ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
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นางไฉทยา เสาร์ทอย
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนบ้านก็วล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
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ชุดที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
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นางไฉทยา เสาร์ทอย
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนบ้านก็วล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และการศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การทางานไม่เป็นระบบและขาดพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และทากิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งด้านความรู้ มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมี ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดี โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนในตาบล
หนองใหญ่ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมีความสุขและสนุกในการ
เรียนรู้ ในสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนรู้ช้า โดยให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม
นักเรียนได้ช่วยเหลือกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการโรงเรียนบ้านก็วล ผู้เชี่ยวชาญและคณะครูทุกท่านที่ให้
คาแนะนาจนทาให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อคุณครูและนักเรียนที่นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ไฉทยา เสาร์ทอย

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
1
2
3
3
3
4
7
9
12
14
19
20
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คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับครู
คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง สารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นเรา
ใบกิจกรรมที่ 3.2 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ใบความรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
แบบทดสอบชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
แนวคาตอบในแต่ละกิจกรรม
เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
บรรณานุกรม
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คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับครู

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 10 ชุดดังนี้
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no
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 โซ่อาหารและสายใยอาหาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 6 อากาศกับคุณภาพชีวิต
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 7 น้าเพื่อชีวิต
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 8 ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 9 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 10 โลกสวยด้วยมือเรา
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2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ คือ ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. ครูควรศึกษาคาแนะนาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูต้องชี้แจงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจทุกคน
ก่อนดาเนินกิจกรรมต่างๆ
5. ถ้านักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เข้าใจ ครูควรแนะนาเพิ่มเติมอาจให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน จะทาให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
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คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียน
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ คือ ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด มีความรอบรู้
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดี ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
2. นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดตามลาดับขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ โดยมี
คาแนะนาดังนี้
2.1 อ่านทาความเข้าใจการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ
2.2 รักและสนใจตนเอง สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ตนเองว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถ
2.3 ร่วมกันศึกษา วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยความรอบคอบ
2.4 ใช้เวลาทากิจกรรมอย่างคุ้มค่า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สาระสาคัญ

ob

สาระการเรียนรู้
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k.

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแต่ละแห่งมีความสัมพันธ์ในแง่โซ่อาหาร 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 การได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น นกเอี้ยงกับควาย ผีเสื้อกับดอกไม้ แบบที่ 2
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์หรือภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล เช่น
กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ และแบบที่ 3 ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
หรือภาวะปรสิต เช่น พยาธิในลาไส้คนและภาวะเหยื่อกับผู้ล่า เช่น แมวกับหนู
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1. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
2. ภาวะอิงอาศัย
3. ภาวะปรสิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

สารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ (P)
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆได้ (K)
ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ (K)
มีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดี (A)
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ใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง สารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นเรา

วิธีปฏิบัติกิจกรรม
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1. นักเรียนสารวจพื้นที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนดังนี้
- สวนป่าในบริเวณโรงเรียนบ้านก็วล
- ต้นจามจุรีใหญ่หน้าอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านก็วล
2. ให้นักเรียนในกลุ่มสารวจพื้นที่อย่างระมัดระวังอย่ารบกวนสิ่งมีชีวิตและ
ทาอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่สารวจ
3. บันทึกผลการสารวจลงในแบบบันทึกผลการสารวจ

5

บันทึกผลการสารวจ
ลักษณะความสัมพันธ์
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สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบ
บริเวณสวนป่า
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บริเวณต้นจามจุรี

สรุปผลการสารวจ
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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คาถามหลังกิจกรรม
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1. สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบมีสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบมีสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันแบบอิงอาศัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบมีสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่ง
เสียประโยชน์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ในแบบอื่นที่นอกเหนือจากบริเวณที่สารวจ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. นักเรียนคิดว่าทาไมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆจึงมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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นักเรียนสืบค้นข้อมูลและร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์แบบต่างๆระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
ระบบนิเวศแล้วตอบคาถามในกิจกรรมดังนี้

k.

วิธีปฏิบัติกิจกรรม
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

no

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกข้อความจากข้อ ก – ฉ ให้สัมพันธ์กับข้อความในข้อ 1 – 5

ง

ob

an

ก. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข. ภาวะการล่าเหยื่อ จ
ค. ภาวะเป็นปรสิต

ro

1. พยาธิกับคน

.k

2. ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล

w

w

w

3. มดกับผึ้ง

4. เหาฉลามกับปลาฉลาม
5. รากับสาหร่าย

ฉ

. ภาวะพึ่งพากัน
. ภาวะอิงอาศัย
. ภาวะเป็นกลาง
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนยกตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้ถูกต้อง

ฝ่ายได้ประโยชน์

อีกฝ่ายได้ประโยชน์

no

k.

ชนิดสิ่งมีชีวิต

co
m

1. สิ่งมีชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์

ฝ่ายได้ประโยชน์

อีกฝ่ายได้ประโยชน์

.k

ro

ob

ชนิดสิ่งมีชีวิต

an

2. สิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์

w

w

w

3. สิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์

ชนิดสิ่งมีชีวิต

ฝ่ายได้ประโยชน์

อีกฝ่ายได้ประโยชน์
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ใบความรู้
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

an

no

k.

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการพึ่งพา
อาศัยกัน ได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น นกเอี้ยงกับควาย มดดากับเพลี้ยอ่อน สิ่งมีชีวิตบางชนิดเบียดเบียน
กันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและยังทาลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันอีกด้วยแบบนี้เรียกว่า แบบปรสิต
เช่น พยาธิกับคน กาฝากกับต้นไม้ใหญ่สิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ร่วมกันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่ไม่ทาลาย
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันแบบนี้ เรียกว่า แบบอิงอาศัย เช่น เหาฉลามกับปลาฉลาม กล้วยไม้กับ
ต้นไม้ใหญ่ เฟินกับต้นไม้ใหญ่ สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อาศัยอยู่ ร่วมกันตลอดชีวิตแยกจากกันไม่ได้
แบบนี้เรียกว่าแบบพึ่งพา อาศัยกัน เช่น ไลเคน ต่อไทรกับไทร
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ แบบปรสิต แบบพึ่งพาอาศัย
กัน แบบอิงอาศัยและแบบได้ประโยชน์ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันแตกต่างจากแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
ตรงที่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นไม่สามารถแยกไปดารงชีวิตได้เองต้องอาศัยอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต
ส่วนแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนั้น เมื่อแยกจากกันสิ่งชีวิตแต่ละชนิดก็สามารถดารงชีวิตได้ตามลาพัง

ob

ภาพที่ 3.1 การแย่งกันล่าเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกกับเสือ

ภาพที่ 3.2 ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล
ที่มา : http://uc.exteenblog.com

w

w

w

.k

ro

ที่มา : http://eduvc.oas.psu.ac.th/~user18/content%202.html

ภาพที่ 3.3 การอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่าย
ที่มา: http://images.google.co.th
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ได้ประโยชน์
ร่วมกัน

+

ไลเคน

พึ่งพาอาศัยกัน

+

+

an

-

อิงอาศัย

+

-

อิงอาศัย

+

0

อิงอาศัย

+

0

พยาธิกับคน

ro

ob

+

.k

กาฝากกับต้นไม้ใหญ่ ปรสิต

+

w

w

เฟินกับต้นไม้ใหญ่

w

เหาฉลามกับปลา
ฉลาม

มดดาจะดูดน้าเลี้ยง (อาหาร)
จากเพลี้ยอ่อนทางทวารหนัก
และคาบเพลี้ยอ่อนไปวางตามที่
ต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งดูดน้าเลี้ยง
ต่อไป ซึ่งทาให้เพลี้ยอ่อนได้
แหล่งอาหารใหม่ ๆ
นกเอี้ยงเกาะบนหลังควายเพื่อ
คอยกินเห็บหรือแมลงอื่น ๆ
บนหลังควาย ทาให้ควายสบาย
ตัวขึ้น
ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่
อาศัยอยู่ร่วมกันคือ รากกับ
สาหร่าย สาหร่ายจะทาหน้าที่
สร้างอาหาร โดยการสังเคราะห์
ด้วยแสง ส่วนราจะให้ความชุ่ม
ชื้นแก่สาหร่าย
กาฝากเป็นพืชที่อาศัยบนต้นไม้
อื่นแบะเบียดเบียนต้นไม้อื่น โดย
ชอนไชรากเข้าไปดูดน้าเลี้ยงจาก
ต้นไม้ที่อาศัยอยู่
พยาธิเป็นสัตว์ไม่มีกระดูดสัน
หลังที่อาศัยอยู่ในสัตว์อื่นและ
ทาลายสัตว์นั้น
เฟินเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อาศัยบน
ต้นไม้อื่น แต่ไม่เบียดเบียนต้นไม้
อื่นเพียงแต่อาศัยร่มเงา และ
ความชื้นเพื่อการดารงชีวิต
เหาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ่งที่
เกาะติดอยู่กับปลาฉลามคอย
อาศัยเศษอาหารจากปลาฉลาม
ที่เล็ดลอดออกมา

k.

นกเอี้ยงกับควาย

ลักษณะความสัมพันธ์

no

รูปแบบ
ความสัมพันธ์
ได้ประโยชน์
ร่วมกัน

co
m

ความสัมพันธ์
สิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิต
+
+

ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต
มดดากับเพลี้ยอ่อน
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รูปแบบ
ความสัมพันธ์
พึ่งพาอาศัยกัน

ความสัมพันธ์
สิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิต
+
+

ลักษณะความสัมพันธ์
ต่อไทรเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่
อาศัยอยู่ในดอกไทร ซึ่งเป็นดอก
พิเศษที่อัดตัวกันแน่น จนมองมี
ลักษณะคล้ายลูกไทร ภายในลูก
ไทรมีทั้งดอกเพศผู้และดอกที่
พัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของ
แมลงโดยเฉพาะซึ่งเป็นดอกที่ตัว
ต่อไทรเข้าไปอาศัยอยู่ ต่อไทรจะ
ทาหน้าที่ผสมเกสรให้โดยบิน
ออกจากลูกหนึ่งไปผสมยังอีกลูก
หนึ่ง ทาให้ต้นไทรสืบพันธุ์ต่อไป
ได้ ต่อไทรจะอาศัยในลูกไทร
ตลอดชีวิต วนเวียนเป็นวัฎจักร
ตลอดไป

w

w

w

.k

ro

ob

an

no

k.

co
m

ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต
ต่อไทรกับลูกไทร
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1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน
2. จงกาเครื่องหมาย x ทับ ตัวอักษร ก ข ค ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

k.

คาชี้แจง

co
m

แบบทดสอบ
ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

w

w

w

.k

ro

ob

an

no

1. ควายกับนกเอี้ยงจัดอยู่ในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตประเภทใด
ก. การได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข. ปรสิต
ค. พึ่งพาอาศัย
ง. เหยื่อกับผู้ล่า
2. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ภาวะล่าเหยื่อ คือภาวะที่ผู้ล่าได้ประโยชน์แต่เหยื่อเสียประโยชน์
ข. ภาวะพึ่งพาอาศัย คือ ภาวะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและสามารถ
ที่จะแยกกันอยู่ได้
ค. ภาวะปรสิต คือ ภาวะที่ปรสิตได้ประโยชน์แต่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดเสียประโยชน์
ง. ภาวะย่อยสลาย คือภาวะที่ผู้ย่อยสลาย ย่อยสลายซากนั้นๆ
3. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความสัมพันธ์แตกต่างจากพวก
ก. ไลเคน
ข. โปรโตซัวในลาไส้ปลวก
ค. เหาฉลามกับปลาฉลาม
ง. นกเอี้ยงกับควาย
4. สิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย
ก. หนอนกับนก ข.
ไลเคน
ค. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ ง.
กาฝากกับต้นไม้
5. ความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ก. ปรสิต
ข. ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ค. อิงอาศัย
ง. พึ่งพาอาศัย
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w

w

w
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6. ถ้าให้ + แทนการได้ประโยชน์
- แทนการเสียผลประโยชน์
0 แทนการไม่ได้และไม่เสียผลประโยชน์
สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสัมพันธ์แบบ +,+; +,0 และ +,- เรียงลาดับ
ก. ผีเสื้อกับดอกไม้, เพลี้ยกับมดดา ,เห็บกับสุนัข
ข. นกเอี้ยงกับควาย,เฟิร์นบนต้นไม้,พยาธิตัวตืดกับคน
ค. เสือกับอีแร้ง,กล้วยไม้บนต้นไม้ ,กาฝากบนต้นมะม่วง
ง. รากับสาหร่าย,ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล, ฝอยทองบนต้นไม้
7. การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันในลักษณะใด
ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่
ข. เสียประโยชน์ทั้งคู่
ค. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายเสียประโยชน์
ง.
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์
8. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน กับภาวะพึ่งพาอาศัย เหมือนกันอย่างไร
ก. การได้ประโยชน์
ข. การอยู่อาศัย
ค. การกินอาหาร
ง. การดารงชีวิตเมื่อแยกจากกัน
9. ข้อใดเป็นปรสิต
ก. กาฝาก
ข. ฝอยทอง
ค. พยาธิปากขอ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ความสัมพันธ์ในข้อใดที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์
ก. ดอกไม้กับผึ้ง
ข. มดกับเพลี้ย
ค. งูกับกบ
ง. พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่

ro
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k.

no

14

15

บันทึกผลการสารวจ
ลักษณะความสัมพันธ์

co
m

สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบ
บริเวณสวนป่า

no

k.

บริเวณสวนป่า พบขอนไม้ผุซึงมีปลวกอาศัย ปลวกและโปรโตซัวมีภาวะพึ่งพากันเพราะโปร
โตซัวช่วยย่อยเนือ้ ไม้ที่ปลวกกินเข้าไปและ
อยู่เป็นจานวนมากพวกมันกินขอนไม้เป็น
ปลวกก็ปล่อยเซลลูโลสให้โปรโตซัว
อาหารนอกจากนั้นบนต้นมะม่วงยังมีกาฝาก
เกาะอยู่บนกิ่งมะม่วงเป็นจานวนมาก
บริเวณต้นจามจุรี

ต้นเฟิร์นเกาะบนกิ่งต้นจามจุรีต้นเฟิร์นได้
ประโยชน์แต่ต้นจามจุรีไม่ได้และไม่เสีย
ประโยชน์เป็นภาวะอิงอาศัย

ro

ob

an

บริเวณต้นจามจุรี หน้าอาคารเรียนอนุบาล
พบต้นเฟิร์นเกาะตามลาต้นและกิ่งของต้นไม้
นอกจากนั้นยังพบต้นพลูด่างเลื้อยเกาะ
บริเวณโคนต้น

สรุปผลการสารวจ

w

w

w

.k

......................................................................................................................................................
................สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบเช่นต้น
เฟิร์นกับต้นจามจุรีเป็นภาวะอิงอาศัย ปลวกและโปรโตซัว...........................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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คาถามหลังกิจกรรม
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k.

1. สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบมีสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
.............................................................................................................................................................
.................ปลวกกับโปรโตซัว นกเอี้ยงกับควาย ผีเสื้อกับดอกไม้………........................................
.............................................................................................................................................................
2. สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบมีสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันแบบอิงอาศัย
.............................................................................................................................................................
...............ต้นพลูด่างกับต้นจามจุรี ต้นเฟิร์นกับต้นจามจุรี..................................................................
.............................................................................................................................................................
3. สิ่งมีชีวิตที่สารวจพบมีสิ่งใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่ง
เสียประโยชน์
.............................................................................................................................................................
................กาฝากที่เกาะบนต้นมะม่วง กาดาที่บินวนเวียนหากบและปลาเป็นอาหาร........................
.............................................................................................................................................................
4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ในแบบอื่นที่นอกเหนือจากบริเวณที่สารวจ
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.....................มดดากับเพลี้ยมีความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน..................................................
.....................กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ มีความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัย ..............................................
.....................เหากับคน มีความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต.....................................................................
.............................................................................................................................................................
5. นักเรียนคิดว่าทาไมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆจึงมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ
.............................................................................................................................................................
...............สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งมีชีวิตเพื่อรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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นักเรียนสืบค้นข้อมูลและร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์แบบต่างๆระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
ระบบนิเวศแล้วตอบคาถามในกิจกรรมดังนี้

k.

วิธีปฏิบัติกิจกรรม

co
m

ใบกิจกรรมที่ 3.2
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

no

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกข้อความจากข้อ ก – ฉ ให้สัมพันธ์กับข้อความในข้อ 1 – 5

ง

ob

an

ก. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ง. ภาวะการล่าเหยื่อ จ
จ. ภาวะเป็นปรสิต

ro

1. พยาธิกับคน

.k

2. ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล

ค
ก

3. มดกับผึ้ง

ฉ

4. เหาฉลามกับปลาฉลาม

จ

5. รากับสาหร่าย

ง

w
w

w

ฉ

. ภาวะพึ่งพากัน
. ภาวะอิงอาศัย
. ภาวะเป็นกลาง
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนยกตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้ถูกต้อง

อีกฝ่ายได้ประโยชน์
โปรโตซัวได้ที่อยู่และ
อาหาร
ราได้อาหารจากสาหร่าย
พืชให้อาหารและที่อยู่
แก่แบคทีเรีย

no

รากับสาหร่าย
แบคทีเรียในปมรากถั่ว

ฝ่ายได้ประโยชน์
โปรโตซัวย่อยเซลลูโลสให้
ปลวก
สาหร่ายได้ความชื้นจากรา
แบคทีเรียจับไนโตรเจน
เป็นแร่ธาตุแก่พืช

k.

ชนิดสิ่งมีชีวิต
โปรโตซัวในลาไส้ปลวก

co
m

4. สิ่งมีชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์

ฝ่ายได้ประโยชน์
อีกฝ่ายได้ประโยชน์
กล้วยไม้ได้ความชื้นจาก
ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้อะไร
เปลือกไม้
เหาฉลามได้อาหาร
ปลาฉลามไม่ได้อะไร
พลูด่างได้ที่อยู่และความชื้น ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้อะไร

ob

ชนิดสิ่งมีชีวิต
กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่

an

2. สิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์

.k

ro

เหาฉลามกับปลาฉลาม
พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่

w

w

w

3. สิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์

ชนิดสิ่งมีชีวิต
ฝอยทองกับต้นไม้
พยาธิในร่างกายคน
เห็บกับสุนัข

ฝ่ายได้ประโยชน์
ฝอยทองแย่งน้าและอาหาร
พยาธิดูดกินอาหาร
เห็บดูดกินเลือด

อีกฝ่ายได้ประโยชน์
ต้นไม้เสียประโยชน์
คนเสียประโยชน์
สุนัขเสียเลือด
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เฉลยแบบทดสอบ

no

1. ก

k.

co
m

ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

2. ข

an

3. ค
4. ค

ob

5. ข

w

w

w

.k

ro

6. ข

7. ค
8. ก
9. ง

10. ง
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บรรณานุกรม

w

w

w

.k

ro

ob

an

no

k.

co
m
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