
 8 

หน่วยฯ ที ่3 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม                           จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. แถบป่าชายเลน เราจะพบสตัวใ์นขอ้ใด 5. ขอ้ใดเป็นผูผ้ลิต 
 ก. ปลาฉลาม  ข.   ปลาสวาย  ก. ตน้หญา้ ข. ตัก๊แตน 
 ค. ปลาตีน  ง.   ปลาช่อน  ค. ไก่ ง. หนอน 
2. ขอ้ใดไม่ใช่ระบบนิเวศในน ้ า 6. โซ่อาหารในขอ้ใดเขียนถูกตอ้ง 
 ก. ระบบนิเวศมหาสมุทร  ก. ตน้พชื  ตัก๊แตน  ก้ิงก่า 
 ข. ระบบนิเวศทะเลสาบ  ข. กบ  ผึ้ง  ดอกไม ้
 ค. ระบบนิเวศหนองน ้ า  ค. ใบไม ้ ตัก๊แตน  คางคก 
 ง. ระบบนิเวศทะเลทราย  ง. สิงโต  มา้ลาย   เสือ 
3. ผึ้งกบัดอกไมมี้ความสมัพนัธก์นัใน 7. ผูบ้ริโภคในขอ้ใดแตกต่างจากพวก 
 รูปแบบใด    ก. มา้ ข. ยรีาฟ 
 ก. ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั  ค. ววั ง. งู 
 ข. พึ่งพาอาศยักนั    
 ค. อิงอาศยั    ใช้แผนภาพ ตอบค าถามข้อ 8 - 9 
 ง. ภาวะปรสิต 
4. รูปแบบความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัของ 
 ส่ิงมีชีวติในขอ้ใด คลา้ยความสมัพนัธ ์ 8.                น่าจะเป็นสตัวใ์นขอ้ใด 
 ระหวา่งเหาฉลามกบัปลาฉลาม  ก. มด ข. ลิง 
 ก. ปลวกกบัโพรโตซวั  ค. หนอน ง. หมี 
 ข. กลว้ยไมก้บัตน้ไมใ้หญ ่ 9. สตัวช์นิดใดเป็นผูบ้ริโภคอนัดบัที่ 3 
 ค. มดด ากบัเพล้ียอ่อน   ก. ใบไม ้ ข. นก 
 ง. พยาธิกบัคน   ค. งู ง. นกและง ู
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10. ขอ้ใดเขียนโซ่อาหารไม่ถูกต้อง 15. แสงมีความส าคญักบัพชือยา่งไร 
 ก. แมว   หนู   ก. ช่วยฆ่าเช้ือโรค   
 ข. หนอน  นก   ข. ท าใหผ้ลมีรสชาติอร่อย 
 ค. กบ  งู    ค. ช่วยในการผสมเกสร 
 ง. ใบไม ้ ตัก๊แตน   ง. เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างอาหาร 
11. ขอ้ใดมีทั้ง ผูบ้ริโภคพชื ผูบ้ริโภคสตัว ์และ 16. ลกัษณะใดแสดงวา่เกิดมลพษิทางน ้ า 
 ผูบ้ริโภคพืชและสตัว ์ครบทั้ง 3 ประเภท  ก. น ้ าใส ไม่มีสี 
 ก. ควาย   ไก่   แมว   ข. น ้ าไหลแรง มีดินโคลน 
 ข. สุนขั   ชา้ง   ววั   ค. มีสตัวน์ ้ าอาศยัอยูจ่  านวนมาก 
 ค. จระเข ้  กบ   ไก่   ง. มีฟองอากาศที่ผวิน ้ า และมีกล่ินเหม็น 
 ง. มา้   คน   เสือ  17.  
12. การกินต่อกนัเป็นทอดๆ ที่มีความซบัซอ้น   
 ไม่เป็นระเบียบหรือประกอบดว้ยโซ่อาหาร   
 หลายๆ ห่วงรวมกนั เรียกวา่อะไร  อยากทราบวา่               คือป่าในขอ้ใด 
 ก. วฏัจกัรอาหาร   ก. ป่าดิบช้ืน ข. ป่าพรุ 
 ข. เสน้ใยอาหาร   ค. ป่าสนเขา ง. ป่าเบญจพรรณ 
 ค. สายใยอาหาร  18. ตน้ไมใ้นป่าชนิดใดที่มีรากพเิศษเป็นลกัษณะ  
 ง. การหมุนเวยีนของอาหาร  รากค ้ายนั 
13. ขอ้ใดเป็นการแสดงวา่อุณหภูมิมีผลต่อ  ก. ป่าเตง็รัง ข.  ป่าชายหาด 
 ลกัษณะรูปร่างของส่ิงมีชีวติ  ค. ป่าชายเลน ง. ป่าดิบช้ืน 
 ก. สตัวท์ี่อยูใ่นเขตหนาวจะมีขนหนา 19. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุในการท าลายพื้นที่ป่าไม ้
 ข. สตัวท์ี่อยูใ่นเขตร้อนจะมีรูปร่างเต้ีย  ก. สตัวป่์ากินพชืในป่าเป็นอาหาร 
 ค. สตัวท์ี่อยูใ่นเขตหนาวจะมีฟันที่  ข. การลกัลอบตดัไม ้เพือ่น าไมไ้ปขาย 
  แหลมคม    ค. การท าเหมืองแร่ หรือสร้างเขื่อน 
 ง. สตัวท์ี่อยูใ่นเขตร้อนจะมีคอยาว  ง. การท าไร่เล่ือนลอยและสร้างที่ดินท ากิน 
14. ดินเป็นแหล่งอาหารและที่อยูอ่าศยัของสตัว ์ 20. สตัวใ์นขอ้ใดไม่ใช่สตัวป่์าสงวน  
 ชนิดใด    ก. ชะมดเช็ด ข. พะยนู  
 ก. นก  ข.   แมลงปอ  ค. แมวลายหินอ่อน ง. นกกระเรียน 
 ค. ไสเ้ดือน  ง.   แมงมุม   
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21. บริเวณใดจะมีฝุ่ นละอองในอากาศมากที่สุด 25. ขยะในขอ้ใดที่ไม่ยอ่ยสลาย 
 ก. ชายทะเล    ก. กระดาษ ข. เศษใบไม ้
 ข. อุทยานแห่งชาติ   ค. เศษอาหาร ง. กล่องโฟม 
 ค. บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น 26. ผูใ้ชร้ถยนตส์ามารถลดมลพษิทางอากาศ 
 ง. บริเวณยอดดอยสูงๆ ในภาคเหนือ  ไดอ้ยา่งไร 
22. ก๊าซในขอ้ใดเกิดจากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์  ก. ขบัชา้ๆ 
 ของเคร่ืองยนต ์   ข. เปล่ียนท่อไอเสียเป็นประจ า 
 ก. ก๊าซออกซิเจน   ค. ใชน้ ้ ามนัไร้สารตะกัว่ 
 ข. ก๊าซไนโตรเจน   ง. ลา้งรถเป็นประจ า 
 ค. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 27. น ้ าจากแหล่งใดมีสารเคมีปนเป้ือนมากที่สุด 
 ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  ก. โรงพยาบาล 
23. เราจะช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ข. อาคารบา้นเรือน 
 ไดอ้ยา่งไร    ค. น ้ าที่ไหลมาจากภูเขา 
 ก. ไม่ฆ่าสตัวใ์นวนัพระ  ง. โรงงานอุตสาหกรรม 
 ข. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น ้ าล าคลอง 28. ขอ้ใดไม่ใช่การอนุรักษส์ตัวป่์า 
 ค. ไม่เล้ียงสตัวใ์นบริเวณบา้น  ก. น าสตัวป่์ามาเล้ียง 
 ง. ไม่ใชน้ ้ าในแม่น ้ าล าคลอง  ข. ช่วยกนัรักษาป่าไม ้
24. ขอ้ใดหมายถึงกระบวนการรีไซเคิล  ค. ไม่ซ้ือของที่ท  ามาจากอวยัวะสตัวป่์า 
 ก.     ง. ปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าของ 
       สตัวป่์า 
 ข.    29. ผูท้ี่อยูใ่นที่ที่มีฝุ่ นละอองมากอาจท าใหเ้ป็น 
      โรคใด 
 ค.     ก. โรคตบัแขง็ ข.  โรคหลอดลมอกัเสบ 
      ค. โรคลมชกั ง.   โรคไขเ้ลือดออก 
     30. ปาลม์ตอ้งการทิ้งซองบะหม่ีส าเร็จรูป  
 ง.     เขาควรทิ้งลงในถงัขยะสีใด 
      ก. ถงัสีเทาฝาแดง ข.   ถงัสีเหลือง 
      ค. ถงัสีฟ้า ง.   ถงัสีเขียว 
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