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2 ชั่วโมง
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บัตรคําสั่ง
กิจกรรมที่ 1
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
ให้นักเรียนศึกษาตามกิจกรรมโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
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ศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม
ตอบคําถามแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กําหนดให้
ศึกษาบัตรเนื้อหากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
ตอบคําถามเพื่อทบทวนเนื้อหาในบัตรงานกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
ดูบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
ทําบัตรคําถามกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
ตรวจบัตรเฉลยคําถามกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
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จุดปรระสงค์ของกิจกรรม
จ
1.
2.
3.
4.

บอกอธิบายความหมา
บ
ายของระบบนินิเวศได้
สํารวจระะบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้
น
จําแนกปประเภทของระะบบนิเวศได้
ระบุความแตกต่างระหหว่างระบบนิเวศในน้
เ
ําและบบนบกได้

เววลาที่ใช้

2 ชั่วโมงง

ขั้นสร้ร้างความสนใใจ
สถานนการณ์ (นักเรี
เ ยนสังเกต  คิดจําแนกประเภท)

ภาพพที่ 1.1 แม่น้ําตาปี
ต
ที่มา : แม่น้นําตาปี. 2555 : ออนไลน์.

ภาพที่ 1.2 แแหล่งอุตสาหกรรรม
ที่มา : http://w
www.okntionn.net
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ตามภาพที่ 1.1และ 1.2 นักเรียนจะจําแนกระบบนิเวศตาม
ระบบที่มีขนาดใหญ่บนโลกได้กี่ประเภทค่ะ

หนูคิดว่ามี 2 ประเภท คือ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติและ
ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ

ถูกต้องค่ะ และต่อไปเราจะทํา
กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศทั้ง 2
ประเภทนี้กันนะค่ะ
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บัตรเนื้อหา
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
1. โครงสร้างและประเภทของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบและนอกจากนี้สิ่งมีชีวิต
ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย
ระบบนิเวศอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ บางครั้งระบบนิเวศขนาดเล็กอาจซ้อนอยู่ภายในระบบนิเวศขนาด
ใหญ่ เช่น แอ่งน้ําเป็นระบบนิเวศขนาดเล็ก ซึ่งอาจซ้อนอยู่ในป่าซึ่งเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ บ่อน้ําเป็นระบบ
นิเวศขนาดเล็กอยู่ในบ้าน บ้านจัดเป็นเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ เป็นต้น
โลกเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรืออาจเรียกกว่า “ชีวลัย (Biosphere)” ซึ่งประกอบไปด้วยระบบ
นิเวศต่าง ๆ จํานวนมาก ในแต่ละระบบนิเวศมีจํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน และในระบบนิเวศ
ที่แตกต่างกันสิ่งแวดล้อมย่อมแตกต่างกันด้วย

โครงสร้างของระบบนิเวศ
จากที่กล่าวมาแล้วว่าภายในระบบนิเวศจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนประกอบกัน
เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศ
ตารางที่ 1.1 โครงสร้างของระบบนิเวศ

โครงสร้างของระบบนิเวศ
กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community)
หมายถึง สิ่ งมี ชีวิ ต ชนิ ดต่ าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งอาจมีหนึ่งชนิด
หรือมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปก็ได้

แหล่ ง ที่ อ ยู่ (Habitat)หมายถึ ง
สถานที่หรือบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิต
อาศั ย อยู่ ซึ่ ง จะมี ส ภาพแวดล้ อ ม
แตกต่างกันไป

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Environment)
หมายถึง องค์ประกอบที่ ไม่มีชีวิต
ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศ เช่น อากาศ แสง น้ํา
ดิน เป็นต้น

2. ประเภทของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศบนโลกมีหลายระบบตั้งแต่ขนาดใหญ่จนกระทั่งขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งออกตามระบบที่มีขนาดใหญ่
บนโลกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ระบบนิเวศตามธรรมชาติ เป็นระบบนิเวศที่เกิดขึ้นและเป็ นไปตามธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
2 ระบบ คือ
2.1.1 ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็คือ ระบบนิเวศป่าไม้โดยลักษณะของป่าไม้มีหลายประเภท เช่น ป่าดิบชื้น ป่า
สนเขา ป่าพรุ เป็นต้น ป่าไม้เหล่านี้จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือ
ที่สําคัญมาก และเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศย่อย ๆ จํานวนมาก
วันที่ 14 มกราคม ของทกปี
ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งที่อยู่แตกต่างกัน เช่น แหล่งน้ํา
บนภูเขา พื้นราบ เป็นต้น
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นออกจากนี้ป่าไม้ม้ยังเอื้อประโโยชน์ต่อสิ่งมีชีชีวิตและมนุษย์
ษ ในหลายด้ด้าน ได้แก่ เป็ป็นแหล่งผลิต
อาหาารที่สําคัญโดยยกระบวนการรสังเคราะห์ด้วยแสง
ว
และปล่อยแก๊สออกกซิเจนออกสู่บบรรยากาศทําให้
า ฝนตกต้อง
ตามฤฤดูกาล ลดกาารพังทลายขอองหน้าดิน ช่วยดู
ว ดซับน้ําและรั
แ กษาควาามชุ่มชื้นให้กกัับดิน ตลอดจจนเป็นแหล่ง
สะสมมอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ
ต
อีกด้วย
2.1.2 ระบบบนิเวศในน้น้ํา (Aquatic Ecosystem) เป็นระบบบนิเวศที่มีน้ําเป็นสิ่งแวดล้อมที
อ ่สําคัญในน
การดํํารงชีวิตของสิสิ่งมีชีวิต ซึ่งแบบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.11.2.1 ระบบนินิเวศแหล่งน้ําจื
า ด พบทั่วไปในประเทศ
ไ
ศไทยมีทั้งสภาาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติติ
และเกิกิดจากการกระทําของมนุษย์ ตัวอย่างระบบบนิเวศน้ําจืด เช่น แม่น้ํา ลํลาคลอง หนอง ทะเลสาบ น้นําตก เป็นต้น
ระบบนินเวศดังกล่าวนีนี้จะอุดมสมบูรณ์
ร ไดด้วยแร่ธาตุ
ธ และอินทรีรียสารต่าง ๆ จึงเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศั
อ ยของสิ่งมีชีวิตหลายชนินิด เช่น ปลาตตะเพียน ปลาช่อน ปลาเข็ม หอย กุ้ง เป็ปนต้น ซึ่งการดดํารงชีวิตของง
สิ่ ง มี ชีชี วิ ต ในแหล่ ง น้ํ า จื ด นั้ น ต้ องมี
อ ก ารปรั บตั
บ ว ในด้ า นกาารปรั บ เปลี่ ยนอุ
ย ณ หภู มิ ข องแหล่ ง น้ํ า ปริ ม าณของง
ออกซิซิเจนในแหล่งน้นํา ความเร็วและความแรง
แ
ของกระแสน้าตลอดจนควา
าํ
ามขุ่นของแหล่งน้ําได้ดี
2.11.2.2 ระบบนินิเวศแหล่งน้ําเค็ม ได้แก่ ทะเลและมหาสสมุทร
สิ่งมีชีชีวิตที่อาศัยอยูยูใ่ นบริเวณนี้มหลายระดั
บ เนื
ี
เ ่องจากทะเลลมีลักษณะแตตกต่าง ปริ มมาณออกซิ เ จนทีที่ ล ะลายในน้ํ า
(Dissoloved Oxygeen : DO) ปกติ
กัน โดดยเริ่มจากบริเวณชายฝั่งทะะเลที่อาจประะกอบด้วยหาดดทรายและหาาดหิน มีค่าาประมาณ 5-7 มิลลิ
ล กรัมต่อลิตร
ซึ่งเป็นบริ
น เวณที่มีน้นาํ้ ทะเลซัดขึ้นลงตลอดเวลา
ล
ผิวของหากททรายและหาดดหิน
ซึ่งถ้้า DO ต่ํากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
จึงเปียกและแห้
ย
งสลลับกัน ทําให้อุอณหภูมิในวันหนึ่ง ๆ แตกตต่างกันไป ดังนั้น
จัดว่าเป็นน้ําเน่าเสีย
สิ่งมีชีชีวิตที่อาศัยอยูยูบ่ ริเวณนี้จะต้ต้องปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูภูมิ กระแสลม
และคความแรงจากกการซัดของน้าทะเลได้
าํ
ส่วนบริเวณผิวน้ําที่มีมีแสงส่องลงไปปถึง จะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชชีีวิตขนาดเล็กพวกแพลงก์
ก
ก์
ตอนพืพืช แพลงก์ตอนสั
อ ตว์ และพืพืชพวกสาหร่าย เมื่อระดับน้ําลึกลงไปก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถว่ายนน้ําเคลื่อนที่ไป
มาได้ เช่น ปลาชนิดต่
ด าง ๆ และทีที่พื้นใต้ท้องทะะเลจะพบสิ่งมีชีชวี ิตพวกปะกาารัง ไส้เดือนททะเล และหอยยชนิดต่าง ๆ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลจะต้
ใ
องมี
อ การปรับความเข้
ค
มข้นขของเกลือแร่ในร่
ใ างกายให้ห้
ใกล้เคียงกับสภาพแแวดล้อม ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันการสู
ก ญเสียน้ําจากร่างกาย
การปปรับความเข้มข้นของเกลื
ข
อแร่ในร่างกายสิ
ง
่งมีชีวิตที่อาศั
า ยในระบบนิเวศศแหล่งน้ําเค็ม เช่น มี
การสสะสมยูเรียในกระแแสเลือดในปริมาณ
ณสูง มีเกร็ดจํานวนมากปกคลุมร่างกาย
ง เพื่อป้องกันการ
สูญเสีสียน้ํา มีการขับเกลืลือแร่ออกทางทวาารหนัก เป็นต้น

(ถนัด ศรีบญ
ุ เรืองแและคนอื่น ๆ.. ม.ป.ป: 73--75)
2.11.2.3 ระบบนินิเวศแหล่งน้าํ กร่อยหรือระบบนิเวศป่าชายเลน
ช
เป็นบบริเวณที่น้ําจืดมาบรรจบ
ด
กับน้าเค็
าํ ม มักพบตามบริเวณปากแม่น้ํา ปากออ่าว เป็นบริเวณที
ว ่มีความอุดมสมบู
ด
รณ์ขอองแร่ธาตุอาหารสูง

ภาพทที่ 1.3 ระบบนิเวศป่
เ าชายเลน
ที่มา : จันจิ
น รา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.
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2..2 ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ
า ้น มีทั้งขนนาดใหญ่และขขนาดเล็ก เช่น ระบบนิเวศบ้บ้านเรือน ระบบบนิเวศตู้ปลาา
ระบบบนิเวศแหล่งอุตสาหกรรมแลละเกษตรกรรรม จัดเป็นระบบบนิเวศที่มนุษย์
ษ สร้างขึ้นไมม่มีในธรรมชาติติ

ภาพพที่ 1.4 ระบบนิเวศบ้านเรือน
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.

ภาาพที่ 1.5 ระบบบนิเวศตู้ปลา
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.
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บัตรงาาน
กิจกรรมมที่ 1
เรื่อง ประเภทขอ
ป
องระบบนินิเวศ
โดยใช้กระบบวนการกลุ่มสํารวจระบบบนิเวศในท้องถิ่น บันทึกผลลการสํารวจ จัดจําแนก อภิปราย สรุป
และตตอบคําถาม
กิจกรรรม : เรื่อง สํารวจระบบนินิเวศในท้องถิน่
จุดปรระสงค์ของกิจกรรม
จ
1. ศึกษา สํารววจสภาพทั่วไปปของระบบนิเวศในบริ
ว
เวณโโรงเรียน
2. สังเกตและบับันทึกรายละเเอียดของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ
ธ
และะมนุษย์สร้างขึขึ้น
3. แยกประเภททของระบบนิเวศตามระบบบและตามแหลล่งที่อยูไ่ ด้
วิธีทํากิ
า จกรรม
1. สํารวจศึกษาระบบนิ
ษ
เวศใในท้องถิ่น (ศึกษาระบบนิเวศในโรงเรี
เ
ยน)
น โดยแบ่งนัักเรียนออกเป็ป็นกลุ่ม ๆ ละะ
5 - 6 คน ออกสํารวจในแต่
ร
ละบริเิ วณในโรงเรีรียน
2. สํารวจสิ่งต่าง
า ๆ ภายในรระบบนิเวศ จดบั
จ นทึก แบบกประเภทขอองระบบนิเวศศตามธรรมชาาติและมนุษย์
สร้างขึขึ้น
3. แบ่งระบบนินิเวศที่ไปสํารววจตามแหล่งที่อยู่
4. แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนนออกแบบตาารางบันทึกผลการสํารวจในนหัวข้อต่อไปนีนี้
4.1 ตําแหนน่งของระบบนินิเวศที่สํารวจ
4.2 ประเภภทของระบบนินิเวศที่ไปสํารววจ
4.3 สภาพททั่วไปของระบบบนิเวศ
4.4 ปัญหาสภาพแวดล้อมที
อ ่ควรแก้ไขใในรูปแบบเศรรษฐกิจพอเพียง
ย

100

คําถาม
า

เพื่อการวิเครราะห์และสรุปผลการทํ
ป
ากิจกรรม

1. นักเรียนคิดว่วาเราจะแบ่งระบบนิ
ร
เวศในนโรงเรียนได้กประเภท
ี่ป
อะไรรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. ถ้านักเรียนจจะแบ่งระบบนินิเวศที่มนุษย์สร้
ส างขึ้นตามแแหล่งที่อยู่ได้หรื
ห อไม่ อย่างไรร
ตอบ.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

สรุปผลการกิ
ผ
จกรรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

11

เฉลยบัตรงาน
กิจกรรมที่ 1
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
พิจารณาจากผลงานของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ซึ่งคําตอบของนักเรียนแตกต่างกัน
ตามข้อมูลที่นักเรียนไปสํารวจ ตัวอย่างดังนี้
ประเภทระบบนิเวศ
สถานที่ไปสํารวจ

ลักษณะทั่วไป
ของระบบนิเวศ

แหล่งที่อยู่
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน - มนุษย์สร้างขึ้น
- มี สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
- ระบบนิเวศบนบก
ไม่มีชีวิตในระบบ
นิเวศ
- สิ่งมีชีวิตพวกพืช
และสัตว์อาศัยอยู่
ร่วมกัน

ปัญหาสภาพแวดล้อม
ที่ควรแก้ไขในรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้ น ไม้ มี วั ช พื ช ขึ้ น อยู่ ม ากและยั ง มี
เนื้ อ ที่ ว่ า งเปล่ า ปลู ก ต้ น ไม้ ไ ด้ อี ก
(นักเรียนช่วยกั นกําจัดวั ชพืชออก
และนําต้นไม้จากบ้านมาปลูกเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป)
มีขยะลอยอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา (นักเรียน
ช่ ว ยกั น เก็ บ ขยะและเขี ย นป้ า ย
รณรงค์ ไ ม่ ทิ้ ง ขยะลงในแม่ น้ํ า
ลําคลอง)

แม่น้ําตาปีหลังโรงเรียน

- ตามธรรมชาติ
- ระบบนิเวศในน้ํา

- มี สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
ไม่มีชีวิตในระบบ
นิเวศ
- มีพืชและสัตว์

สระบัวโรงเรียน

- มนุษย์สร้างขึ้น
- ระบบนิเวศในน้ํา

- สิ่ ง มี ชี วิ ต หลาย มีเศษไม้และขยะไม่พึ่งประสงค์อยู่
ช นิ ด อ า ศั ย อ ยู่ ในสระบั ว (นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น เก็ บ
ขยะไปทิ้งให้ถึงที่และช่วยกันดูแล
ด้วยกัน
รั ก ษาสระบั ว เพื่ อ เป็ น แหล่ ง การ
เรียนรู้ต่อไป)
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เฉลย

คําถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลการทํากิจกรรม

1. นักเรียนคิดว่าเราจะแบ่งระบบนิเวศในโรงเรียนได้กี่ประเภท อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
แนวคําตอบ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ระบบนิเวศตามธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศแม่น้ําตาปี
2. ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบนิเวศสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
2. ถ้านักเรียนจะแบ่งระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นตามแหล่งที่อยู่ได้หรือไม่ อย่างไร
แนวคําตอบ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ระบบนิเวศในน้ํา เช่น ระบบนิเวศสระเลี้ยงปลา
2. ระบบนิเวศบนบก เช่น ระบบนิเวศสวนหย่อม

สรุปผลการกิจกรรม
1. การจําแนกประเภทของระบบนิเวศในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ
และระบบนิเวศมนุษย์สร้างขึน้
2. ระบบนิเวศแบ่งตามแหล่งที่อยู่แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ํา
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บัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
คําชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่เพื่อนคู่คิด ตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เมื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
อย่างเป็นระบบ เรียกว่าอะไร
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าโลกของเราประกอบไปด้วยระบบนิเวศใดบ้าง (เขียนอธิบายเป็นแบบผังความคิด)
ตอบ

14
3. ตามที่นักเรียนได้ศึกษาประเภทของระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. ระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic Ecosystems) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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เฉลยบัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ
1. เมื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
อย่างเป็นระบบ เรียกว่าอะไร
ตอบ ระบบนิเวศ
2. นักเรียนคิดว่าโลกของเราประกอบไปด้วยระบบนิเวศใดบ้าง (เขียนอธิบายเป็นแบบผังความคิด)
ตอบ

3. ตามที่นักเรียนได้ศึกษาประเภทของระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ ระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศที่มนุษย์
สร้างขึ้น
4. ระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic Ecosystems) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ ระบบนิเวศในน้ํา ประกอบด้วย 1. ระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด
2. ระบบนิเวศน้ํากร่อย
3. ระบบนิเวศน้ําเค็ม
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ

ใช้เวลา

2 ชั่วโมง

17

บัตรคําสั่ง
กิจกรรมที่ 2
เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ให้นักเรียนศึกษาตามกิจกรรมโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม
ตอบคําถามแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กําหนดให้
ศึกษาบัตรเนื้อหากิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ตอบคําถามเพื่อทบทวนเนื้อหาในบัตรงานกิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ดูบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ทําบัตรคําถามกิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ตรวจบัตรเฉลยคําถามกิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ

อ่านเข้าใจแล้วรวมพลังความคิด
ทํากิจกรรมต่อไปค่ะ

188
จุดปรระสงค์ของกิจกรรม
จ
1. สํารวจรววบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางก
ป
กายภาพและอองค์ประกอบททางชีวภาพขอองระบบนิเวศ
2. อธิบายคความสัมพันธ์ขององค์
ข
ประกกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศได้ด้
เววลาที่ใช้

ขั้นสร้ร้างความสนใใจ

2 ชั่วโมงง

(คิดวิเคราะห์  คิดจําแนก)

นักเรียนคิดว่า องค์ประกออบของระบบนินิเวศแบ่งได้กปี่ประเภท
แล้วตัวเราจัดอยู
ด ่ในองค์ประกอบของระ
ร
บบนิเวศประเภทใด

ผมคิดว่า แบบ่งได้ 2 ประเภภท คือ องค์ประกอบทางชี
ป
ชวภาพ
และทางกายภาพพซึ่งตัวเราเองงจัดอยู่ในองค์ประกอบทางชี
ป
ชีวภาพ
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บัตรเนือหา
อ้
กิจกรรมที
ก
่ 2 เรืรื่อง องค์ประกอบของรระบบนิเวศ
องค์ประกอบขอ
ป
งระบบนิเวศศ
จาากการปฏิบัติกิกจิ กรรมสํารววจระบบนิเวศจจะพบว่ามีองคค์ประกอบที่สํสําคัญ 2 ส่วนดดังนี้
1.. องค์ประกอบทางชีวภาพพ
องค์ประกอบทางชีวภาพพ (Biologicall Components) หรือองงค์ประกอบทีที่มีชีวิต ได้แก่ คน พืช สัตว์
และสิสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่าง ๆ เช่ช่น มอสส์ เฟิร์ร์น ไลเคน และเห็ดรา สามาารถจําแนกอออกเป็นประเภภทต่าง ๆ ตามม
หน้าที่ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ได้ดังนี้
1.1 ผู้ผลิต (Producerr) เป็นสิ่งมีชีวิวิตที่สามารถสสร้างอาหารไดด้เองโดยการรสังเคราะห์ด้วยแสง
ว
ได้แก่
พืชสีเขียว แพลงก์ตอนพื
ต ช และแแบคทีเรียบางชนิด
1.2 ผู้บริโภค
ภ (Consum
mer) เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่ไม่สามารรถสังเคราะห์ออาหารได้ด้วยตั
ย วเอง แต่จะ
บริโภคอาหารเพื่อให้
ใ ได้รับสารอาาหารและพลังงานจากสิ
ง
่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกทอดหนึ
ก
่ง ได้้แก่
 ผูู้บริโภคพืช (HHerbivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาาหาร จัดเป็นนผู้บริโภคลําดัับที่ 1 เพราะะ
ได้รับการถ่ายทอดพพลังงานจากพืพืชโดยตรง เช่ชน หนอน ตั๊กแตน วัว และกระต่าย
 ผูู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อื่นเป็ปนอาหาร เช่น งู ปลา เหยียว
่ย และสิงโต
 ผูู้บริโภคทั้งพืชและสั
ช ตว์ (Om
mnivore) คือ สิ่งมีชีวิตที่กินทั
น ้งพืชและสัสัตว์เป็นอาหารร เช่น คน ไก่ก่
หนู และนกบางชนิ
แ
นิด
 ผูู้บริโภคซากพืพืชซากสัตว์ (SScavenger) คือ สิ่งมีชีวิตทีท่กินซากพืชซซากสัตว์หรือซากเน่
ซ าเปื่อย
เป็นอาหาร เช่น แร้ร้ง ไส้เดือนดิน และกิ้งกือ
1.3 ผู้ย่อยสสลายอินทรียสาร
ย (Decoomposer) คือ สิ่งมีชีวิตที่ย่ยอยสลายซากกสิ่งมีชีวิตอื่นที
น ่ตายแล้วให้ห้
เน่าเปืปื่อยผุพังกลายยเป็นแร่ธาตุกลัลบลงสู่ดินและน้ํา เช่น เห็ด รา แบคทีเรีย และจุลินทรีย์อื่น ๆ

ภาาพที่ 2.1 วัวผู้บริโิ ภคพืช

ภาพทีที่ 2.2 เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ส

ภาพที่ 2.1 และ 2.2
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.
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2.. องค์ประกอบทางกายภาาพ
องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Componeents) หรือองคค์ประกอบที่ไมม่มีชีวิต ได้แก่ก อินทรียสารร
อนินทรี
ท ยสาร สภาพพแวดล้อมทาางกายภาพ เช่ชน แสงสว่าง อุอณหภูมิ แก๊สคาร์
ส บอนไดอออกไซด์ แก๊สออกซิ
อ เจน น้ํา
ความชื้น และความมเค็ม
ในระบบนิเวศหนึ
ว ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัสัมพันธ์กับองคค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพพ
อย่างไไร เราสามารถถศึกษาความสสัมพันธ์ดังกล่าวได้จากการรปฏิบัติกิจกรรรมต่อไปนี้…
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บัตรงาาน
กิจกรรมมที่ 2
เรืรื่อง องค์ค์ประกอบของระบบบนิเวศ
โดยใช้กระบบวนการกลุ่มสํารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบบของระบบนินเวศ
หลักการ
ก องค์ประกอบของระ
ร
บบนิเวศมีองคค์ประกอบสําคัคญ 2 ส่วน คือ องค์ประกออบทางชีวภาพพ (Biologicall
Components) หรืือองค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์
แ
ประกกอบทางกายภภาพ (Physicaal Compoonents) หรือ
องค์ประกอบที
ป
่ไม่มีมชี ีวิต
วิธีทํากิ
า จกรรม
1. ให้นักเรียนแแบ่งกลุ่ม ๆ ละะ 5 - 6 คน
2. แต่ละกลุ่มวางแผนออก
แบบสร้างระบบนิเวศน้ําจําลองโดยให้้แต่ละกลุ่มร่ววมกันอภิปราายในประเด็น
ว
ต่อไปนี้
 จะสร้างระบบนิ
า
เวศน้ําจําลองให้มีมีขนาดเท่าไรร ใช้ภาชนะแลละวัสดุหรือส่ววนประกอบออะไรบ้างแทนน
องค์ประกอบทางกา
ร
ายภาพ
 มีองค์ประกอบทางชี
ป
ชีวภาพเป็นสิงมี
ง่ ชีวิตชนิดใดบ้าง และจํานวนเท่
น าไร
 จะศึกษาความสั
ษ
มพันธ์
น ใดบ้างจากระบบนิเวศน้้าํ จําลอง และใใช้เวลาศึกษานานเท่าไร
 แต่ละกกลุ่มปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ว้แล้วบันทึกข้้อมูล

ภาพที่ 2.3 ระบบนนิเวศจําลอง
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.
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คําถามก่อนทํากิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศน้ําจําลองหรือไม่
ตอบ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
คําถามหลังทํากิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลองมีความสัมพันธ์กันแบบใดบ้าง
ตอบ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ยกตัวอย่างองค์ประกอบทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลอง
ตอบ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
บันทึกผลการทํากิจกรรม
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
ทางกายภาพ
ทางชีวภาพ

ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ

สรุปผลการทํากิจกรรม
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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เฉลยบัตรงาน
กิจกรรมที่ 2
เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
คําถามก่อนทํากิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศน้ําจําลองหรือไม่
ตอบ มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
คําถามหลังทํากิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลองมีความสัมพันธ์กนั แบบใดบ้าง
ตอบ การเป็นอาหาร การได้ประโยชน์ร่วมกัน
2. ยกตัวอย่างองค์ประกอบทางกายภาพทีส่ ่งผลต่อการดํารงชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลอง
ตอบ อุณหภูมิที่เหมาะสมของระบบนิเวศน้ําจําลองจะทําให้ปลาและหอยดํารงชีวิตอยู่ได้
บันทึกผลการทํากิจกรรม
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
ทางกายภาพ
ทางชีวภาพ
ก้อนหิน
หอย
ก้อนกรวด
ปลา
อุณหภูมิของน้ํา
บัว
ต้นกก

ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ
อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า ในระบบนิ เ วศน้ํ า จํ า ลองมี ค วาม
เหมาะสมต่ อการดํารงชีวิตของปลาและหอย ทําให้
ปลาและหอยดํารงชีวิตอยู่ได้

สรุปผลการทํากิจกรรม
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศน้ําจําลองประกอบด้วย องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ก้อนหิน ก้อน
กรวด และอุณหภูมิของน้ํา ส่วนองค์ประกอบทางชีวภาพ ได้แก่ หอย ปลา บัว ต้นกก โดยองค์ประกอบทาง
กายภาพจะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางชีวภาพ เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมของระบบนิเวศน้ําจําลอง
จะทําให้ปลาและหอยดํารงชีวิตอยู่ได้
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บัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
รู้ไหมการฝึกเขียน : ช่วยพัฒนาการคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล พัฒนาภาษา
คําชี้แจง : ให้นักเรียนระดมพลังสมองจับคู่เพื่อนคู่คิดตอบคําถามต่อไปนี้
1. เขียนผังความคิดองค์ประกอบทางกายภาพ (Biological Components) ของระบบนิเวศ
ตอบ
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2. สรุปผังความคิดองค์ประกอบทางชีวภาพ (Physical Components) ในระบบนิเวศ
ตอบ

การอภิปรายช่วย
ให้เราจัดระเบียบ
ทางการคิด
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เฉลยบัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
1. เขียนผังความคิดองค์ประกอบทางกายภาพ (Biological Components) ของระบบนิเวศ
ตอบ
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2. สรุปผังความคิดองค์ประกอบทางชีวภาพ (Physical Components) ในระบบนิเวศ
ตอบ

*
*

*
*

*

*หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้บริโภคพืช เช่น ช้าง มา วัว ควาย
ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) เช่น เสือ สิงโต ฉลาม
ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ เช่น หมี เต่า มนุษย์
ผู้บริโภคซาก เช่น หนอน แร้ง ปลาไหล กิ้งกือ
เห็ด รา (ผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายแร่ธาตุให้เป็นสารโมเลกุล เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สารอาหาร
สามารถหมุนเวียนเป็นวัฏจักรได้)
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กิจกรรมที่ 3
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ กับสิ่งไม่มชี ีวติ

ใช้เวลา

2 ชั่วโมง
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บัตรคําสั
า ่ง
กิจกรรมมที่ 3
เรื่อง คววามสัมพันธ์
น ระหว่างสิ
ง ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มมีีชีวิต
ให้นักเรี
ก ยนศึกษาตตามกิจกรรมโโดยมีลําดับขั้นตอน
น ดังนี้
1. ศึกษาจุดปรระสงค์ของกิจกรรม
ก
2. ตอบคําถามแสดงความคิดเห็
ด นตามสถาานการณ์ที่กําหนดให้
ห
3. ศึกษาบัตรเนืนื้อหากิจกรรมมที่ 3 เรื่อง คววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างสิ่งมีชีวิวิตกับสิ่งไม่มชีชวิี ต
4. ตอบคํ า ถามมเพื่ อ ทบทวนนเนื้ อ หาในบับั ต รงานกิ จ ก รรมที่ 3 เรื่ อง
อ ความสั ม พพั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ
ง ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งไม่มีมชี ีวิต
5. ดูบัตรเฉลยกิกิจกรรมที่ 3 เรื
เ ่อง ความสัมพั
ม นธ์ระหว่างสิ
ง ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
6. ทําบัตรคําถามกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ความมสัมพันธ์ระหวว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
7. ตรวจบัตรเฉฉลยคําถามกิจกรรมที
จ
่ 3 เรือง
อ่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี
ง ชีวิตกับสิ่งไไม่มีชีวิต

เรียนรู
น ้ด้วยปัญญา
ญ ...
สืบเสาะหา...
ด้วยตนเออง...
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จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตได้
2. ยกตัวอย่างปัจจัยของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้
เวลาที่ใช้

ขั้นสร้างความสนใจ

2 ชั่วโมง

(สถานการณ์  คิดวิเคราะห์)

น้ํา แสง และธาตุอาหาร
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร
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บัตรเนือหา
อ้
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่
ะ างสิ่งมีชีชวี ิตกับสิ่งไมม่มีชวี ิต
ความมสัมพันธ์ระหว่
ะ างสิ่งมีชีชวี ิตกับสิ่งแววดล้อม
คววามสัมพันธ์ระหว่
ร างพืชกับสิ
บ ่งไม่มีชีวิต
พืชเป็นสิ่งมีชีชีวิต พืชจึงต้องกิ
อ นอาหาร หายใจ
ห
ขับถ่าย เจริญเติบโตต และสืบพันธธ์ได้เช่นเดียวกกับมนุษย์และะ
สัตว์
สิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของพืช ซึ่งจัดเป็
ด นสิ่งไม่มีชวิี ต ได้แก่ ดิน น้ํา อากาศ แและแสงสว่าง
ง มี ส่ ว นประะกอบของธา ตุ อ าหารที่ จํ าเป็
า น ต่ อ การร
1. ดิ น เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ข องพื ช ดิ น แตต่ ล ะแห่ ง ต่ า งก็
เจริญเติบโตของพืชต่
ช างกัน พืชจะเจริญเติบโตตได้ดีถ้าปลูกในนดินที่เหมาะสสมกับพืชชนิดดนั้น
2. น้ํา เป็นวั
น ตถุดิบในกาารสร้างอาหาารของพืชด้วยกระบวนการ
ย
รสังเคราะห์ดด้้วยแสงและยัยังช่วยละลายย
ธาตุอาหารเพื่อให้รากพื
ร ชดูดและะลําเลียงไปยังส่
ง วนต่าง ๆ ของพืช
3. อากาศ พืชต้องการแแก๊สออกซิเจนนสําหรับหายใจจ
และแแก๊สคาร์บอนไไดออกไซด์สําหรั
ห บการสังเคราะห์ด้วยแสงง
พืชหาายใจตลอดเวลลาทั้งกลางวันและกลางคื
น
นแต่พืชจะสร้าง
อาหารด้วยกระบวนนการสังเคราะะห์ด้วยแสงเฉฉพาะเวลา
กลางววัน เพราะต้องใช้แสงสว่างจจากดวงอาทิตย์
ต
ภาพที่ 33.1 การสังเคราาะห์แสงของพืช
ที่มา : การสังเคราะห์แสงของพืช. 25555 : ออนไลน์.

ภาพที่ 3.2 พืพชเจริญเติบโตใในดินที่เหมาะสสม

ภาพที่ 3.3 น้ําเป็นวัตถุดิบใในการสร้างอาหหารของพืช

ภาพที่ 3.2 และ 3.3
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.
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4. แสงสว่ าง แสงสว่ างมี
า ค วามสํ า คั ญ ต่ อ พื ช มาาก เพราะพื ชต้ อ งการแสสงเพื่ อ ใช้ เ ป็ นพลั
น ง งานในน
กระบบวนการสังเครราะห์ด้วยแสงใในการสร้างอาหารสําหรับเจริ
เ ญเติบโต

ภาพที่ 3.4 พืชต้องการอากาศและแสงสวว่างในการหายใจจและสังเคราะหห์แสง
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.
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บัตรงาน
กิจกรรมที่ 3
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
รู้ไหมเราฝึกทักษะ
การสังเกต

ปัญหา

สมมติฐาน

ออกแบบ

จัดกระทํา

วิธีทํากิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่ งกลุ่ ม ศึก ษา ทํ ากิจกรรม อภิปราย และสรุปความความสั ม พั นธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเลือกศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพใดก็ได้ 1 หัวข้อ เพื่อตอบปัญหาต่อไปนี้
 น้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
 แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
 ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
2. ในการออกแบบการทดลองเพื่อตอบปัญหาหรือหาคําถามข้างต้น ให้ระบุประเด็นต่อไปนี้
 ปัญหา
 สมมติฐานของการทดลอง กําหนดตัวแปร
 วิธีการทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
 วิธีนําเสนอข้อมูล
คําถามก่อนทํากิจกรรม
 นักเรียนศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ตอบ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
คําถามหลังทํากิจกรรม
 ให้นักเรียนสรุปปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ตอบ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

34
ประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1. น้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
1. ปัญหา : …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สมมติฐานการทดลอง : ………………….……………………………………………………………………………………….
3. ตัวแปร
 ตัวแปรต้น : ……………………………………………………………………………………..……………………………..
 ตัวแปรควบคุม : ………………………………………………………………………………………………………………
 ตัวแปรตาม : …………………………………………………………………………………………………………………..
4. วัสดุอุปกรณ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. วิธีการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดน้ําและไม่ได้รดน้าํ
กระถางที่

สิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตของต้น................
ความสูงของลําต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะลําต้น
(cm.)

7. สรุปผล : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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2. แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
1. ปัญหา : …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สมมติฐานการทดลอง : ………………….……………………………………………………………………………………….
3. ตัวแปร
 ตัวแปรต้น : ……………………………………………………………………………………..……………………………..
 ตัวแปรควบคุม : ………………………………………………………………………………………………………………
 ตัวแปรตาม : …………………………………………………………………………………………………………………..
4. วัสดุอุปกรณ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. วิธีการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดน้ําและไม่ได้รดน้าํ
กระถางที่

สิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตของต้น................
ความสูงของลําต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะลําต้น
(cm.)

7. สรุปผล : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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3. ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
1. ปัญหา : …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สมมติฐานการทดลอง : ………………….……………………………………………………………………………………….
3. ตัวแปร
 ตัวแปรต้น : ……………………………………………………………………………………..……………………………..
 ตัวแปรควบคุม : ………………………………………………………………………………………………………………
 ตัวแปรตาม : …………………………………………………………………………………………………………………..
4. วัสดุอุปกรณ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. วิธีการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. บันทึกผล: ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดน้ําและไม่ได้รดน้าํ
กระถางที่

สิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตของต้น................
ความสูงของลําต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะลําต้น
(cm.)

7. สรุปผล : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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เฉลยบัตรงาน
กิจกรรมที่ 3
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
คําถามก่อนทํากิจกรรม
 นักเรียนศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ตอบ แต่ละกลุ่มตอบตามปัญหาที่เลือกไปศึกษา เช่น น้ํา แสง ธาตุอาหาร
คําถามหลังทํากิจกรรม
 ให้นักเรียนสรุปปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ตอบ ปัจจัยที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต คือ แสงสว่าง จําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช
และการมองเห็นของสัตว์ อุณหภูมิ จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัว น้ําและ
ความชื้น ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมจํากัดการกระจายของสิ่งมีชีวิต แก๊สและแร่ธาตุที่สําคัญ
ได้แก่ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ความเค็ม มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของพืช การควบคุม
สมดุลของน้ําในสิ่งมีชีวิต กระแสลม ทําให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชดอก

ภาพที่ 3.5 ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืช
ที่มา : http://www.myfirstbrain.com
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1. น้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
1. ปัญหา : น้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร
2. สมมติฐานการทดลอง : น้ําช่วยให้พืชเจริญเติบโต
3. ตัวแปร
 ตัวแปรต้น : น้ํา
 ตัวแปรควบคุม : ประมาณแสง ชนิดและปริมาณของดิน ขนาดกระถาง จํานวนและขนาดผักบุ้ง
 ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
4. วัสดุอุปกรณ์
 ต้นผักบุ้งลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ต้น
 กระถาง 2 ใบ
 ดินสําหรับปลูกพืช
 น้ํา
5. วิธีการทดลอง
1. นําต้นผักบุ้งที่มีลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูกลงในกระถาง 2 ใบ ๆ ละ 5 ต้น
2. รดน้ําต้นผักบุ้งในกระถางใบที่ 1 ทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนกระถางใบที่ 2 ไม่ต้องรดน้ํา สังเกต
และอธิบายผลที่เกิดขึ้น
6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดน้ําและไม่ได้รดน้าํ
กระถางที่

สิ่งแวดล้อม

1

มีน้ํา มีแสง

2

ไม่มีน้ํา มีแสง

การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
ความสูงของลําต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะลําต้น
(cm.)
ขนาดใหญ่และเท่ากัน ตรงอวบ แข็งแรง
15
ทุกต้น สีเขียว
ขนาดเล็ก สีเขียว

เตี้ย ผอม

7. สรุปผล : น้ําเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชขาดน้ําจะทําให้พืชตาย

วัดไม่ได้แห้งตายหมด
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2. แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
1. ปัญหา : แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร
2. สมมติฐานการทดลอง : แสงช่วยในการเจริญเติบโตพืช
3. ตัวแปร
 ตัวแปรต้น : แสง
 ตัวแปรควบคุม : ชนิดและปริมาณของดิน ขนาดกระถาง ปริมาณน้ําที่รด จํานวนและขนาดผักบุ้ง
 ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
4. วัสดุอุปกรณ์
 ต้นผักบุ้งลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ต้น
 กระถาง 2 ใบ
 ดินสําหรับปลูกพืช
 น้ํา
 ถุงดํา
5. วิธีการทดลอง
1. นําต้นผักบุ้งที่มีลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูกลงในกระถาง 2 ใบ ๆ ละ 5 ต้น
2. นําถุงดําคลุมต้นผักบุ้งในกระถางใบที่ 1 ส่วนกระถางใบที่ 2 ไม่ต้องคลุม นําต้นผักบุ้งทั้ง 2 กระถางไป
ไว้ในที่มีแสงแดด รดน้ําต้นผักบุ้งในกระถางทั้ง 2 ใบ ในปริมาณที่เท่ากันสังเกตการเปลี่ยนแปลง เป็น
เวลา 1 สัปดาห์
6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง
กระถางที่

สิ่งแวดล้อม

1

ไม่มีแสง มีน้ํา

2

มีแสง มีน้ํา

การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
ความสูงของลําต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะลําต้น
(cm.)
ขนาดเล็ก สีขาวเหลือง ยาวมาก โน้มเอน
20
สีขาว
ขนาดใหญ่และเท่ากัน
ทุกต้น สีเขียว

ตรงอวบ แข็งแรง

7. สรุปผล : แสงแดดเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยจะช่วยให้พืชสร้างอาหารได้

15

40
ตัวอย่างประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร
1. ปัญหา : ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร
2. สมมติฐานการทดลอง : ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตพืช
3. ตัวแปร
 ตัวแปรต้น : ปุ๋ยบํารุงพืช
 ตัวแปรควบคุม : ปริมาณแสงแดด ปริมาณน้าํ ชนิดและปริมาณของดิน ขนาดกระถาง จํานวนและ
ขนาดผักบุ้ง
 ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
4. วัสดุอุปกรณ์
 ต้นผักบุ้งลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ต้น
 กระถาง 2 ใบ
 ดินสําหรับปลูกพืช
 น้ํา
 ปุ๋ยบํารุงพืช
5. วิธีการทดลอง
1. นําต้นผักบุ้งที่มีลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูกลงในกระถาง 2 ใบ ๆ ละ 5 ต้น
2. ใส่ปุ๋ยบํารุงพืชให้ต้นผักบุ้งในกระถางใบที่ 1 ส่วนกระถางใบที่ 2 ไม่ต้องใส่ปุ๋ย นําต้นผักบุ้งทั้ง 2
กระถางไปตั้งในบริเวณเดียวกันและให้รดน้ําต้นผักบุ้งในปริมาณที่เท่ากัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง
เป็นเวลา 2 สัปดาห์
6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รับและไม่ได้รับธาตุอาหาร
กระถางที่

สิ่งแวดล้อม

1

ใส่ปุ๋ย มีแสง มีน้ํา

2

ไม่ใส่ปุ๋ย มีแสง
มีน้ํา

การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
ความสูงของลําต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะลําต้น
(cm.)
ขนาดใหญ่จํานวนมาก ตรงอวบ สูง
25
สีเขียว
แข็งแรง
ขนาดใหญ่ สีเขียว

ตรงอวบ แข็งแรง

20

7. สรุปผล : ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี โดยธาตุอาหารแต่ละชนิดจะบํารุงส่วนประกอบของพืช
ในแต่ละส่วนให้เจริญเติบโตได้แตกต่างกัน
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บัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
รู้ไหมการฝึกเขียน : ช่วยพัฒนาการคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล พัฒนาภาษา
คําชี้แจง : ให้นักเรียนระดมความคิดเป็นกลุ่ม ตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เมื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีฝนตกหนักมากบริเวณที่เคยแล้ง
มาก่อน ระบบนิเวศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. นักเรียนอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลในการควบคุมชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวติ
อย่างไร
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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เฉลยบัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
1. เมื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีฝนตกหนักมากบริเวณที่เคยแล้ง
มาก่อน ระบบนิเวศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
ตอบ มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อพื้นดินที่เคยแห้งแล้งได้รับความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชก็จะพบว่าอาจมีหญ้าหรือพืชขนาดเล็ก ๆ งอกขึ้นมา ส่วนบริเวณที่เป็นแอ่งน้ําหรือบริเวณที่
มีน้ําขังอยู่ก็อาจพบ ปลา กบ เขียด เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้น

2. นักเรียนอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลในการควบคุมชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวติ
อย่างไร
ตอบ 1. แสง มีผลต่อการสร้างอาหารของพืชและการสืบพันธุ์ของพืช
2. อุณหภูมิ เป็นปัจจัยในการควบคุมการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการแพร่กระจายของ
สิ่งมีชีวิต
3. แก๊สและธาตุอาหาร มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของพืช
4. กระแสลม ทําให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชดอก
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กิจกรรมมที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธ์ธระหว่างสิ
า ่งมีชีชวติ กับสิ่งมีชวิวี ติ

ใช้เวลลา

1 ชั่วโมง
โ
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บัตรคําสั
า ่ง
กิจกรรมมที่ 4
เรื่อง ความสัมพัันธ์ระหว่างสิ
า ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชชีีวิต
ให้นักเรี
ก ยนศึกษาตตามกิจกรรมโโดยมีลําดับขั้นตอน
น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาจุดปรระสงค์ของกิจกรรม
ก
ตอบคําถามแสดงความคิดเห็
ด นตามสถาานการณ์ที่กําหนดให้
ห
ศึกษาบัตรเนืนื้อหากิจกรรมมที่ 4 เรื่อง คววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างสิ่งมีชีวิวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตอบคําถามเพื่อทบทวนเนนื้อหาในบัตรงงานกิจกรรมทีที่ 4 เรื่อง ควาามสัมพันธ์ระหหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ดูบัตรเฉลยกิกิจกรรมที่ 4 เรื
เ ่อง ความสัมพั
ม นธ์ระหว่างสิ
ง ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ทําบัตรคําถามกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ความมสัมพันธ์ระหวว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตรวจบัตรเฉฉลยคําถามกิจกรรมที
จ
่ 4 เรือง
อ่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี
ง ชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
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จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้มีความสัมพันธ์กันแบบใด
2. สามารถยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้ได้
ขั้นสร้างความสนใจ

(สถานการณ์  สังเกต  คิดวิเคราะห์)

ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ที่มา : ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต. 2555 : ออนไลน์.

นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ในแบบใดบ้าง
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บัตรเนื้อหา
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
การอ่าน คือ การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
ในระบบนิเวศหนึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายแตกต่างกันมากมาย โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
จะมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบระหว่างกันได้ ซึ่งสามารถจําแนกผลกระทบที่
เกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ 3 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์แบบได้รับผลประโยชน์ (+) ความสัมพันธ์
แบบเสียประโยชน์ (-) และความสัมพันธ์แบบไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์ (0)
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยสามารถ
จําแนกได้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ภาวะเป็นกลาง (Neutralism; 0/0)
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกัน จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตฝ่าย
ใดที่ได้รับหรือเสียประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ไส้เดือนกับเสือ ผีเสื้อกับลิง มดกับผึ้ง เป็นต้น
2. ภาวการณ์ล่าเหยื่อ (Predation; +/-)
เป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว เรียกสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ว่าผู้
ล่ า (Predator) และเรี ย กสิ่ ง มี ชี วิ ต อี ก ชนิ ด ที่ เ ป็ น ผู้ เ สี ย ประโยชน์ ว่ า ผู้ ถู ก ล่ า หรื อ เหยื่ อ (Prey) โดย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต แบบล่ า เหยื่ อ นี้ ส่ ว นใหญ่ ผู้ ล่ า จะกิ น ผู้ ถู ก ล่ า เป็ น อาหารเพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต
ตัวอย่างเช่น นกกินแมลง ปลาฉลามกินแมวน้ํา และเสือกินกวาง เป็นต้น
3. ภาวการณ์แข่งขัน (Competition; -/-)
เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน อาจเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่าง
ชนิดกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองมีความต้องใช้ปัจจัยในการดํารงชีวิตที่เหมือนกัน ดังนั้นหากระบบนิเวศอยู่ในสภาวะ
ที่ขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิตนั้น สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดก็ต้องแก่งแย่งหรือแข่งขันกัน ซึ่งในการแข่งขันก็จะ
ทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งคู่เสียผลประโยชน์จากการแข่งขัน และหากเป็นการแข่งขันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียจากการแข่งขันมากกว่าการแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น การแย่งตําแหน่ง
จ่าฝูงของหมาป่า การแย่งกันล่าเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกกับเสือ เป็นต้น
4. ภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation; +/+)
เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ทั้งคู่ อาจเป็น
การอยู่ร่วมกันตลอดเวลาหรืออยู่ร่วมกันเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ได้ และเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสองแยกจากกันก็จะยัง
สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ ตัวอย่างเช่น นกเอี้ยงบนหลังควาย ซึ่งนกเอี้ยงจะอาศัยกินแมลงบนผิวหนังควาย
หรือแมลงที่บินขึ้นมาขณะที่ควายเหยียบย่ําพื้นดินเพื่อหาอาหาร ส่วนควายจะได้รับประโยชน์จากการลดความ
รําคาญจากแมลงที่อยู่ตามร่างกาย หรือความสัมพันธ์ระหว่างปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล ซึ่งปลาการ์ตูนจะ
อาศัยอยู่ตามดอกไม้ทะเลเพื่อเป็นที่หลบภัยจากผู้ล่า ขณะที่ปลาการ์ตูนจะคอยปกป้องดอกไม้ทะเลจากปลา
บางชนิดที่กินดอกไม้ทะเลเป็นอาหาร
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5. ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism; +/+)
เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ การ
อยู่ ร่ ว มกั น ลั ก ษณะนี้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง คู่ ต้ อ งอยู่ ร่ ว มกั น ตลอดไปไม่ ส ามารถแยกจากกั น ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น ไลเคน
(Lichen) ซึ่งเป็นภาวการณ์อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างรากับสาหร่าย พบได้ตามบริเวณก้อนหินหรือ
เปลือกไม้ที่มีความชื้น โดยสาหร่ายจะอาศัยเส้นใยขอราช่วยยึดเกาะพรางแสงและอุ้มน้ําให้เกิดความชื้น ในขณะ
ที่ราจะอาศัยอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายเพื่อการดํารงชีวิต
6. ภาวะอิงอาศัย (Commensalism; +/0)
เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีฝ่ายหนึ่งได้นับผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว ส่วนอีก
ฝ่ายจะไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ปลาฉลามกับเหาฉลาม โดยเหาฉลามเป็นปลาที่มีอวัยวะยึดเกาะ
กับตัวปลาฉลาม แต่ไม่ทําอันตรายแก่ปลาฉลาม และเหาฉลามจะได้รับประโยชน์ด้วยการกินเศษอาหารที่
หลงเหลือจากปลาฉลาม
7. ภาวะปรสิต (Paratism; +/-)
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่มีขนาดต่างกัน โดยสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่หว่า เรียกว่าผู้ถูก
อาศัย หรือ เจ้าบ้าน (Host) จะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดที่ขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ผู้อาศัย หรือ
ปรสิต (Parasite) โดยฝ่ายเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์จากการถูกแย่งอาหาร หรือถูกใช่ส่วนหนึ่งของ
ร่างกายเป็นอาหารของปรสิต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยในเจ้าบ้านได้
ภาวะปรสิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาวะปรสิตภายใน (Endo - Parasite) และภาวะ
ปรสิตภายนอก (Ecto - Parasite) ปรสิตทั้งสองลักษณะจะมีความแตกต่างกันที่ลักษณะการอยู่อาศัยบนตัว
เจ้าบ้าน โดยปรสิตภายในจะอาศัยอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเจ้าบ้าน ได้แก่ พยาธิชนิดต่างๆ ใน
ร่างกายของสัตว์ เป็นต้น ส่วนปริสิตภายนอกจะอาศัยอยู่ตามผิวหนังของเจ้าบ้าน เช่น เห็บ เหา หมัด เป็นต้น
นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
อยู่คนละระบบนิเวศด้วย เช่น ปลาที่เป็นผู้ล่าในระบบนิเวศผิวน้ํา อาจกลายเป็นผู้ถูกล่าโดยนกกินปลาที่อยู่ใน
ระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นต้น ความเชื่อมโยงระหว่างระบบนี้อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโซ่อาหารหรือ
สายใยอาหาร

ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกัน
ที่มา : https://wiki.stjohn.ac.th
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ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง. 2555 : ถ่ายภาพ.)
สิ่งมีชีวิตทั้งสอง

ภาพประกอบ

รูปแบบความสัมพันธ์

การฝากกับต้นไม้

ภาวะปรสิต
(Paratism; +/-)

ผึ้งกับดอกไม้

ภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกัน
(Protocooperation; +/+)

รากับสาหร่าย (ไลเคน)

ภาวะพึ่งพากัน
(Mutualism; +/+)

กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่

ภาวะอิงอาศัย
(Commensalism; +/0)

สุนัขกับเห็บ

ภาวะปรสิต
(Paratism; +/-)
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บัตรงาาน
กิจกรรมมที่ 4
เรื่อง ความสัมพัันธ์ระหว่างสิ
า ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชชีีวิต
รู้ไหมมเราฝึกทักษะะ
การสสังเกต

คิดวิเคราะห์

จัดทํ
ด าข้อมูล

วิธีทํากิ
า จกรรม
1. ให้นักเรียนศึศึกษาภาพที่กาหนดให้
ํ
2. ให้นักเรียนรระบุชนิดของสิสิ่งมีชีวิตในภาพแต่ละภาพบับันทึกผล
3. ให้นักเรียนบบอกความสัมพัพนธ์สิ่งมีชีวิตแต่
แ ละภาพบันทึ
น กผล
4. ให้นักเรียนสืสืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวิีวติ กับสิ่งมีชีวิต แล้วสรุปผลแผนความคิด
 ภาพความสัมพันธ์ของสิ่งมีชวิ
ชี ตชนิดต่าง ๆ จํานวน 4 ภาพ
ภ ดังนี้

ก : ผีเสื้อตอมดดอกไม้

ข : กล้วยไมม้บนต้นไม้

ค : ยุงกินเลือดคน
ด

ง : มดดํากับเพลี้ย

ภาพที่ 4.3 คววามสัมพันธ์ระหหว่างสิ่งมีชีวิตชนินิดต่าง ๆ
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง. 2555 : ถ่ายภภาพ.
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คําถามก่อนทํากิจกรรม
1. นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิง่ มีชีวิตมีความสัมพันธ์ในแบบใดบ้าง
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในภาพทั้ง 4 ได้อย่างไร
ตอบ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ตารางบันทึกผลการได้รับและเสียผลประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
ลําดับ

ชนิดของสิ่งมีชีวิต

การได้รับและเสียผลประโยชน์
ภาวะได้ประโยชน์
ภาวะได้ประโยชน์ ภาวะเสียประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย

1
2
3
4
สรุปผลการทํากิจกรรม
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
แบบบันทึกผลการสืบค้น
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เฉลยบัตรงาน
กิจกรรมที่ 4
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
คําถามก่อนทํากิจกรรม
1. นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิง่ มีชีวิตมีความสัมพันธ์ในแบบใดบ้าง
ตอบ (ตามความคิดเห็นของนักเรียน)
2. นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในภาพทั้ง 4 ได้อย่างไร
ตอบ มีความสัมพันธ์กัน คือ ฝ่ายได้ประโยชน์ ฝ่ายเสียประโยชน์ และฝ่ายที่ไม่ได้เสียประโยชน์
ตารางบันทึกผลการได้รับและเสียผลประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
ลําดับ
ก
ข
ค
ง

ชนิดของสิ่งมีชีวิต
ผีเสื้อตอมดอกไม้
กล้วยไม้บนต้นไม้
ยุงกินเลือดคน
มดดํากับเพลี้ย

การได้รับและเสียผลประโยชน์
ภาวะได้ประโยชน์
ภาวะได้ประโยชน์ ภาวะเสียประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย
ผีเสื้อและดอกไม้
กล้วยไม้
ต้นไม้
ยุง
คน
มดดํา
เพลี้ย

สรุปผลการทํากิจกรรม
ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธ์แบบได้รับผลประโยชน์ (+)
2. ความสัมพันธ์แบบเสียประโยชน์ (-)
3. ความสัมพันธ์แบบไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์ (0)
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แบบบันทึกผลการสืบค้น
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บัตรคําถาม
กิจกรรรมที่ 4 เรื่อื ง ความมสัมพันธ์ระหว่างสิสิง่ มีชีวิตกับั สิ่งมีชีวติ
ทักษะกการเรียนรู้ : ความรู
ค ้



ความเข้าใจ



นําไปใใช้

คําชีแจง
แ้ : ให้นักเรีรียนจับคู่กับเพืพื่อนแล้วศึกษาาข้อความที่กาหนดให้
ํา
ต่อไปปนี้
“ใในปัจจุบันมนุนษย์พยายามคิคิดค้นวิธีชะลออการเน่าเสียของอาหารหรื
ข
รือผลไม้ต่าง ๆ เช่น กล้วย เป็นผลไม้ที่มีมี
ประโยยชน์ทางโภชนนาการสูง ซึ่งกาารเน่าเสียของงกล้วยเกิดจากกจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รราบางชนิดที่อาศั
อ ยอยู่บนผิว
ของกกล้วย เป็นต้น จุลินทรีย์ดังกล่
ก าวจะใช้น้ําตาลในผลขอ
า
องกล้วยเป็นแหล่
แ งพลังงานนทําให้เกิดการเน่าเสียของง
กล้วย”
ย

ภาพที่ 4.4 การเน่
ก าเสียของกกล้วยเกิดจากจุลิลินทรีย์
ที่มา : จันจิรา แก้วบํารุง.ง 2555 : ถ่ายภภาพ.

1. จาากข้อความข้้างต้นให้นักเรีรียนใช้ความรูรูท้ ี่มีอยู่คิดวิธที
ธี จ่ ะชะลอกาารเน่าเสียของงกล้วย
ตอบ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. รววบรวมรายชือผั
อ่ กและผลไมม้ที่สามารถใชช้วธิ ีการชะลออการเน่าเสียแบบเดี
แ ยวกับบกล้วยให้ได้มากที
ม ่สุด
บันทึกลงในสมุ
ก
ดแล้วนํามาแลกกเปลี่ยนความมรู้กับเพื่อน
ตอบ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. นักเรี
ก ยนนําควาามรู้ เรื่อง คววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างสิง่ มีชวิวี ติ กับสิ่งมีชวิวี ิตไปบูรณากาารเศรษฐกิจพอเพี
พ ยงใน
ชีวิตประจํ
ป าวันอย่างไร
า
ตอบ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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เฉลยบัตรคําถาม
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
1. จากข้อความข้างต้นให้นักเรียนใช้ความรู้ที่มีอยู่คิดวิธีที่จะชะลอการเน่าเสียของกล้วย
ตอบ การเน่าเสียของกล้วยมีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยบนผิวของกล้วย วิธีชะลอการเน่าเสีย
คือ เปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยที่จุลินทรีย์ใช้ในการดํารงชีวิตให้ไม่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของจุลินทรีย์ เช่น
ใช้ความเย็นหรือความร้อนที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตไม่ได้
2. รวบรวมรายชื่อผักและผลไม้ที่สามารถใช้วิธีการชะลอการเน่าเสียแบบเดียวกับกล้วยให้ได้มากที่สุด
บันทึกลงในสมุดแล้วนํามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ตอบ พิจารณาจากผลงานของนักเรียน โดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
3. นักเรียนนําความรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไปบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวันอย่างไร
ตอบ 1. ใช้หัวเชื้อจุลินทรียใ์ นการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
2. ใช้ใบตองในการห่อผัก ผลไม้ เพื่อชะลอการเหี่ยวของผัก ผลไม้
(หรือคําตอบอื่น ๆ ขึ้นอยูใ่ นดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม
ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คําชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียวโดยการ X ทับในกระดาษคําตอบที่แจกให้
1. ข้อใดแสดงความหมายของระบบนิเวศที่ถูกต้องที่สุด
ก. ต้นมะม่วง ต้นกระถิน และหนอนทะเล
ข. ปลาการ์ตูน ดอกไม้ทะเล และต้นหญ้า
ค. ขอนไม้ผุใต้ต้นกระท้อนมีเห็ด ผึ้ง มด และแมงมุม
ง. ทั้ง 3 ข้อ ให้ความหมายไม่ชัด
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งชีวิตและไม่มีชีวิตข้อใดแสดงถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศ
ก. ผู้ผลิต
ข. ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ค. ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ง. แหล่งที่อยู่ ผูผ้ ลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
3. ข้อใดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ก. ประชากรแมวตําบลมะลวน พ.ศ.2553
ข. ปลา หอย กุง้ ปู ลูกน้ําในสระน้ําข้างบ้าน
ค. ปลาทู ปลาไส้ตัน ปลากรายในตู้เย็นที่สะพานปลา
ง. ข้อ ข และ ค
4. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่แสดงความสัมพันธ์ในระบบนิเวศได้ตามธรรมชาติ
ก. ม้า นก ควาย ทะเล
ข. นก แร้ง สุนขั นกเขา ทะเล
ค. แมลงปอ งูหางกระดิ่ง กบ ทะเลทราย
ง. แมงมุมน้ํา ปลาหางนกยูง คางคก สระน้าํ
5. ในการศึกษาระบบนิเวศในแหล่งน้ําบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะศึกษาเรื่องใดได้บ้าง
1. สี กลิ่น
2. สิ่งปนเปื้อน
3. ความขุ่นใส
4. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
5. อุณหภูมิ
6. ปริมาณน้ําฝน
ก.
ข.
ค.
ง.

1, 2, 3, 4
1, 2, 5, 6
1, 3, 4, 5
1, 3, 5, 6
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6. จากการสํารวจระบบนิเวศรอบโรงเรียน นักเรียนคิดว่าปัจจัยสําคัญข้อใดที่ทําให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ก. แสง
ข. อาหาร
ค. พลังงาน
ง. ที่อยู่อาศัย
7. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมสํารวจนิเวศวิทยาบริเวณสาระน้ําบริเวณแปลงผักของโรงเรียน พบว่า
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งมากชนิดกว่าในสระและบนบกนั้น แสดงว่าริมตลิ่งมีลักษณะอย่างไร
ก. มีอนินทรียสารมากกว่า
ข. มีที่หลบภัยมากกว่า
ค. สภาพแวดล้อมเหมาะสมกว่า
ง. ที่สําหรับวางไข่ปลอดภัยกว่า
8. ในธรรมชาติประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
ก. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ข. ต้นไม้ สัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิต
ค. ดิน น้ํา อากาศ แสง อุณหภูมิ
ง. สิ่งมีชีวิตต่างชนิดอยู่ร่วมกัน
9. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีแหล่งที่อยู่ไม่เหมาะสม
ก. ปูในน้ําตก
ข. หนอนในผลไม้
ค. ปลาในตู้เลี้ยงปลา
ง. ปลวกบนขอนไม้
10. ระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ระบบนิเวศน้ําจืด
ข. ระบบนิเวศน้ําเค็ม
ค. ระบบนิเวศบนบก
ง. ระบบนิเวศของโลก
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)”
ก. เป็นระบบนิเวศที่มีขนาดเล็กที่สุด
ข. เป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ค. เป็นระบบนิเวศที่เสียสมดุลมากที่สุด
ง. เป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด
12. ระบบนิเวศประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้าง
ก. กลุ่มสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว
ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่
ค. กลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ง. กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่และสิ่งแวดล้อม
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13. นักเรียนคิดว่าคํากล่าวข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. โลกประกอบด้วยระบบนิเวศระบบเดียว
ข. ระบบนิเวศแต่ละระบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
ค. ระบบนิเวศขนาดเล็กซ้อนอยู่ในระบบนิเวศขนาดใหญ่
ง. ปลาสวยงามที่เลี้ยงอยู่ในตู้ปลาที่มีพื้นน้ําไม่จัดเป็นระบบนิเวศ
14. “เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้นไม้ เมื่อหล่นลงสูพ่ ื้นก็เจริญเติบโตได้ทันที” ตรงกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศใด
ก. บนบก
ข. ป่าดกดิบ
ค. ป่าชายเลน
ง. ป่าบนภูเขา
15. “กาฝากขึ้นบนต้นไม้” เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. กล้วยไม้บนต้นไม้
ข. พยาธิในร่างกายคน
ค. เหาฉลามกับปลาฉลาม
ง. แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว
16. “ไลเคน” เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันแบบใด
ก. ภาวะพึ่งพากัน
ข. ภาวะอิงอาศัย
ค. ภาวะแข่งขัน
ง. ภาวะล่าเหยื่อ
17. เหาที่อาศัยอยู่บนศีรษะของมนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเหมือนกับข้อใด
ก. นกที่ทํารังบนต้นหูกวาง
ข. ต้นฝอยทองกับต้นไม่ใหญ่
ค. สิงโตกับกวางในป่า
ง. ราดําที่เจริญเติบโตบนขนมปัง
18. สภาพของระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด คือข้อใด
ก. มีเฉพาะผู้ผลิตและผู้บริโภคลําดับที่หนึ่ง
ข. มีสัตว์กินพืชจํานวนน้อย มีผลู้ ่าจํานวนมาก
ค. มีผู้ล่าจํานวนน้อย มีสัตว์กินพืชจํานวนมาก
ง. มีผู้ผลิตและผูบ้ ริโภคหลายลําดับชั้น มีสัตว์กินพืชจํานวนมาก
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19. ความสัมพันธ์ข้อใดต่างจากพวก
ก. งูกินกบ
ข. วัวกินหญ้า
ค. หนอนกินใบไม้
ง. ยุงกัดคน
20. เห็ดรากินซากสิ่งมีชีวิตโดยปล่อยเอนไซม์ไปย่อยภายนอกแล้วดูดสารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย เรียกการ
ดํารงชีวิตลักษณะนี้ว่าอะไร
ก. ปรสิต
ข. ภาวะพึ่งพา
ค. ภาวะเกื้อกูล
ง. การได้ประโยชน์ร่วมกัน
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บัตรเฉลย
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม
ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ก
ค
ง
ง
ค
ง
ข
ข
ค
ค

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําตอบ
ง
ก
ข
ง
ข
ข
ค
ค
ข
ค
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