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บัตรคําสั่ง 
 

กิจกรรมที ่1 

เรื่อง  ประเภทของระบบนิเวศ 
 
ให้นักเรียนศึกษาตามกิจกรรมโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้
  

1. ศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม 
2. ตอบคําถามแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
3. ศึกษาบัตรเน้ือหากิจกรรมที ่1 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 
4. ตอบคําถามเพ่ือทบทวนเน้ือหาในบัตรงานกิจกรรมที ่1 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 
5. ดูบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 
6. ทําบัตรคําถามกิจกรรมที ่1 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 
7. ตรวจบัตรเฉลยคําถามกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ 
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หนูคิดว่ามี 2 ประเภท คือ 
ระบบนิเวศตามธรรมชาติและ
ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ

ถูกต้องค่ะ และต่อไปเราจะทํา
กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศทั้ง 2 
ประเภทนี้กันนะคะ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามภาพที่ 1.1และ 1.2 นักเรียนจะจําแนกระบบนิเวศตาม
ระบบท่ีมีขนาดใหญ่บนโลกได้กี่ประเภทค่ะ 
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บัตรเน้ือหา 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ 
 
1. โครงสร้างและประเภทของระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
บริเวณใดบริเวณหน่ึง โดยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบและนอกจากน้ีสิ่งมีชีวิต
ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในบริเวณน้ัน ๆ ด้วย 
 ระบบนิเวศอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ บางครั้งระบบนิเวศขนาดเล็กอาจซ้อนอยู่ภายในระบบนิเวศขนาด
ใหญ่ เช่น แอ่งนํ้าเป็นระบบนิเวศขนาดเล็ก ซึ่งอาจซ้อนอยู่ในป่าซึ่งเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ บ่อนํ้าเป็นระบบ
นิเวศขนาดเล็กอยู่ในบ้าน บ้านจัดเป็นเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 โลกเป็นระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดหรืออาจเรียกกว่า “ชีวลัย (Biosphere)” ซึ่งประกอบไปด้วยระบบ
นิเวศต่าง ๆ จํานวนมาก ในแต่ละระบบนิเวศมีจํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน และในระบบนิเวศ 
ที่แตกต่างกันสิ่งแวดล้อมย่อมแตกต่างกันด้วย 
 โครงสร้างของระบบนิเวศ 
 จากที่กล่าวมาแล้วว่าภายในระบบนิเวศจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนประกอบกัน
เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศ 
ตารางที่ 1.1 โครงสร้างของระบบนิเวศ 

โครงสร้างของระบบนิเวศ 
 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community) 
หมายถึง  สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งอาจมีหน่ึงชนิด
หรือมากกว่าหน่ึงชนิดขึ้นไปก็ได้ 
 

 

แหล่งที่อยู่ (Habitat)หมายถึง 
สถานที่หรือบริเวณท่ีกลุ่มสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่ ซึ่งจะมีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกันไป 

 

สิ่ ง แ วดล้ อม  ( Environment) 
หมายถึง องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 
ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศ เช่น อากาศ แสง นํ้า 
ดิน เป็นต้น 
 

 
2. ประเภทของระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศบนโลกมีหลายระบบต้ังแต่ขนาดใหญ่จนกระทั่งขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งออกตามระบบที่มีขนาดใหญ่
บนโลกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 2.1 ระบบนิเวศตามธรรมชาติ เป็นระบบนิเวศท่ีเกิดขึ้นและเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  
2 ระบบ คือ 
  2.1.1 ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็คือ ระบบนิเวศป่าไม้โดยลักษณะของป่าไม้มีหลายประเภท เช่น ป่าดิบช้ืน ป่า
สนเขา ป่าพรุ เป็นต้น ป่าไม้เหล่าน้ีจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สําคัญมาก และเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศย่อย ๆ จํานวนมาก 
ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งที่อยู่แตกต่างกัน เช่น แหล่งนํ้า 
บนภูเขา พ้ืนราบ เป็นต้น 

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือ 
วันท่ี 14 มกราคม ของทกปี 
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พที่ 1.4 ระบบนิ
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าพที่ 1.5 ระบบ
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4.4 ปัญหา
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บบนิเวศ 
อมที่ควรแก้ไขใ

บัตรงา
 

กิจกรรม
ประเภทขอ

บนิเวศในท้อง
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วศในบริเวณโ
บนิเวศที่เป็นธ
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รียน 
จดบันทึก แบ

ที่อยู่ 
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องระบบนิ
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เฉลยบัตรงาน 
 

กิจกรรมที ่1 

เรื่อง  ประเภทของระบบนิเวศ 
 
  พิจารณาจากผลงานของนักเรียนโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ซึ่งคําตอบของนักเรียนแตกต่างกัน 
ตามข้อมูลที่นักเรียนไปสํารวจ ตัวอย่างดังนี้ 
 

สถานที่ไปสาํรวจ 
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของระบบนเิวศ 

ปัญหาสภาพแวดล้อม 
ที่ควรแก้ไขในรูปแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน - มนุษย์สร้างขึ้น 
- ระบบนิเวศบนบก 

- มีสิ่งมี ชีวิตและ
ไม่มีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
- สิ่งมีชีวิตพวกพืช
และสัตว์อาศัยอยู่
ร่วมกัน 
 

ต้นไม้มีวัชพืชข้ึนอยู่มากและยังมี
เ น้ือที่ ว่างเปล่าปลูกต้นไม้ได้อีก 
(นักเรียนช่วยกันกําจัดวัชพืชออก
และนําต้นไม้จากบ้านมาปลูกเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป) 

แม่นํ้าตาปีหลังโรงเรียน - ตามธรรมชาติ 
- ระบบนิเวศในนํ้า  

- มีสิ่งมี ชีวิตและ
ไม่มีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
- มีพืชและสัตว์ 
 

มีขยะลอยอยู่ริมฝั่งแม่นํ้า (นักเรียน
ช่วยกันเก็บขยะและเขียนป้าย
รณรงค์ ไ ม่ ทิ้ ง ขยะลง ในแม่ นํ้ า  
ลําคลอง) 

สระบัวโรงเรียน - มนุษย์สร้างขึ้น 
- ระบบนิเวศในนํ้า 

- สิ่งมี ชีวิตหลาย
ช นิ ด อ า ศั ย อ ยู่
ด้วยกัน 

มีเศษไม้และขยะไม่พ่ึงประสงค์อยู่
ในสระบัว (นักเรียนช่วยกันเก็บ
ขยะไปทิ้งให้ถึงที่และช่วยกันดูแล
รักษาสระบัว เพ่ือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ต่อไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทระบบนิเวศ 

แหล่งที่อยู่ 
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เฉลย คําถามเพ่ือการวิเคราะห์และสรุปผลการทํากิจกรรม 

 1. นักเรียนคิดว่าเราจะแบ่งระบบนิเวศในโรงเรียนได้กี่ประเภท อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 
  แนวคําตอบ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
   1. ระบบนิเวศตามธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศแม่นํ้าตาปี 
   2. ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบนิเวศสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  
 
 2. ถ้านักเรียนจะแบ่งระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นตามแหล่งที่อยู่ได้หรือไม่ อย่างไร 
  แนวคําตอบ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
   1. ระบบนิเวศในนํ้า เช่น ระบบนิเวศสระเลี้ยงปลา 
   2. ระบบนิเวศบนบก เช่น ระบบนิเวศสวนหย่อม 
 
สรุปผลการกิจกรรม 
  1. การจําแนกประเภทของระบบนิเวศในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
   และระบบนิเวศมนุษย์สร้างขึน้ 
  2. ระบบนิเวศแบ่งตามแหล่งที่อยู่แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในนํ้า 
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บัตรบัตรคําถามคําถาม  

 

กิจกรรมที ่1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ 
 
คําชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่เพ่ือนคู่คิด ตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  
 1. เม่ือกลุ่มสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกัน และมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 

อย่างเป็นระบบ เรียกว่าอะไร 
  
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 
 2. นักเรียนคิดว่าโลกของเราประกอบไปด้วยระบบนิเวศใดบ้าง (เขียนอธิบายเป็นแบบผังความคิด) 
 
  ตอบ 
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 3. ตามที่นักเรียนได้ศึกษาประเภทของระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้ก่ีประเภท อะไรบ้าง 
  
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 
 4. ระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic Ecosystems) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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เฉลยเฉลยบัตรบัตรคําถามคําถาม  
 

กิจกรรมที ่1 เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ 
   
 1. เม่ือกลุ่มสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกัน และมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 

อย่างเป็นระบบ เรียกว่าอะไร 
  
  ตอบ  ระบบนิเวศ 
 
 
 2. นักเรียนคิดว่าโลกของเราประกอบไปด้วยระบบนิเวศใดบ้าง (เขียนอธิบายเป็นแบบผังความคิด) 
 
  ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ตามที่นักเรียนได้ศึกษาประเภทของระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้ก่ีประเภท อะไรบ้าง 
  
  ตอบ  ระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีมนุษย์ 
                 สร้างขึ้น  
 
 
 4. ระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic Ecosystems) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
  ตอบ ระบบนิเวศในนํ้า ประกอบด้วย  1. ระบบนิเวศแหล่งนํ้าจืด 
    2. ระบบนิเวศนํ้ากร่อย 
    3. ระบบนิเวศนํ้าเค็ม 
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กิจกรรมท่ี 2 
เรื่อง  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 

ใช้เวลา 
 
 
 
 
 

2  ชั่วโมง 
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บัตรคําสั่ง 
 

กิจกรรมที ่2 

เรื่อง  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
 
ให้นักเรียนศึกษาตามกิจกรรมโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้
  

1. ศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม 
2. ตอบคําถามแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
3. ศึกษาบัตรเน้ือหากิจกรรมที ่2 เร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
4. ตอบคําถามเพ่ือทบทวนเน้ือหาในบัตรงานกิจกรรมที ่2 เร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
5. ดูบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2 เร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
6. ทําบัตรคําถามกิจกรรมที ่2 เร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

 7. ตรวจบัตรเฉลยคําถามกิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
 
 
 
 
          อ่านเข้าใจแล้วรวมพลังความคิด 
                     ทํากิจกรรมต่อไปค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จุดปร
 
 
 
 

เว
 
 
 
ขั้นสร้
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
       
   แล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระสงคข์องกิจ

1. สํารวจรว
2. อธิบายค
 

วลาที่ใช ้

รา้งความสนใ

               
               

 ผมคิดว่า แบ
ะทางกายภาพ

จกรรม 

วบรวมข้อมูล
ความสัมพันธ์ข

ใจ (คิดวิ

                
                

บ่งได้ 2 ประเภ
พซึ่งตัวเราเอง

เก่ียวกับองค์ป
ขององค์ประก

วิเคราะห์ 

นักเรียนคิดว่
แล้วตัวเราจดั

ภท คือ องค์ป
งจัดอยู่ในองค์ป

 

ประกอบทางก
กอบต่าง ๆ ใน

2  ชั่วโมง

คิดจําแนก)

า องค์ประกอ
ดอยู่ในองค์ปร

ประกอบทางชี
ประกอบทางชี

กายภาพและอ
ระบบนิเวศได้

ง 

อบของระบบนิ
ระกอบของระ

ชวภาพ 
ชีวภาพ 

องค์ประกอบท
ด้ 

นเิวศแบ่งได้กีป่
บบนิเวศประ

ทางชีวภาพขอ

ประเภท 
เภทใด 
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องระบบนิเวศ
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องคป์
 จา
 1.
  
และสิ
หน้าที
  
พืชสีเ
  
บริโภ
  
ได้รับ
  
  
หนู แ
  
เป็นอ
  
เน่าเป่ื
 

        
 

 

ประกอบขอ
ากการปฏิบัติกิ
. องค์ประกอ
องค์ประกอ

สิ่งมีชีวิตขนาด
ที่ในระบบนิเว

1.1 ผู้ผลิต
ขียว แพลงก์ต
1.2 ผู้บริโภ

คอาหารเพ่ือใ
  ผู้

การถ่ายทอดพ
  ผู้
  ผู้

และนกบางชนิ
  ผู้

าหาร เช่น แร้
1.3 ผู้ย่อยส

ป่ือยผุพังกลาย

             ภา

กิจก

งระบบนิเวศ
กจิกรรมสํารว
บทางชีวภาพ
บทางชีวภาพ
เล็กต่าง ๆ เช่
ศหน่ึง ๆ ได้ดั
 (Producer
ตอนพืช และแ
ภค (Consum
ให้ได้รับสารอา
ู้บริโภคพืช (H
พลังงานจากพื
ู้บริโภคสัตว์ (
ู้บริโภคทั้งพืช

นดิ 
ู้บริโภคซากพื
ร้ง ไส้เดือนดิน
สลายอินทรีย
ยเป็นแร่ธาตุกล

าพที่ 2.1 วัวผู้บ ิ

กรรมท่ี 2 เรื

ศ 
วจระบบนิเวศจ
พ 
พ (Biological
ช่น มอสส์ เฟิร์
ังน้ี 
r) เป็นสิ่งมีชีวิ
แบคทีเรียบาง
mer) เป็นสิ่งมี
าหารและพลงั
Herbivore) คื
พืชโดยตรง เช่
Carnivore) คื

ชและสัตว์ (Om

พืชซากสัตว์ (S
น และกิ้งกือ 
ยสาร (Deco
ลับลงสู่ดินแล

ริโภคพืช        

ที่มา : จัน

บัตรเน้ือ

รื่อง องค์ปร

จะพบว่ามีองค

l Compon
ร์น ไลเคน แล

วิตที่สามารถส
ชนิด 
มชีีวิตชนิดอ่ืน 
งงานจากสิ่งมี
คือ สิ่งมีชีวิตที
ชน หนอน ต๊ัก
คือ สิ่งมีชีวิตที
mnivore) คือ

Scavenger) 

omposer) คื
ะน้ํา เช่น เห็ด

                 

ภาพที่ 2.1 แ
จิรา  แก้วบํารุง

อหา 

ะกอบของร

ค์ประกอบที่สํ

ents) หรืออง
ะเห็ดรา สามา

สร้างอาหารได

ๆ ที่ไม่สามาร
ชีวิตอ่ืน ๆ อีก

ที่กินพืชเป็นอา
แตน วัว และ
ที่กินสัตว์อ่ืนเป็
อ สิ่งมีชีวิตที่กิน

คือ สิ่งมีชีวิตท

อ สิ่งมีชีวิตที่ย
ด รา แบคทีเรี

           ภาพที

ละ 2.2 
ง. 2555 : ถ่ายภ

ระบบนิเวศ 

สําคัญ 2 ส่วนด

งค์ประกอบที่
ารถจําแนกออ

ด้เองโดยการ

รถสังเคราะหอ์
กทอดหน่ึง ได้
าหาร จัดเป็น
กระต่าย 

ปนอาหาร เช่น
นทั้งพืชและสั

ที่กินซากพืชซ

ย่อยสลายซาก
รีย และจุลินท

ที่ 2.2 เห็ดผู้ย่อ

ภาพ. 

ดังน้ี 

ที่มีชีวิต ได้แก่ 
อกเป็นประเภ

รสังเคราะห์ด้ว

อาหารได้ด้วย
้แก่ 

นผู้บริโภคลําดั

น งู ปลา เหย่ีย
สัตว์เป็นอาหาร

ซากสัตว์หรือซ

กสิ่งมีชีวิตอ่ืน
รีย์อ่ืน ๆ 

ยสลายอินทรียส
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คน พืช สัตว์
ภทต่าง ๆ ตาม

วยแสง ได้แก่

ยตัวเอง แต่จะ

ับที่ 1 เพราะ

ยว และสิงโต
ร เช่น คน ไก่

ซากเน่าเป่ือย

นที่ตายแล้วให้

 
สาร 

9 

ว์ 
ม

ก ่

ะ

ะ

ก ่

ย

ห้



 
 2.
  
อนินท
ความ
  
อย่างไ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. องค์ประกอ
องค์ประกอ

ทรียสาร สภาพ
ช้ืน และความ
ในระบบนิเว

ไร เราสามารถ

บทางกายภา
บทางกายภา
พแวดล้อมทา
มเค็ม 
วศหน่ึง ๆ สิ่งมี
ถศึกษาความส

าพ 
พ (Physical 
างกายภาพ เช่

มชีีวิตมีความสั
สัมพันธ์ดังกล่

Compone
ชน แสงสว่าง อ

สัมพันธ์กับองค
าวได้จากการ

ents) หรือองค
อุณหภูมิ แก๊ส

ค์ประกอบทา
รปฏิบัติกิจกรร

ค์ประกอบที่ไม
สคาร์บอนไดอ

งกายภาพแล
รมต่อไปน้ี… 

ม่มีชีวิต ได้แก
ออกไซด์ แก๊สอ

ะองค์ประกอ

20

ก่ อินทรียสาร
ออกซิเจน น้ํา

บทางชีวภาพ

0 

ร 
า 

พ



 

 
  
 
หลักก
Com
องคป์
 
วิธีทํา

 1.
 2.
ต่อไป
  

  
  
  
 

โดยใช้กระบ

การ   องค์ปร
ponents) ห ื

ประกอบที่ไม่มี

ากิจกรรม 

 ให้นักเรียนแ
 แต่ละกลุ่มว
นี้ 
 จะสร้า

องค์ปร
 มีองค์ป
 จะศึกษ
 แต่ละก

เรื

บวนการกลุ่มสํ

ระกอบของระ
รือองค์ประก

มชีีวิต 

แบ่งกลุ่ม ๆ ละ
วางแผนออก

างระบบนิเวศ
ระกอบทางกา
ประกอบทางชี
ษาความสัมพัน
กลุ่มปฏิบัติตา

 

รื่อง  องค์

สํารวจ ศึกษา 

บบนิเวศมีองค
อบที่มีชีวิต แ

ะ 5 - 6 คน 
แบบสร้างระ

น้ําจําลองให้มี
ายภาพ 
ชีวภาพเป็นสิง่
นธ์ใดบ้างจาก
มแผนที่วางไว้

ภา
ที่มา : จัน

บัตรงา
 

กิจกรรม
ค์ประกอบ

รวบรวมข้อมู

ค์ประกอบสําค
และองค์ประก

บบนิเวศนํ้าจํ

มีขนาดเท่าไร

งมีชีวิตชนิดใด
ระบบนิเวศนํ้
ว้แล้วบันทึกข้

พที่ 2.3 ระบบน
จิรา  แก้วบํารงุ

าน 

มที ่2 

ของระบบ

ลองค์ประกอบ

คัญ 2 ส่วน คือ
กอบทางกายภ

จําลองโดยให้

ร ใช้ภาชนะแล

บ้าง และจําน
้าจําลอง และใ
้อมูล 

นิเวศจําลอง 
ง. 2555 : ถ่ายภ

บนิเวศ 

บของระบบนิ

อ องค์ประกอ
ภาพ (Physica

้แต่ละกลุ่มร่ว

ละวัสดุหรือส่ว

นวนเท่าไร 
ใช้เวลาศึกษา

ภาพ. 

นเวศ 

อบทางชีวภาพ
al Compo

วมกันอภิปรา

วนประกอบอ

นานเท่าไร 
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พ (Biological
onents) หรือ

ายในประเด็น

อะไรบ้างแทน

 

 

l 
อ

น

น
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คําถามก่อนทํากิจกรรม 

 1. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศน้ําจําลองหรือไม่ 

  ตอบ............................................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
  
คําถามหลังทํากิจกรรม 
 1. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลองมีความสัมพันธ์กันแบบใดบ้าง 

  ตอบ............................................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 2. ยกตัวอย่างองค์ประกอบทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการดํารงชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลอง 

  ตอบ............................................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
บันทึกผลการทํากิจกรรม 
 

องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธภ์ายในระบบนิเวศ 

ทางกายภาพ ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
สรุปผลการทํากิจกรรม 
 ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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เฉลยบัตรงาน 
 

กิจกรรมที ่2 

เรื่อง  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
 
คําถามก่อนทาํกิจกรรม 

 1. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมในระบบนเิวศน้ําจําลองหรอืไม่ 

  ตอบ   มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
 
คําถามหลังทาํกิจกรรม 

 1. สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศน้ําจําลองมีความสมัพันธ์กันแบบใดบ้าง 

  ตอบ   การเป็นอาหาร การได้ประโยชน์ร่วมกัน 
 2. ยกตัวอย่างองค์ประกอบทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการดํารงชีวิตในระบบนิเวศน้ําจําลอง 

  ตอบ   อุณหภูมิที่เหมาะสมของระบบนิเวศนํ้าจําลองจะทําให้ปลาและหอยดํารงชีวิตอยู่ได้ 
 
บันทึกผลการทํากิจกรรม 
 

องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธภ์ายในระบบนิเวศ 

ทางกายภาพ ทางชีวภาพ 
ก้อนหิน 

ก้อนกรวด 
อุณหภูมิของนํ้า 

 
 

หอย 
ปลา 
บัว 

ต้นกก 

อุณหภูมิของน้ํ าในระบบนิ เวศนํ้าจําลองมีความ
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของปลาและหอย ทําให้
ปลาและหอยดํารงชีวิตอยู่ได้ 

 
สรุปผลการทํากิจกรรม 
  องค์ประกอบภายในระบบนิเวศนํ้าจําลองประกอบด้วย องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ก้อนหิน ก้อน
กรวด และอุณหภูมิของน้ํา ส่วนองค์ประกอบทางชีวภาพ ได้แก่ หอย ปลา บัว ต้นกก โดยองค์ประกอบทาง
กายภาพจะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางชีวภาพ เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมของระบบนิเวศนํ้าจําลอง    
จะทําให้ปลาและหอยดํารงชีวิตอยู่ได้ 
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บัตรคําถาม 

 

กิจกรรมที ่2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
 
    รู้ไหมการฝึกเขียน : ช่วยพัฒนาการคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล พัฒนาภาษา 
 
คําชี้แจง : ให้นักเรียนระดมพลังสมองจับคู่เพ่ือนคู่คิดตอบคําถามต่อไปนี้ 
 
 1. เขียนผังความคิดองค์ประกอบทางกายภาพ (Biological Components) ของระบบนิเวศ 
 
  ตอบ   
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 2. สรุปผังความคิดองค์ประกอบทางชีวภาพ (Physical Components) ในระบบนิเวศ 
 
  ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอภิปรายช่วย
ให้เราจัดระเบียบ

ทางการคิด 
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เฉลยบัตรคําถาม 
 

กิจกรรมที ่2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
 
 1. เขียนผังความคิดองค์ประกอบทางกายภาพ (Biological Components) ของระบบนิเวศ 
 
  ตอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 
 2. สรุปผังความคิดองค์ประกอบทางชีวภาพ (Physical Components) ในระบบนิเวศ 
 
  ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *หมายเหตุ 
 
 1. ผู้บริโภคพืช เช่น ช้าง มา วัว ควาย 
 2. ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) เช่น เสือ สิงโต ฉลาม 
 3. ผู้บริโภคท้ังพืชและสัตว์ เช่น หมี เต่า มนุษย์ 
 4. ผู้บริโภคซาก เช่น หนอน แร้ง ปลาไหล กิ้งกือ 
 5. เห็ด รา (ผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายแร่ธาตุให้เป็นสารโมเลกุล เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สารอาหาร

สามารถหมุนเวียนเป็นวัฏจักรได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*

*

*

*
*
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กิจกรรมท่ี 3 
เรื่อง  ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมชีีวติกบัสิ่งไม่มชีีวติ 

 
 
 
 
 

ใช้เวลา 
 
 
 
 
 

2  ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ให้นัก
  

1.
2.
3.
4.

สิ่งไมม่ี
5.
6.

 7.
 
 
 
 
  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กเรียนศึกษาต

 ศึกษาจุดปร
 ตอบคําถาม
 ศึกษาบัตรเนื
 ตอบคําถาม
มชีีวิต 
 ดูบัตรเฉลยกิ
 ทําบัตรคําถ
 ตรวจบัตรเฉ

   
      
      

เรื่อง  คว

ตามกิจกรรมโ

ระสงค์ของกิจก
แสดงความคดิ
นื้อหากิจกรรม
มเพ่ือทบทวน

กจิกรรมที่ 3 เ
ามกิจกรรมที ่
ฉลยคําถามกิจ

วามสัมพัน

โดยมีลําดับขั้น

กรรม 
ดเห็นตามสถา
มที ่3 เรื่อง คว
นเน้ือหาในบั

เรื่อง ความสมั
3 เรื่อง ความ

จกรรมที่ 3 เรือ่

บัตรคํา
 

กิจกรรม
นธ์ระหว่าง

นตอน ดังนี ้

านการณ์ที่กําห
วามสมัพันธ์ระ
บัตรงานกิจก

มพันธ์ระหว่าง
มสัมพันธ์ระหว
อง ความสัมพั

 เรียนเรียน
            
            

าสั่ง 

มที ่3 

งส่ิงมีชีวิต

หนดให้ 
ะหว่างสิ่งมีชีวิ
รรมที่ 3 เรื่อ

งสิ่งมีชีวิตกับสิ
ว่างสิ่งมีชีวิตกั

พันธ์ระหว่างสิ่ง

นรู้ด้วยปัญนรู้ด้วยปัญญ
          สืบเสสืบเส
  ด้วยตนเอด้วยตนเอ

กับส่ิงไม่มี

วิตกับสิ่งไม่มชีี
อง ความสัมพ

สิ่งไม่มีชีวิต 
กบัสิ่งไม่มีชีวิต
งมีชีวิตกับสิ่งไ

ญาญา......  
าะหาาะหา......  
ององ......  

มีชีวิต 

ชวิต 
พันธ์ระหว่าง

 
ไม่มีชีวิต 

29

งสิ่งมีชีวิตกับ

9 

บ
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จุดประสงคข์องกิจกรรม 
 
 1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตได้ 
 2. ยกตัวอย่างปัจจัยของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้ 
  

เวลาที่ใช ้ 2  ชั่วโมง 
 
 
 
ขั้นสร้างความสนใจ (สถานการณ์  คิดวิเคราะห์) 
 
 
 
 
 
            น้ํา แสง และธาตุอาหาร 
              มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ความ
 คว
  
สัตว์ 
  
  
เจริญ
  
ธาตุอ
  
และแ
พืชหา
อาหา
กลางว

       

กิ

มสัมพันธ์ระ
วามสัมพันธ์ร
พืชเป็นสิ่งมชีี

สิ่งสําคัญใน
1. ดินเป็น

เติบโตของพืช
2. น้ํา  เป็น

าหารเพ่ือใหร้
3. อากาศ  

แก๊สคาร์บอนไ
ายใจตลอดเวล
รด้วยกระบวน
วัน เพราะต้อ

  ภาพท่ี 3.2 พ

กิจกรรมท่ี 3

ะหว่างสิ่งมชีี
ระหว่างพืชกับ
ชีวิต พืชจึงต้อ

การดํารงชีวิต
ที่อยู่อาศัยข
ชต่างกัน พืชจ
นวัตถุดิบในกา
รากพืชดูดและ
พืชต้องการแ

ไดออกไซด์สําห
ลาทั้งกลางวัน
นการสังเคราะ
งใช้แสงสว่างจ

พืชเจริญเติบโตใ

3 เรื่อง ควา

ชวีิตกับสิ่งแว
บสิ่งไม่มีชีวิต
องกินอาหาร ห

ของพืช ซึ่งจัด
องพืช ดินแต
ะเจริญเติบโต
ารสร้างอาหา
ะลําเลียงไปยัง
แก๊สออกซิเจน
หรับการสังเค
นและกลางคืน
ะห์ด้วยแสงเฉ
จากดวงอาทติ

ในดินท่ีเหมาะส

ที่มา : จัน

บัตรเน้ือ

มสัมพันธ์ระ

วดล้อม 

หายใจ ขับถ่า

ดเป็นสิ่งไม่มีชี
ต่ละแห่งต่าง
ตได้ดีถ้าปลูกใน
ารของพืชด้วย
งส่วนต่าง ๆ ข
นสําหรับหายใจ
ราะห์ด้วยแสง
แต่พืชจะสร้า

ฉพาะเวลา 
ตย์ 

     
สม               

 
ภาพที่ 3.2 แ

จิรา  แก้วบํารงุ
 
 

อหา 

ะหว่างสิ่งมชีี

ย เจริญเติบโต

วิต ได้แก่ ดิน
งก็มีส่วนประ
นดินที่เหมาะส
ยกระบวนการ
องพืช 
จ 
ง  
ง 
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บัตรงาน 
 

กิจกรรมที ่3 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
 
                รู้ไหมเราฝึกทกัษะ 

                         การสังเกต          ปัญหา          สมมติฐาน          ออกแบบ         จัดกระทํา 
 
 
วิธีทํากิจกรรม 

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา ทํากิจกรรม อภิปราย และสรุปความความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเลือกศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพใดก็ได้ 1 หัวข้อ เพ่ือตอบปัญหาต่อไปน้ี 
   นํ้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 
   แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 
   ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 
 2. ในการออกแบบการทดลองเพ่ือตอบปัญหาหรือหาคําถามข้างต้น ให้ระบุประเด็นต่อไปนี้ 
   ปัญหา 
   สมมติฐานของการทดลอง กําหนดตัวแปร 
   วิธีการทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
   วิธีนําเสนอข้อมูล 
 
คําถามก่อนทํากิจกรรม 

    นักเรียนศึกษาปัจจัยใดท่ีมีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

  ตอบ............................................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
คําถามหลังทาํกิจกรรม 

    ให้นักเรียนสรุปปัจจัยท้ังหมดที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

  ตอบ............................................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. น้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 

 1. ปัญหา : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. สมมติฐานการทดลอง : ………………….………………………………………………………………………………………. 
 3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น : ……………………………………………………………………………………..…………………………….. 
   ตัวแปรควบคุม : ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ตัวแปรตาม : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. วัสดุอุปกรณ ์
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. วิธีการทดลอง 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดนํ้าและไม่ได้รดนํ้า 

กระถางที ่ สิ่งแวดล้อม 
การเจรญิเติบโตของต้น................ 

ลักษณะใบ ลักษณะลําต้น 
ความสูงของลาํต้น 

(cm.) 
 
 
 
 
 
 
 

    

 7. สรุปผล : .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

2. แสงมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 

 1. ปัญหา : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. สมมติฐานการทดลอง : ………………….………………………………………………………………………………………. 
 3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น : ……………………………………………………………………………………..…………………………….. 
   ตัวแปรควบคุม : ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ตัวแปรตาม : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. วัสดุอุปกรณ ์
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. วิธีการทดลอง 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดนํ้าและไม่ได้รดนํ้า 

กระถางที ่ สิ่งแวดล้อม 
การเจรญิเติบโตของต้น................ 

ลักษณะใบ ลักษณะลําต้น 
ความสูงของลาํต้น 

(cm.) 
 
 
 
 
 
 
 

    

 7. สรุปผล : .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3. ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 

 1. ปัญหา : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. สมมติฐานการทดลอง : ………………….………………………………………………………………………………………. 
 3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น : ……………………………………………………………………………………..…………………………….. 
   ตัวแปรควบคุม : ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ตัวแปรตาม : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. วัสดุอุปกรณ ์
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. วิธีการทดลอง 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. บันทึกผล: ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดนํ้าและไม่ได้รดนํ้า 

กระถางที ่ สิ่งแวดล้อม 
การเจรญิเติบโตของต้น................ 

ลักษณะใบ ลักษณะลําต้น 
ความสูงของลาํต้น 

(cm.) 
 
 
 
 
 
 
 

    

 7. สรุปผล : .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
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เฉลยบัตรงาน 
 

กิจกรรมที ่3 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
 
คําถามก่อนทํากิจกรรม 

   นักเรียนศึกษาปัจจัยใดท่ีมีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

  ตอบ  แต่ละกลุ่มตอบตามปัญหาที่เลือกไปศึกษา เช่น นํ้า แสง ธาตุอาหาร 
 
คําถามหลังทาํกิจกรรม 

   ให้นักเรียนสรุปปัจจัยท้ังหมดที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

  ตอบ  ปัจจัยที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต คือ แสงสว่าง จําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช 
และการมองเห็นของสัตว์ อุณหภูมิ จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัว นํ้าและ
ความช้ืน ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมจํากัดการกระจายของสิ่งมีชีวิต แก๊สและแร่ธาตุที่สําคัญ 
ได้แก่ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ความเค็ม มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของพืช การควบคุม
สมดุลของนํ้าในสิ่งมีชีวิต กระแสลม ทําให้เกิดการผสมพันธ์ุของพืชดอก 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืช 
ที่มา : http://www.myfirstbrain.com 

 



38 
 

ตัวอย่างประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. น้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 

 1. ปัญหา : นํ้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร 
 2. สมมติฐานการทดลอง : นํ้าช่วยให้พืชเจริญเติบโต 
 3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น : นํ้า 
   ตัวแปรควบคุม : ประมาณแสง ชนิดและปริมาณของดิน ขนาดกระถาง จํานวนและขนาดผักบุ้ง 
   ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง 
 4. วัสดุอุปกรณ ์
   ต้นผักบุ้งลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ต้น 
   กระถาง 2 ใบ 
   ดินสําหรับปลูกพืช 
   นํ้า 
 5. วิธีการทดลอง 
  1. นําต้นผักบุ้งที่มีลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูกลงในกระถาง 2 ใบ ๆ ละ 5 ต้น 
  2. รดนํ้าต้นผักบุ้งในกระถางใบที ่1 ทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนกระถางใบที่ 2 ไม่ต้องรดนํ้า สังเกต

และอธิบายผลที่เกิดขึ้น 
 6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รดนํ้าและไม่ได้รดนํ้า 
 

กระถางที ่ สิ่งแวดล้อม 
การเจรญิเติบโตของต้นผักบุ้ง 

ลักษณะใบ ลักษณะลําต้น 
ความสูงของลาํต้น 

(cm.) 
1 มีนํ้า มีแสง ขนาดใหญ่และเท่ากัน 

ทุกต้น สีเขียว 
 

ตรงอวบ แข็งแรง 15 

2 ไม่มีนํ้า มแีสง ขนาดเล็ก สีเขียว 
 

เต้ีย ผอม วัดไม่ได้แห้งตายหมด

 
 7. สรุปผล : นํ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชขาดนํ้าจะทําให้พืชตาย 
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ตัวอย่างประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

2. แสงมีผลต่อการเจรญิเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 

 1. ปัญหา : แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร 
 2. สมมติฐานการทดลอง : แสงช่วยในการเจริญเติบโตพืช 
 3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น : แสง 
   ตัวแปรควบคุม : ชนิดและปรมิาณของดิน ขนาดกระถาง ปริมาณนํ้าที่รด จํานวนและขนาดผักบุ้ง 
   ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง 
 4. วัสดุอุปกรณ ์
   ต้นผักบุ้งลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ต้น 
   กระถาง 2 ใบ 
   ดินสําหรับปลูกพืช 
   นํ้า 
   ถุงดํา 
 5. วิธีการทดลอง 
  1. นําต้นผักบุ้งที่มีลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูกลงในกระถาง 2 ใบ ๆ ละ 5 ต้น 
  2. นําถุงดําคลุมต้นผักบุ้งในกระถางใบที่ 1 ส่วนกระถางใบที่ 2 ไม่ต้องคลุม นําต้นผักบุ้งทั้ง 2 กระถางไป

ไว้ในที่มีแสงแดด รดนํ้าต้นผักบุ้งในกระถางทั้ง 2 ใบ ในปริมาณท่ีเท่ากันสังเกตการเปลี่ยนแปลง  เป็น
เวลา 1 สัปดาห์   

 6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสง 
 

กระถางที ่ สิ่งแวดล้อม 
การเจรญิเติบโตของต้นผักบุ้ง 

ลักษณะใบ ลักษณะลําต้น 
ความสูงของลาํต้น 

(cm.) 
1 ไม่มีแสง มีนํ้า ขนาดเล็ก สีขาวเหลือง 

 
ยาวมาก โน้มเอน 
สีขาว 
 

20 

2 มีแสง มีนํ้า ขนาดใหญ่และเท่ากัน 
ทุกต้น สีเขียว 
 

ตรงอวบ แข็งแรง 15 

 
 7. สรุปผล : แสงแดดเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยจะช่วยให้พืชสร้างอาหารได้ 
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ตัวอย่างประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
3. ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไร 

 1. ปัญหา : ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร 
 2. สมมติฐานการทดลอง : ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตพืช 
 3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น : ปุ๋ยบํารุงพืช 
   ตัวแปรควบคุม : ปริมาณแสงแดด ปริมาณนํ้า ชนิดและปริมาณของดิน ขนาดกระถาง จํานวนและ

ขนาดผักบุ้ง 
   ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง 
 4. วัสดุอุปกรณ ์
   ต้นผักบุ้งลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ต้น 
   กระถาง 2 ใบ 
   ดินสําหรับปลูกพืช 
   นํ้า 
   ปุ๋ยบํารุงพืช 
 5. วิธีการทดลอง 
  1. นําต้นผักบุ้งที่มีลําต้นสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูกลงในกระถาง 2 ใบ ๆ ละ 5 ต้น 
  2. ใส่ปุ๋ยบํารุงพืชให้ต้นผักบุ้งในกระถางใบที่ 1 ส่วนกระถางใบที่ 2 ไม่ต้องใส่ปุ๋ย นําต้นผักบุ้งทั้ง 2 

กระถางไปต้ังในบริเวณเดียวกันและให้รดนํ้าต้นผักบุ้งในปริมาณที่เท่ากัน สังเกตการเปล่ียนแปลง   
เป็นเวลา 2 สัปดาห์   

 6. บันทึกผล : ตารางการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้รับและไม่ได้รับธาตุอาหาร 
 

กระถางที ่ สิ่งแวดล้อม 
การเจรญิเติบโตของต้นผักบุ้ง 

ลักษณะใบ ลักษณะลําต้น 
ความสูงของลาํต้น 

(cm.) 
1 ใส่ปุ๋ย มแีสง มนํ้ีา ขนาดใหญ่จํานวนมาก 

สีเขียว 
 

ตรงอวบ สูง
แข็งแรง 

25 

2 ไม่ใส่ปุ๋ย มีแสง 
มีนํ้า 

ขนาดใหญ่ สีเขียว 
 

ตรงอวบ แข็งแรง 20 

 
 7. สรุปผล : ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี โดยธาตุอาหารแต่ละชนิดจะบํารุงส่วนประกอบของพืช
ในแต่ละส่วนให้เจริญเติบโตได้แตกต่างกัน 
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บัตรคําถาม 

 

กิจกรรมที ่3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
 
                  รู้ไหมการฝึกเขียน : ช่วยพัฒนาการคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล พัฒนาภาษา 
 

คําชี้แจง : ให้นักเรียนระดมความคิดเป็นกลุ่ม ตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 1. เม่ือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีฝนตกหนักมากบริเวณที่เคยแล้ง
มาก่อน ระบบนิเวศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
  
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 
 2. นักเรียนอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลในการควบคุมชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต
อย่างไร 
 
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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เฉลยบัตรคําถาม 
 

กิจกรรมที ่3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต 
 
 
 1. เม่ือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีฝนตกหนักมากบริเวณที่เคยแล้ง
มาก่อน ระบบนิเวศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
  
  ตอบ มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อพ้ืนดินที่เคยแห้งแล้งได้รับความชุ่มช้ืน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชก็จะพบว่าอาจมีหญ้าหรือพืชขนาดเล็ก ๆ งอกขึ้นมา ส่วนบริเวณที่เป็นแอ่งนํ้าหรือบริเวณท่ี
มีนํ้าขังอยู่ก็อาจพบ ปลา กบ เขียด เข้าไปอยู่ในบริเวณน้ัน 
 
 
 
 2. นักเรียนอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลในการควบคุมชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต
อย่างไร 
 
  ตอบ  1. แสง  มีผลต่อการสร้างอาหารของพืชและการสืบพันธ์ุของพืช 
    2. อุณหภูมิ  เป็นปัจจัยในการควบคุมการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ และการแพร่กระจายของ 
      สิ่งมีชีวิต 
    3. แก๊สและธาตุอาหาร  มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของพืช 
    4. กระแสลม  ทําให้เกิดการผสมพันธ์ุของพืชดอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ความ
กิ

สมัพันธ
กิจกรรม
ธร์ะหวา่

ใช้เวล

1  ชั่วโ

มที่ 4 
างสิ่งมชี

ลา 

โมง 

ชีวติกบับสิ่งมีชวีิ

43

วิต 

3 



 

 
ให้นัก
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 7.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กเรียนศึกษาต

 ศึกษาจุดปร
 ตอบคําถาม
 ศึกษาบัตรเนื
 ตอบคําถาม
 ดูบัตรเฉลยกิ
 ทําบัตรคําถ
 ตรวจบัตรเฉ

เรื่อง  ค

ตามกิจกรรมโ

ระสงค์ของกิจก
แสดงความคดิ
นื้อหากิจกรรม
เพ่ือทบทวนเน
กจิกรรมที่ 4 เ
ามกิจกรรมที ่
ฉลยคําถามกิจ

วามสัมพั

โดยมีลําดับขั้น

กรรม 
ดเห็นตามสถา
มที ่4 เรื่อง คว
น้ือหาในบัตรง
เรื่อง ความสมั
4 เรื่อง ความ

จกรรมที่ 4 เรือ่

บัตรคํา
 

กิจกรรม
ันธ์ระหว่า

นตอน ดังนี ้

านการณ์ที่กําห
วามสมัพันธ์ระ
งานกิจกรรมที
มพันธ์ระหว่าง
มสัมพันธ์ระหว
อง ความสัมพั

าสั่ง 

มที ่4 

างส่ิงมีชีวิ

หนดให้ 
ะหว่างสิ่งมีชีวิ
ที่ 4 เรื่อง ควา
งสิ่งมีชีวิตกับสิ
ว่างสิ่งมีชีวิตกั

พันธ์ระหว่างสิ่ง

ตกับส่ิงมีชี

วิตกับสิ่งมีชีวิต
ามสัมพันธ์ระห
สิ่งมีชีวิต 
กบัสิ่งมีชีวิต 
งมีชีวิตกับสิ่งมี

ชีวิต 

ต 
หว่างสิ่งมีชีวิต

มชีีวิต 
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กับสิ่งมีชีวิต

4 
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จุดประสงคข์องกิจกรรม 
 
 1. บอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้มีความสัมพันธ์กันแบบใด 
  2. สามารถยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้ได้ 
 
 
ขั้นสร้างความสนใจ (สถานการณ์  สังเกต   คิดวิเคราะห์) 
 

 
ภาพท่ี 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

ที่มา : ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต. 2555 : ออนไลน์. 
 
 
 
  นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ในแบบใดบ้าง 
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บัตรเน้ือหา 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 
 

การอ่าน คือ การบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุแห่งปัญญา 
 
 
 ในระบบนิเวศหน่ึงประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายแตกต่างกันมากมาย โดยส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด
จะมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบระหว่างกันได้ ซึ่งสามารถจําแนกผลกระทบที่
เกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ 3 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์แบบได้รับผลประโยชน์ (+) ความสัมพันธ์
แบบเสียประโยชน์ (-) และความสัมพันธ์แบบไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์ (0) 
 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยสามารถ
จําแนกได้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ภาวะเป็นกลาง (Neutralism; 0/0) 
  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่เก่ียวข้องกันแต่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกัน จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตฝ่าย
ใดที่ได้รับหรือเสียประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ไส้เดือนกับเสือ ผีเสื้อกับลิง มดกับผึ้ง เป็นต้น 
 2. ภาวการณ์ล่าเหยื่อ (Predation; +/-) 
  เป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว เรียกสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ว่าผู้
ล่า (Predator) และเรียกสิ่งมีชีวิตอีกชนิดที่ เป็นผู้ เสียประโยชน์ว่า ผู้ ถูกล่า หรือ เหย่ือ (Prey) โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบล่าเหย่ือน้ี ส่วนใหญ่ผู้ล่าจะกินผู้ถูกล่าเป็นอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต 
ตัวอย่างเช่น นกกินแมลง ปลาฉลามกินแมวนํ้า และเสือกินกวาง เป็นต้น 
 3. ภาวการณ์แข่งขัน (Competition; -/-) 
  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่เดียวกัน อาจเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่าง
ชนิดกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองมีความต้องใช้ปัจจัยในการดํารงชีวิตที่เหมือนกัน ดังน้ันหากระบบนิเวศอยู่ในสภาวะ
ที่ขาดแคลนปัจจัยในการดํารงชีวิตน้ัน สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดก็ต้องแก่งแย่งหรือแข่งขันกัน ซึ่งในการแข่งขันก็จะ
ทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งคู่เสียผลประโยชน์จากการแข่งขัน และหากเป็นการแข่งขันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียจากการแข่งขันมากกว่าการแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น การแย่งตําแหน่ง
จ่าฝูงของหมาป่า การแย่งกันล่าเหย่ือของสุนัขจิ้งจอกกับเสือ เป็นต้น 
 4. ภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation; +/+) 
  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ทั้งคู่ อาจเป็น
การอยู่ร่วมกันตลอดเวลาหรืออยู่ร่วมกันเพียงช่ัวขณะหน่ึงก็ได้ และเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสองแยกจากกันก็จะยัง
สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ ตัวอย่างเช่น นกเอ้ียงบนหลังควาย ซึ่งนกเอ้ียงจะอาศัยกินแมลงบนผิวหนังควาย
หรือแมลงที่บินข้ึนมาขณะที่ควายเหยียบยํ่าพ้ืนดินเพ่ือหาอาหาร ส่วนควายจะได้รับประโยชน์จากการลดความ
รําคาญจากแมลงที่อยู่ตามร่างกาย หรือความสัมพันธ์ระหว่างปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล ซึ่งปลาการ์ตูนจะ
อาศัยอยู่ตามดอกไม้ทะเลเพ่ือเป็นที่หลบภัยจากผู้ล่า ขณะที่ปลาการ์ตูนจะคอยปกป้องดอกไม้ทะเลจากปลา 
บางชนิดที่กินดอกไม้ทะเลเป็นอาหาร 
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 5. ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism; +/+) 
  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ การ
อยู่ร่วมกันลักษณะน้ีสิ่งมีชีวิตทั้งคู่ต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปไม่สามารถแยกจากกันได้ ตัวอย่างเช่น ไลเคน 
(Lichen) ซึ่งเป็นภาวการณ์อยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยระหว่างรากับสาหร่าย พบได้ตามบริเวณก้อนหินหรือ
เปลือกไม้ที่มีความช้ืน โดยสาหร่ายจะอาศัยเส้นใยขอราช่วยยึดเกาะพรางแสงและอุ้มนํ้าให้เกิดความช้ืน ในขณะ
ที่ราจะอาศัยอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายเพ่ือการดํารงชีวิต 
 6. ภาวะอิงอาศัย (Commensalism; +/0) 
  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีฝ่ายหน่ึงได้นับผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว 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 ปลาที่เป็นผู้ล่าในระบบนิเวศผิวนํ้า อาจกลายเป็นผู้ถูกล่าโดยนกกินปลาที่อยู่ใน
ระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นต้น ความเช่ือมโยงระหว่างระบบน้ีอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโซ่อาหารหรือ
สายใยอาหาร  

 
ภาพท่ี 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกัน 

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

สิ่งมีชีวิตทั้งสอง ภาพประกอบ รูปแบบความสัมพันธ ์

การฝากกับต้นไม้ ภาวะปรสิต  
(Paratism; +/-) 

ผึ้งกับดอกไม้ ภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
(Protocooperation; +/+) 

รากับสาหร่าย (ไลเคน) ภาวะพ่ึงพากัน  
(Mutualism; +/+) 

กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ ่ ภาวะอิงอาศัย 
(Commensalism; +/0) 

สุนัขกับเห็บ ภาวะปรสิต  
(Paratism; +/-) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
       

       
 
  
วิธีทํา
 1.
 2.
 3.
 4.
 
 ภ

       

  

         รู้ไหม

               

ากิจกรรม 
 ให้นักเรียนศึ
 ให้นักเรียนร
 ให้นักเรียนบ
 ให้นักเรียนสื

าพความสัมพั

             ก

         ค

เรื่อง  ค

มเราฝึกทกัษะ

         การส

ศึกษาภาพที่กํ
ระบุชนิดของสิ
บอกความสัมพ
สืบค้นข้อมูลค

พันธ์ของสิ่งมีชี

ก : ผีเสื้อตอมด

ค : ยุงกินเลือด

วามสัมพั

ะ 

สังเกต        

าหนดให้ 
สิ่งมีชีวิตในภา
พันธ์สิ่งมีชีวิตแ
วามสัมพันธ์ร

ชวิตชนิดต่าง ๆ

ดอกไม้        

ดคน           
ภาพที่ 4.3 คว

ที่มา : จัน

บัตรงา
 

กิจกรรม
ันธ์ระหว่า

  คิดวิเคราะ

พแต่ละภาพบั
แต่ละภาพบัน
ะหว่างสิ่งมีชีวิ

ๆ จํานวน 4 ภ

    
               

    
               

วามสัมพันธ์ระห
จิรา  แก้วบํารงุ

 

าน 

มที ่4 

างส่ิงมีชีวิ

ห์          จดั

บันทึกผล 
นทึกผล 
วิตกับสิ่งมีชีวิต

ภาพ ดังน้ี 

              

               
หว่างสิ่งมีชีวิตชนิ
. 2555 : ถ่ายภ

ตกับส่ิงมีชี

ดทําข้อมูล 

ต แล้วสรุปผล

  ข : กล้วยไม

  ง : มดดํากั
นดิต่าง ๆ 
ภาพ. 

ชีวิต 

แผนความคดิ

มบ้นต้นไม้ 

กบัเพลี้ย 
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คําถามก่อนทาํกิจกรรม 

 1. นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิง่มีชีวิตมีความสัมพันธ์ในแบบใดบ้าง 
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 

 2. นักเรียนสรุปความสัมพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตในภาพท้ัง 4 ได้อย่างไร 
  ตอบ.................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 

 
ตารางบันทึกผลการได้รับและเสียผลประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทีมี่ความสัมพนัธ์กัน 

 

ลําดับ ชนิดของสิ่งมีชีวิต 
การได้รับและเสียผลประโยชน ์

ภาวะได้ประโยชน ์ ภาวะเสยีประโยชน์ 
ภาวะได้ประโยชน ์

ทั้งสองฝ่าย 
1     
2     
3     
4     

 
สรุปผลการทํากิจกรรม 
 ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
แบบบันทึกผลการสืบค้น 
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เฉลยบัตรงาน 
 

กิจกรรมที ่4 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
 
คําถามก่อนทาํกิจกรรม 

 1. นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิง่มีชีวิตมีความสัมพันธ์ในแบบใดบ้าง 
  ตอบ  (ตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
 2. นักเรียนสรุปความสัมพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตในภาพท้ัง 4 ได้อย่างไร 
  ตอบ  มีความสัมพันธ์กัน คือ ฝ่ายได้ประโยชน์ ฝ่ายเสียประโยชน์ และฝ่ายที่ไม่ได้เสียประโยชน์ 
 
 

ตารางบันทึกผลการได้รับและเสียผลประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทีมี่ความสัมพนัธ์กัน 
 

ลําดับ ชนิดของสิ่งมีชีวิต 
การได้รับและเสียผลประโยชน ์

ภาวะได้ประโยชน ์ ภาวะเสยีประโยชน์ 
ภาวะได้ประโยชน ์

ทั้งสองฝ่าย 
ก ผีเสื้อตอมดอกไม้ ผีเสื้อและดอกไม้ - - 
ข กล้วยไม้บนต้นไม้ กล้วยไม้ - ต้นไม้ 
ค ยุงกินเลือดคน ยุง คน - 
ง มดดํากับเพลี้ย มดดํา - เพลี้ย 

 
สรุปผลการทํากิจกรรม 
 ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งได้ 3 ลกัษณะ คือ  
 1. ความสัมพันธ์แบบได้รับผลประโยชน์ (+)  
 2. ความสัมพันธ์แบบเสียประโยชน์ (-)  
 3. ความสัมพันธ์แบบไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์ (0) 
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แบบบันทึกผลการสืบค้น 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คําชีแ้

 “ใ
ประโย
ของก
กล้วย

 
1. จา

  
 ...
 ...
  
2. รว
บันทกึ

  
 ...
 ...
 
3. นกั
ชีวิตป

  
 ...
 ...

กิจกร

แจง : ใหน้ักเรี
ในปัจจุบันมนุ
ยชน์ทางโภชน
กล้วย เป็นต้น
ย” 

ากข้อความข้

ตอบ..........
....................
....................

วบรวมรายชือ่
กลงในสมุดแ

ตอบ..........
....................
....................

กเรียนนาํควา
ประจําวันอย่า

ตอบ..........
....................
....................

รรมที ่4 เ ื

ทักษะก

รียนจับคู่กับเพื
นษย์พยายามคิ
นาการสูง ซึ่งกา
 จุลินทรีย์ดังก

้างต้นใหน้ักเรี

....................
....................
....................

อผักและผลไม
ล้วนํามาแลก

....................
....................
....................

ามรู้ เรื่อง คว
างไร 

....................
....................
....................

รื่อง ความ

การเรียนรู้ : ค

พ่ือนแล้วศึกษา
คิดค้นวิธีชะลอ
ารเน่าเสียของ
กล่าวจะใช้น้ํา

ภาพที่ 4.4 ก
ที่มา : จัน

รยีนใชค้วามรู้

....................
....................
....................

ม้ที่สามารถใช
กเปลี่ยนความ

....................
....................
....................

วามสัมพนัธ์ระ

....................
....................
....................

บัตรคํา
 

มสัมพันธ์

ความรู้     

าข้อความท่ีกํา
อการเน่าเสียข
งกล้วยเกิดจาก
าตาลในผลขอ

การเน่าเสียของก
จิรา  แก้วบํารงุ

รูท้ี่มีอยู่คิดวิธี

....................
....................
....................

ช้วิธีการชะลอ
มรู้กับเพื่อน 

....................
....................
....................

ะหว่างสิง่มีชวิี

....................
....................
....................

ถาม 

ระหว่างส่ิ

 ความเข้าใจ 

าหนดให้ต่อไป
ของอาหารหรื
กจุลินทรีย์ เช่น
องกล้วยเป็นแ

กล้วยเกิดจากจุลิ
ง. 2555 : ถ่ายภ

ธทีจ่ะชะลอกา

.....................
....................
....................

อการเนา่เสียแ

.....................
....................
....................

วิตกับสิ่งมีชวิี

.....................
....................
....................

ส่ิงมีชีวิตกับ

    นําไปใ

ปนี้ 
รือผลไม้ต่าง ๆ
น แบคทีเรีย ร
แหล่งพลังงาน

 
ลินทรีย์ 
ภาพ. 

ารเน่าเสียของ

....................
....................
....................

แบบเดียวกับ

....................
....................
....................

วิตไปบูรณากา

....................
....................
....................

ับส่ิงมีชีวิต

ใช้ 

ๆ เช่น กล้วย 
ราบางชนิดที่อ
นทําให้เกิดกา

งกลว้ย 

....................
....................
....................

บกล้วยให้ไดม้

....................
....................
....................

ารเศรษฐกิจพ

....................
....................
....................
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ต 

เป็นผลไม้ที่มี
อาศัยอยู่บนผิว
รเน่าเสียของ

...................
...................
...................

มากที่สุด 

...................
...................
...................

พอเพยีงใน

...................
...................
...................

3 

มี
ว
ง
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เฉลยบัตรคําถาม 
 

กิจกรรมที ่4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
 
 
 1. จากข้อความข้างต้นให้นักเรียนใช้ความรู้ที่มีอยู่คิดวิธีที่จะชะลอการเน่าเสียของกล้วย 
  
  ตอบ  การเน่าเสียของกล้วยมีสาเหตุมาจากเช้ือจุลินทรีย์ที่อาศัยบนผิวของกล้วย วิธีชะลอการเน่าเสีย 
คือ เปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยที่จุลินทรีย์ใช้ในการดํารงชีวิตให้ไม่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของจุลินทรีย์ เช่น   
ใช้ความเย็นหรือความร้อนที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตไม่ได้ 
 
 
 2. รวบรวมรายช่ือผักและผลไม้ที่สามารถใช้วิธีการชะลอการเน่าเสียแบบเดียวกับกล้วยให้ได้มากท่ีสุด 
บันทึกลงในสมุดแล้วนํามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 
 
  ตอบ  พิจารณาจากผลงานของนักเรียน โดยอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
 
 
3. นักเรียนนําความรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไปบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวันอย่างไร 
 
  ตอบ    1. ใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
       2. ใช้ใบตองในการห่อผัก ผลไม้ เพ่ือชะลอการเห่ียวของผัก ผลไม ้
       (หรือคําตอบอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 
 

ชุดท่ี 1 เรื่อง ระบบนิเวศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เวลา  20  นาที   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

 
คําชี้แจง : ใหน้ักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียวโดยการ X ทับในกระดาษคาํตอบท่ีแจกให ้
 
1. ข้อใดแสดงความหมายของระบบนิเวศท่ีถูกต้องที่สุด 
 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  ผูผ้ลิต  ผู้บริโภค  และผู้ย่อยสลายอินทรียสาร 
3. ข้อใดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
 ก. ประชากรแมวตําบลมะลวน พ.ศ.2553 
 ข. ปลา  หอย  กุง้  ปู  ลูกนํ้าในสระนํ้าข้างบ้าน 
 ค. ปลาทู  ปลาไสตั้น  ปลากรายในตู้เย็นที่สะพานปลา 
 ง. ข้อ ข และ ค 
4. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่แสดงความสัมพันธ์ในระบบนิเวศได้ตามธรรมชาติ 
 ก. ม้า  นก  ควาย  ทะเล 
 ข. นก  แร้ง  สุนัข  นกเขา  ทะเล 
 ค. แมลงปอ  งูหางกระด่ิง  กบ  ทะเลทราย 
 ง. แมงมุมนํ้า  ปลาหางนกยูง  คางคก  สระน้าํ 
5. ในการศึกษาระบบนิเวศในแหล่งนํ้าบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะศึกษาเรื่องใดได้บ้าง 
  1. สี  กลิ่น 2. สิ่งปนเป้ือน 
  3. ความขุ่นใส 4. กลุ่มสิ่งมีชีวิต 
  5. อุณหภูม ิ 6. ปริมาณนํ้าฝน 
 ก. 1, 2, 3, 4   
 ข. 1, 2, 5, 6 
 ค. 1, 3, 4, 5  
 ง. 1, 3, 5, 6 
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6. จากการสํารวจระบบนิเวศรอบโรงเรียน นักเรียนคิดว่าปัจจัยสําคัญข้อใดที่ทําให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมี 

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ก. แสง  
 ข. อาหาร 
 ค. พลังงาน  
 ง. ที่อยู่อาศัย 
7. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมสํารวจนิเวศวิทยาบริเวณสาระนํ้าบริเวณแปลงผักของโรงเรียน พบว่า 

สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งมากชนิดกว่าในสระและบนบกน้ัน แสดงว่าริมตลิ่งมีลักษณะอย่างไร 
 ก. มีอนินทรียสารมากกว่า  
 ข. มีที่หลบภัยมากกว่า 
 ค. สภาพแวดล้อมเหมาะสมกว่า  
 ง. ที่สําหรับวางไข่ปลอดภัยกว่า 
8. ในธรรมชาติประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง 
 ก. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 ข. ต้นไม้  สัตว์  และสิ่งไม่มีชีวิต 
 ค. ดิน  นํ้า  อากาศ  แสง  อุณหภูมิ 
 ง. สิ่งมีชีวิตต่างชนิดอยู่ร่วมกัน 
9. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีแหล่งที่อยู่ไม่เหมาะสม 
 ก. ปูในนํ้าตก  
 ข. หนอนในผลไม ้
 ค. ปลาในตู้เลี้ยงปลา  
 ง. ปลวกบนขอนไม้ 
10.  ระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ทีส่ดุมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ระบบนิเวศนํ้าจืด 
 ข. ระบบนิเวศนํ้าเค็ม 
 ค. ระบบนิเวศบนบก 
 ง. ระบบนิเวศของโลก 
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับ “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. ระบบนิเวศขนาดเล็กซ้อนอยู่ในระบบนิเวศขนาดใหญ ่
 ง. ปลาสวยงามที่เลี้ยงอยู่ในตู้ปลาที่มีพ้ืนนํ้าไมจ่ัดเป็นระบบนิเวศ 
14. “เมล็ดงอกต้ังแต่อยู่บนต้นไม้ เมื่อหล่นลงสูพ้ื่นก็เจริญเติบโตได้ทันที” ตรงกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศใด 
 ก. บนบก  
 ข. ป่าดกดิบ 
 ค. ป่าชายเลน  
 ง. ป่าบนภูเขา 
15. “กาฝากข้ึนบนต้นไม้” เป็นความสัมพันธ์ในลกัษณะเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด 
 ก. กล้วยไม้บนต้นไม้  
 ข. พยาธิในร่างกายคน 
 ค. เหาฉลามกับปลาฉลาม  
 ง. แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว 
16. “ไลเคน” เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันแบบใด 
 ก. ภาวะพ่ึงพากัน  
 ข. ภาวะอิงอาศัย 
 ค. ภาวะแข่งขัน  
 ง. ภาวะล่าเหย่ือ 
17. เหาที่อาศัยอยู่บนศีรษะของมนุษย์มีความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเหมือนกับข้อใด 
 ก. นกที่ทํารังบนต้นหูกวาง 
 ข. ต้นฝอยทองกับต้นไม่ใหญ ่
 ค. สิงโตกับกวางในป่า 
 ง. ราดําที่เจริญเติบโตบนขนมปัง 
18. สภาพของระบบนิเวศที่มีความสมบูรณม์ากที่สุด คือข้อใด 
 ก. มีเฉพาะผู้ผลิตและผู้บริโภคลาํดับที่หน่ึง 
 ข. มีสัตว์กินพืชจํานวนน้อย  มีผูล้่าจํานวนมาก 
 ค. มีผู้ล่าจํานวนน้อย  มีสัตว์กินพืชจํานวนมาก 
 ง. มีผู้ผลิตและผูบ้ริโภคหลายลําดับช้ัน มีสัตว์กินพืชจํานวนมาก 
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19. ความสัมพันธ์ข้อใดต่างจากพวก 
 ก. งูกินกบ  
 ข. วัวกินหญ้า 
 ค. หนอนกินใบไม ้  
 ง. ยุงกัดคน 
20. เห็ดรากินซากสิ่งมีชีวิตโดยปล่อยเอนไซม์ไปย่อยภายนอกแล้วดูดสารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย เรียกการ 

ดํารงชีวิตลักษณะน้ีว่าอะไร 
 ก. ปรสิต ข. ภาวะพ่ึงพา 
 ค. ภาวะเก้ือกูล ง. การได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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บัตรเฉลย 
 

แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 
ชุดท่ี 1 เรื่อง ระบบนิเวศ 

 
 

ข้อ คําตอบ  ข้อ คําตอบ 
1 ก  11 ง 
2 ค  12 ก 
3 ง  13 ข 
4 ง  14 ง 
5 ค  15 ข 
6 ง  16 ข 
7 ข  17 ค 
8 ข  18 ค 
9 ค  19 ข 
10 ค  20 ค 
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