  ในการหมุนเวยีนของก๊าซออกซิเจนกลบัสู่บรรยากาศโดยกระบวนการหายใจ 

 2.  ในการหมุนเวยีนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดก์ลบัสู่บรรยากาศโดยกระบวนการสังเคราะห์

ดว้ยแสง 

 3.  ในการหมุนเวยีนของก๊าซออกซิเจนกลบัสู่บรรยากาศโดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง  

 4.  ในการหมุนเวยีนของก๊าซออกซิเจนกลบัสู่วฏัจกัรโดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง  

16. ถา้น าสาหร่ายหางกระรอก หอย และน ้าใส่ในหลอดทดลองแลว้ปิดจุกใหแ้น่นและน าไปเก็บไวใ้นตู้

มืดประมาณ 10 วนั จะเกิดผลอยา่งไร 

 1.  ทั้งสาหร่ายและหอยตายเพราะขาดออกซิเจน 

 2.  สาหร่ายตายเพราะขาดแสง ส่วนหอยอยูไ่ด ้

 3.  หอยตายเพราะขาดออกซิเจน ส่วนสาหร่ายอยูไ่ด้ 

 4.  สาหร่ายตายเพราะขาดแสง ส่วนหอยตายเพราะขาดออกซิเจน 

17.  ส่ิงมีชีวติแปรสภาพสารอินทรียไ์ปเป็นสารอนินทรียโ์ดยกระบวนการใด  

 ก.  การยอ่ยสลาย  ข.  การขบัถ่าย  ค.  การหายใจ  

 1.  ก   2.  ก, ข   3.  ก, ค   4.  ก, ข และ ค 

18. “ปัจจยัทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศหน่ึงๆ” ขอ้ความใดต่อไปน้ีมี

ความสัมพนัธ์กบัขอ้ความดงักล่าว 

 1.  ผกัตบชวาชอบข้ึนในน ้าท่ีมีไนโตรเจนปริมาณมาก  

 2.  เสือดาวใชว้ธีิซุ่มบนตน้ไมใ้นคืนเดือนมืด เพื่อดกัจบัเหยือ่ 

 3.  หมีขาวใชอ้าหารท่ีสะสมในรูปไขมนัในช่วงฤดูหนาว 

 4.  แบคทีเรียในปมรากพืชตระกลูถัว่ มีความสามารถใชไ้นโตรเจนในอากาศมาใชเ้ป็น

สารอาหาร 
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19. โครงสร้างในขอ้ใดไม่ใช่การปรับตวัของพืชท่ีเจริญอยูใ่นเขตทะเลทราย 

 1.  ผวิใบมนัสะทอ้นแสง    2.  มีคอร์กท่ีล าตน้ป้องกนัการสูญเสียน ้า 

 3.  ปากใบฝังลึกเขา้ไปในผวิใบ   4.  ล าตน้อวบน ้า 

20. สาเหตุส าคญัท่ีท าใหส้ัตวป่์าบางชนิดสูญพนัธ์ุไป ไดแ้ก่ 

 1.  การกระท าของมนุษย ์   2.  ภยัธรรมชาติ 

 3.  ลกัษณะรูปร่างของสัตว ์  4.  ทั้ง 1, 2 และ 3 

โจทย์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

21. ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ โดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสียประโยชน์ หรือทั้งสองฝ่ายเสียประโยชน์ จะ

ไม่เกิดข้ึนระหวา่ง 

 1.  คน กบั ยงุกน้ปล่อง    2.  ววั กบั หญา้ 

 3.  ควาย กบั นกเอ้ียง    4.  หมดั กบั สุนขั 

22. ตวัอยา่งขอ้ใดแสดงถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติแบบไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 1.  ผเีส้ือ กบั ดอกไม ้   2.  ตัก๊แตนปาทงักา้ กบั ขา้วโพด 

 3.  นก กบั หนอน    4.  พยาธิตวัตืด กบั สุกร 

23. ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศในขอ้ใดท่ีมีบทบาทในการควบคุมสมดุลของจ านวน

ประชากร ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติมากท่ีสุด 

 1.  ภาวะมีปรสิต      2.  ภาวะอิงอาศยั     3.  การล่าเหยือ่ 4.  ภาวะท่ีตอ้งพึ่งพา 

24. แบคทีเรียท่ีอาศยัอยูบ่นผวิหนงัของคน จดัเป็นความสัมพนัธ์แบบ 

 1.  การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั   2.  ภาวะอิงอาศยั 

 3.  ภาวะท่ีตอ้งพึ่งพา    4.  ภาวะมีปรสิต 

25. ชาวนาเก่ียวขา้วอยูใ่นทุ่งนา ควายถูกปล่อยใหย้นืกินหญา้อยูริ่มคนันา โดยมีนกเอ้ียงเกาะหาเห็บอยูบ่น

หลงั พงหญา้รกเป็นท่ีหลบภยัของหนูนาจากงูเห่าท่ีคอยจอ้งจะจบักิน ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติตาม

ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะไดเ้ปรียบเสียเปรียบในแบบแผนเดียวกนัคือกลุ่มใด 

 1.  ชาวนากบังูเห่า และชาวนากบัหนู  2.  งูเห่ากบัหนู และงูเห่ากบัเห็บ 

 3.  ควายกบันกเอ้ียง และควายกบัชาวนา  4.  เห็บกบัควาย และเห็บกบันกเอ้ียง 
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โจทย์การถ่ายทอดพลงังานระหว่างส่ิงมีชีวติ 

26. ผเีส้ือวางไข่บนใบผกักาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผกักาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบ

นกกระจอกเป็นอาหาร ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติดงักล่าวเขียนเป็นห่วงโซ่แบบใดจึงจะถูกตอ้ง  

 1.  ผกักาด         ผเีส้ือ         แมว       นก  2.  ผกักาด         ผเีส้ือ         นก   แมว  

 3.  ผเีส้ือ         ผกักาด         แมว       นก       4.  แมว         นก            ผเีส้ือ         ผกักาด          

27. จากห่วงโซ่อาหารต่อไปน้ี สาหร่าย        ไรน ้า          กุง้          ปลา  

ส่ิงมีชีวติใด จดัเป็นผูบ้ริโภคสัตว ์

 1.  ไรน ้า  2.  กุง้   3.  ปลา  4.  กุง้ และ ปลา 

28. แผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลงังาน และข่ายใยอาหารในระบบนิเวศ ขอ้ความท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ไดแ้ก่  

  ดวงอาทิตย ์ มะพร้าว กระรอก  เหยีย่ว  

 

   สารอินทรีย ์ แบคทีเรีย      งู  

 1.  แบคทีเรียเป็นผูไ้ดรั้บพลงังานสูงสุด 

 2.  แบคทีเรียและสารอินทรียท่ี์แบคทีเรียยอ่ยสลายเป็นสารอาหารของมะพร้าว 

 3.  งูสะสมมลพิษจากล าดบัขั้นการบริโภคนอ้ยท่ีสุด 

 4.  เหยีย่วไดรั้บการถ่ายทอดพลงังานนอ้ยกวา่กระรอก 

29. จากค าพงัเพย “น ้ามาปลากินมด น ้าลดมดกินปลา” มีความเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดทางชีววทิยาใน

เร่ืองใด 

 1.  ห่วงโซ่อาหาร    2.  สายใยอาหาร 

 3.  ภาวะท่ีพึ่งพากนั    4.  ภาวะอิงอาศยั 

30. ผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ยท่ีอยูป่ลายสุดของพีระมิดมีปริมาณของส่ิงมีชีวตินอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคล าดบัอ่ืน

เน่ืองจากสาเหตุใด 

 1.  แต่ละล าดบัของพีระมิดมีการสูญเสียพลงังาน 

 2.  ผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ยมีขนาดใหญ่กวา่ผูบ้ริโภคล าดบัอ่ืน 

 3.  แต่ละล าดบัของพีระมิดมีอตัราการเกิดของส่ิงมีชีวติลดลง 

 4.  แต่ละล าดบัของพีระมิดมีอตัราการตายของส่ิงมีชีวติเพิ่มข้ึน 
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โจทย์ประชากร 

31. ขอ้ความใดคือความหมายของประชากรท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 1.  ขา้วในนาอุดมสมบูรณ์ดี เพราะมีฝนอุดม 

 2.  ในเดือนเมษายนของทุกปี ตน้มะม่วงอกร่องจะมีลูกสุกเตม็ตน้ ท าใหส้ามารถวางขายไดท้ัว่

ประเทศไทย 

 3.  บนตน้มะพร้าวมีกระรอกเจาะไชลูกมะพร้าวเสียหายเสมอ 

 4.  ปลาทะเลจะวา่ยรวมฝงูในขณะท่ีปลาน ้าจืดจะวา่ยแยกกนั 

32. ในประเทศท่ีก าลงัพฒันา จ านวนประชากรในระยะก่อนสืบพนัธ์ุ (1) ระยะสืบพนัธ์ุ (2) และระยะหลงั

สืบพนัธ์ุ (3) จะเป็นอยา่งไร 

 1.   1 > 2 > 3   2.   1 > 2 < 3  

 3.   1 = 2 > 3   4.   1 < 2 > 3 

33. ฟาร์มโคนมแห่งหน่ึง มีววัก าลงัใหน้ม 724 ตวั แม่ววัแก่ 247 ตวั ลูกววั 472 ตวั แผนภูมิอายรูุปพีระมิด

ของโคนมจะเป็นอยา่งไร 

 1.       2.    

 

 

 3.      4. 

 

 

โจทย์การหมุนเวยีนของสารต่างๆ ในระบบนิเวศ 

34. พืชมีบทบาทส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการหมุนเวยีนคาร์บอนในระบบนิเวศโดยกระบวนการใด  

 ก.  การสังเคราะห์ดว้ยแสง   ข.  การหายใจ   ค.  การยอ่ยสลาย  

 1.  ก   2.  ข   3.  ก  ข   4.  ข  ค 
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35. ขอ้ใดไม่ใช่บทบาทของแบคทีเรียต่อการหมุนเวยีนไนโตรเจน  

 1.  ใหพ้ลงังานท่ีจ าเป็นต่อการหมุนเวยีนธาตุไนโตรเจน  

 2.  เปล่ียนแปลงไนโตรเจนใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

 3.  เป็นตวัสลายอินทรียส์ารต่างๆ ไดไ้นโตรเจนอิสระกลบัสู่บรรยากาศ 

 4.  ท าใหมี้การหมุนเวยีนของธาตุไนโตรเจนจากภายนอกเขา้สู่ส่ิงมีชีวติ และกลบัคืนสู่สภาพ

ธรรมชาติ 

36. กระทรวงเกษตรฯ แนะน าใหช้าวนาเล้ียงแหนแดงในนาขา้วเพราะเหตุใด  

 1.  แหนแดงมีส่วนเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนแก่ขา้ว 

2.  เพิ่มธาตุโพแทสเซียมใหต้น้ขา้ว ท าใหแ้ขง็แรงไม่ลม้ง่าย 

3.  แหนแดงมีธาตุฟอสฟอรัสมากท าใหข้า้วออกรวงเร็วข้ึน 

4.  ซากแหนแดงดูดซบัน ้าไวไ้ดม้ากกวา่ซากพืชอ่ืนๆ 

โจทย์การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องกลุ่มส่ิงมีชีวติ 

37. เม่ือไม่นานมาน้ีทางใตข้องประเทศออสเตรเลียไดรั้บความเสียหายมากจากไฟไหมป่้า และน ้าท่วม 

คาดวา่ จะมีการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของพืชชนิดใดเกิดข้ึนในบริเวณป่าท่ีถูกไฟไหม้ 

 1.  มอสและเฟิร์น 2.  หญา้   3.  ไมล้ม้ลุก  4.  ป่าสน 

38. ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหส้มดุลธรรมชาติในกลุ่มส่ิงมีชีวติขั้นสุดเสียไปอนัยงัผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

แทนท่ีคือ 

 1.  โพรทิสต ์ 2.  ตัก๊แตนปาทงักา้  3.  มนุษย ์ 4.  1, 2 และ 3 

โจทย์มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

39. ขอ้ใดเป็นตวัการท่ีท าใหเ้กิดการเน่าเสียของน ้าท่ีส าคญัท่ีสุด 

 1.  แหล่งกสิกรรม    2.  อาคารบา้นเรือน 

 3.  โรงงานอุตสาหกรรม    4.  แหล่งเล้ียงสัตว ์

40. ขอ้ความใดถูกต้องท่ีสุด 

 1.  ถา้มีอินทรียสารในน ้ามาก จะมี BOD ต ่า 2.  ถา้มีอินทรียสารในน ้ามาก จะมี BOD สูง 

 3.  ถา้มีจุลินทรียใ์นน ้ามาก จะมี BOD ต ่า  4.  ถา้มีอนินทรียสารในน ้ามาก จะมี BOD 

สูง 
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41. ถา้น าน ้าเสียจากโรงงานน ้าตาลซ่ึงไม่มีระบบก าจดัน ้าเสีย มาตรวจสอบหาค่า DO และ BOD จะพบวา่

เป็นอยา่งไร 

 1.  DO สูงกวา่ 3 มิลลิกรัม/ลิตร และ BOD สูงกวา่ 11 มิลลิกรัม/ลิตร 

 2.  DO เท่ากบั 3 มิลลิกรัม/ลิตร และ BOD เท่ากบั 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 3.  DO นอ้ยกวา่ 3 มิลลิกรัม/ลิตร และ BOD นอ้ยกวา่ 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 4.  DO นอ้ยกวา่ 3 มิลลิกรัม/ลิตร และ BOD สูงกวา่ 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

42. Green House Effect มีสาเหตุจากอะไร 

 1.  การท าลายโอโซนในบรรยากาศท่ีมากเกินไป 

 2.  การลดปริมาณของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในบรรยากาศ  

 3.  การเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซดแ์ละมีเทนในบรรยากาศ 

 4.  การเกิดหมอกปนควนัเม่ือเช้ือเพลิงธรรมชาติถูกเผาไหมข้ณะท่ีมีแสงแดดจดั 

43. การเผาไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีสารพิษชนิดหน่ึงเป็นส่วนประกอบ ช่วยใหเ้กิดมลภาวะของสาร

ชนิดนั้นในอากาศสารน้ีใหพ้ิษสะสมในร่างกายต่อระบบประสาท สารน้ีคือ 

 1.  ปรอท  2.  ตะกัว่  3.  แคดเม่ียม  4.  แอสเบสตอส 

44. เหตุใดจึงนิยมปลูกพืชตระกลูถัว่เพื่อทะนุบ ารุงดิน 

 1.  เจริญเติบโตเร็ว  2.  มีช่วงอายสุั้นใหผ้ลผลิตสูง 

 3.  มีแบคทีเรียท่ีปมรากเพิ่มไนเตรตใหก้บัดิน 4.  มีอาหารพวกโปรตีนมาก รับประทาน

แทนเน้ือสัตวไ์ด ้

45. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเป็นมาตรการ 

 1.  เพื่อมิใหเ้กิดมลพิษในโลกของส่ิงมีชีวติ 

 2.  เก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยูโ่ดยไม่ใชป้ระโยชน์ 

 3.  ท านุบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะท่ีก าลงัจะสูญหายใหค้งอยู่ 

 4.  คุม้ครอง, สงวน และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติใหมี้อตัราการผลิตสูงกวา่อตัราการใช้

ประโยชน์ 

 
 


