บทเรียนสำเร็จรูป
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กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
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k.

เรื่อง ระบบนิ เวศ
เล่มที่ 1 โครงสร้างของระบบนิเวศ

นายพุทธชาติ นาวารี

โรงเรี ยนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กระทรวงมหาดไทย
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บทเรี ยนสาเร็จรู ปเรื่ องระบบนิเวศเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รหัสวิชา ว23101 โดยผูจ้ ดั ทาได้แบ่งบทเรี ยนออกเป็ น 5 เล่ม
ดังนี้
1. เล่มที่ 1 โครงสร้างของระบบนิเวศ
2. เล่มที่ 2 ประเภทของระบบนิเวศ
3. เล่มที่ 3 ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
4. เล่มที่ 4 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
5. เล่มที่ 5 ประชากรและการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในบทเรี ยนสาเร็จรู ปเล่มนี้ ประกอบด้วย คาชี้แจงในการใช้บทเรี ยน ผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้เรื่ องระบบนิเวศ เนื้อหาสาระแต่ละกรอบมีความสัมพันธ์กนั
และมีภาพประกอบอย่างชัดเจน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
และสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยน โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาของการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าบทเรี ยนสาเร็จรู ปเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
ในการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความรู ้ความเข้าใจ และส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สู งขึ้น

พุทธชาติ นาวารี

ผังความคิด (Mind Mapping)

การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ

วัฏจักรของ
น้ า
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วัฏจักรของ
คาร์บอน
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วัฏจักรของสาร
ในระบบนิเวศ

วัฏจักรของ
ไนโตรเจน

nn
o

การจาแนกประเภทระบบนิเวศ

ระบบ
นิ เวศ
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ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ

วัฏจักรของ
ฟอสฟอรัส

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

k.

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
กับสิ่ งมีชีวติ

ความหมายของระบบนิเวศ

co

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
กับสิ่ งไม่มีชีวติ

โครงสร้างของ
ระบบนิเวศ

m

หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิ เวศ

ประเภทของ
ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศที่ควรศึกษา
ความหมายของ
ประชากร

ประชากรและ
การเปลี่ยนแปลง
ประชากร
และการเปลี่ยนแปลง
ความหนาแน่นของ
ประชากร

คำชี้แจงกำรใช้ บทเรียนสำเร็จรู ป
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

ob
a

nn
o

k.

co

m

1. นักเรี ยนศึกษาแผนภูมิลาดับการเรี ยน
2. นักเรี ยนอ่านผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังก่อนลงมือศึกษาบทเรี ยน
3. นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนแต่ละกรอบโดยไม่ตอ้ งรี บร้อน เมื่อเข้าใจแล้วให้ตอบคาถาม
ท้ายกรอบโดยเขียนคาถามและคาตอบลงในสมุดบันทึกกิจกรรมของนักเรี ยน
4. ตรวจดูเฉลยที่หน้าถัดไป ถ้าตอบผิดให้นกั เรี ยนกลับไปศึกษาเนื้อหาในกรอบอีกครั้ง
หรื อถามครู เพื่อขอคาแนะนา เมื่อตอบถูกแล้วจึงศึกษาเรื่ องต่อไป
5. นักเรี ยนต้องไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบฝึ กหัดหรื อข้อสอบ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
6. เมื่อศึกษาบทเรี ยนจบแล้วให้ทาแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน
7. ส่ งครู ผสู ้ อน ตรวจคาตอบเพื่อประเมินผล ทาถูกไม่ถึง 80 % ศึกษาบทเรี ยนใหม่
8. ส่ งคืนบทเรี ยนนี้ตามกาหนดเวลาและต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ดีต่อไป
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ต้องซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง
ถึงจะเรียกว่า..คนดี

แผนภูมลิ ำดับกำรเรียน

กลับ
ไป
เริ่ ม
ศึกษา
ใหม่

k.

ศึกษา
บทเรี ยน
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ศึกษาผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง
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ทาตาม
ลาดับ
ขั้นตอน
นะครับ
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อ่านคาชี้แจง

ทาแบบทดสอบ ตอบ
ผิด
ท้ายกรอบ
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ตอบถูก
ไปกรอบต่อไป

ทาแบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
ศึกษาเล่มต่อไป
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ทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน

เรียนบทเรียนเล่มนี้จบแล้ว
เราจะได้ความรู้อะไรบ้างนา

ทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยนไม่ผา่ น
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง

ถ้าพร้อมแล้ว
ไปศึกษาบทเรียนกันเลย
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สื บค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ ความหมายและโครงสร้างของระบบนิเวศ

สวัสดีครับเพื่อน ๆ
ต่อจากนี้ไป
เรามาเริ่มต้นเรียน
เรื่องโครงสร้าง

กรอบที่ 1
ระบบนิเวศ (Ecosystems) หมายถึง กลุ่มสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยอยู่
ร่ วมกันมีความสัมพันธ์กนั และมีความสัมพันธ์กบั แหล่งที่อยู่
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คำถำมกรอบที่ 1
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1. ระบบนิเวศหมายถึง
อะไร...........……….…
2. ระบบนิเวศ
ประกอบด้วยสิ่ งมีชีวติ
กับอะไร.......................
3. ข้อใดต่อไปนี้
จัดเป็ นกลุ่มสิ่ งมีชีวติ
ก. ตัก๊ แตนหลายตัว
ในพงหญ้า
ข. นกเอี้ยง 2 ตัว
บนต้นไม้
ค. ไส้เดือนจานวน
มากใต้กอหญ้า
ง. มดและเห็ด
บนขอนไม้

เฉลยคำตอบกรอบที่ 1
ข้อ 1. ตอบ กลุ่มสิ่ งมีชีวติ
ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกัน
มีความสัมพันธ์กนั และมี

กรอบที่ 2
ชีวภำค (biosphere) ระบบนิเวศ มีต้งั แต่ระบบเล็ก ๆ เช่น
ระบบนิเวศหนองน้ า ซึ่งประกอบด้วย สัตว์ต่าง ๆ เช่น
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คำถำมกรอบที่ 2
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1. ระบบนิเวศต้นไม้ใหญ่
ประกอบด้วยสิ่ งมีชีวติ ชนิด
ใดบ้าง................................
2. ชีวภาค หมายถึงอะไร
........................................
3. ข้อใดคือระบบนิเวศ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก. มหาสมุทร
ข. ทะเล
ค. แม่น้ า
ง. อ่างเลี้ยงปลา

เฉลย
หน้าต่อไปครับ

เฉลยคำตอบกรอบที่ 2
ข้อ 1. ตอบ นก มด ผึ้ง
แมลง ตุก๊ แก กล้วยไม้

กรอบที่ 3
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
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คำถำมกรอบที่ 3
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1. องค์ประกอบที่ไม่มี
ชีวติ ของระบบนิเวศ
แบ่งเป็ นกี่ประเภท
อะไรบ้าง........................
2. อินทรี ยสารจาก
สิ่ งมีชีวติ จะถูกย่อยสลาย
โดยสิ่ งมีชีวติ ใด..............
3. ข้อใดถือว่าเป็ นสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ
ก. แร่ ธาตุ จุลินทรี ย ์
ข. แสงสว่าง อุณหภูมิ
ค. แหน สาหร่ าย
ง. ออกซิเจน พืชน้ า

จุลินทรีย์จัดเป็นกลุ่มผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
เช่น เห็ด รา ยีสต์ แบคทีเรีย พบได้ทั่วไป
ในอากาศ ในน้า ในดิน ครับ....

เฉลยคำตอบกรอบที่ 3
ข้อ 1. ตอบ 3 ประเภท
1. อนินทรี ยสาร
2. อินทรี ยสาร

กรอบที่ 4
องค์ประกอบของระบบนิเวศ (ต่ อ)
2. ส่ วนประกอบทีม่ ชี ีวติ (biotic component)
กลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน อีกทั้ง
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1. ส่ วนประกอบที่มีชีวิต
ของระบบนิ เวศแบ่งออก
เป็ นกี่ประเภทอะไรบ้าง
.....................................
2. สิ่ งมีชีวติ ใดบ้างที่
จัดเป็ น producer .........
3. มนุษย์เราแสดงบทบาท
ใดในระบบนิเวศ
ก. ผูผ้ ลิต
ข. ผูบ้ ริ โภคพืช
ค. ผูบ้ ริ โภคสัตว์
ง. ผูบ้ ริ โภคทั้งพืช
และสัตว์

nn
o

คำถำมกรอบที่ 4

สารอินทรี ย ์
ตอบเสร็จแล้ว ผูบ้ ริ โภคสัตว์
ไปดูเฉลยกันเลย..

เฉลยคำตอบกรอบที่ 4
ข้อ 1. ตอบ 3 ประเภท ได้แก่
1. ผูผ้ ลิต

ผูผ้ ลิต

ผูบ้ ริ โภคพืช

ผูย้ อ่ ยสลาย

ผูบ้ ริ โภคพืชและสัตว์

ไชโย..เรียนจบ
เรื่องโครงสร้าง
ของระบบนิเวศ แล้ว

m
co
k.
nn
o
ob
a
w.
kr
o
ww

ถ้าพร้อมแล้วไปทาแบบทดสอบ
หลังเรียนกันเลยครับ..

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง โครงสร้างของระบบนิเวศ จานวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน

m

คาสั่ง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท () ทับข้อ ก ข ค หรื อ ง ที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูกที่สุด
ลงในกระดาษคาตอบ
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1. ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ
ก. สถานที่หรื อบริ เวณที่พบสิ่ งมีชีวติ
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
ค. สิ่ งมีชีวติ ชนิดต่างๆทั้งพืชและสัตว์
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ที่กินกันเป็ นทอด ๆ
2. ข้อใดไม่ จดั เป็ นระบบนิเวศ
ก. บ่อน้ าที่มีสิ่งมีชีวติ อยูเ่ ต็ม
ข. ลานจอดรถพื้นคอนกรี ต
ค. สนามหญ้าหน้าโรงเรี ยน
ง. สวนดอกไม้หน้าเสาธง
3. สิ่ งใดต่อไปนี้แตกต่างจากข้ออื่น
ก. หนองน้ า ขอนไม้
ข. กระต่าย นก
ค. จอก แหน
ง. ตะไคร่ น้ า สาหร่ าย
4. ข้อใดเป็ นอินทรี ยสาร
ก. ไนโตรเจน
ข. น้ า
ค. คาร์โบไฮเดรต
ง. ไฮโดรเจน
5. สิ่ งมีชีวติ ในข้อใดต่อไปนี้จดั เป็ นกลุ่มสิ่ งมีชีวติ
ก. จิง้ หรี ดและตัก๊ แตนในกอหญ้า
ข. นกกระจาบ 20 ตัว บนกิ่งไม้
ค. มดแดงจานวนมากมายในรัง
ง. ปลาหางนกยูง 100 ตัว ในอ่างน้ า
6. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็ นปัจจัยทางกายภาพ
ก. จอก แหน สาหร่ าย
ข. อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดอากาศ
ค. แร่ ธาตุ ดิน จุลินทรี ย ์
ง. สารอาหาร ออกซิเจน พืชน้ า

7. แหล่งกาเนิดของพลังงานในระบบนิเวศคือข้อใด

ไม่ยากเลยใช่ไหม..
เสร็จแล้วส่งตรวจ
รอฟังผลคะแนนได้
เลยนะครับ...
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ก. ดวงอาทิตย์
ข. ผูผ้ ลิต
ค. ผูบ้ ริ โภค
ง. แร่ ธาตุอาหาร
8. สิ่ งมีชีวติ ชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนอินทรี ยสารให้เป็ นอนินทรี ยสารได
ก. สาหร่ าย
ข. นก
ค. เฟิ ร์น
ง. เห็ด รา
9. ข้อใดไม่ได้หมายถึงกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
ก. ผูผ้ ลิต
ข. ผูข้ าย
ค. ผูบ้ ริ โภค
ง. ผูย้ อ่ ยสลายอินทรี ยสาร
10. ลักษณะบริ เวณที่กลุ่มสิ่ งมีชีวติ อาศัยอยูเ่ รี ยกว่าอะไร
ก. สิ่ งมีชีวติ
ข. หนองน้ า
ค. แหล่งที่อยู่
ง. สิ่ งแวดล้อม

เป็นอย่างไรบ้าง..
ทาถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับ
ถ้าเข้าใจดีแล้ว..พบกันใหม่

บรรณำนุกรม
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บัญชา แสนทวี และคณะ.หนังสื อเรียนสมบูรณ์ แบบวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ว 411.กรุ งเทพ :
วัฒนาพานิช, 2541.
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. หนังสื อเรียนวิทยำศำสตร์ เล่ม 2
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