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คําแนะนําในการใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�

สําหรับครู 

               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  ใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�น้ีประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 1 ในรายวิชา ว23102  
     วิทยาศาสตร� 6  เร่ือง ระบบนิเวศ   ช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี  3  เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
2.  ใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�น้ีเสริมนักเรียนท่ีเรียนดีและช3วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนช�า 
     ให�ศึกษาและทบทวนจนเข�าใจ 
 
3.  ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ฉบับน้ีเป6นคู3มือการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองของนักเรียน 
     ท้ังในเวลาเรียนและนอกห�องเรียน 
 
4.  ศึกษาลําดับขั้นตอนกิจกรรมในชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�แล�วคอยให�คําแนะนําหรือ   
     คําปรึกษาเม่ือนักเรียนขอความช3วยเหลือ 
 
5.  ช้ีแจงให�นักเรียนอ3านคําแนะนําในการใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และปฏิบัติตาม 
     ทุกขั้นตอน  ท้ังเน้ือหา  คําถาม  กิจกรรม แบบทดสอบก3อนเรียนและหลังเรียน  
 
 6.  เน�นยํ้าให�นักเรียนพยายามทํากิจกรรมตามบทบาทหน�าท่ีและเต็มความสามารถ 
      เพ่ือนักเรียนจะได�พัฒนาท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 



2 
                    ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�  เรื่อง ระบบนิเวศ  ชุดท่ี 1 : ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม   
                    รายวิชา ว23102  วิทยาศาสตร� 6  ช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 3        

คําแนะนําในการใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
สําหรับนักเรียน 

 

 
 

      
 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� เร่ือง ระบบนิเวศ   
ชุดท่ี 1 ความสัมพันธ�ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล�อม ระยะเวลาในการทํากิจกรรมท้ังหมด 
3 ช่ัวโมง  นักเรียนจะได�รับความรู�อย3างครบถ�วนและบรรลุตามวัตถุประสงค�เม่ือปฏิบัติ
ตามลําดับ ดังน้ี    

                                                                               
1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู�  จุดประสงค�การเรียนรู� 

 

2. ทําแบบทดสอบก3อนเรียน 
 

3. ศึกษาบัตรคําส่ัง และปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบัตรคําส่ัง 
  

4. เม่ือปฏิบัติกิจกรรมต3างๆ ตามบัตรกิจกรรมเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�ตรวจสอบ
คําตอบได�จากเฉลยบัตรกิจกรรม 

 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  

6. ในการปฏิบัติกิจกรรม  หากมีข�อสงสัยให�ปรึกษากับครูผู�สอนได�ทันที 
  

7. เกณฑ�ผ3านประเมิน 
7.1  คะแนนพฤติกรรมการทํางานเป6นกลุ3ม ผ3านเกณฑ�ระดับดี  ขึ้นไป 
7.2  คะแนนผลงานรายบุคคลจากการทําบัตรคําถาม  ร�อยละ 80 ขึ้นไป 
7.3  คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค�รายบุคคล ผ3านเกณฑ�ระดับพอใช�ขึ้นไป 
7.4  คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ร�อยละ 80 ขึ้นไป 
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คู�มือครู 
 
 

 

 คู3มือครูสําหรับประกอบการใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�  ชุดท่ี 1  เรื่อง ความสัมพันธ�
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 

1. บทบาทของครูผู�สอน 
1.1  ศึกษารายละเ อียดเ ก่ียวกับการใช�ชุดการเรียนรู�และเตรียมสื่ อการเรียน                

ท่ีใช�ประกอบการจัดการเรียนรู� 
1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�   ครูจะต�องจัดกิจกรรมให�ครบตามท่ีระบุไว�ใน  

แผนการจัดการเรียนรู�  เพ่ือให�กิจกรรมเป6นไปอย3างต3อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค�  
1.3  ก3อนทํากิจกรรมทุกครั้ง  ครูต�องอธิบาย  ชี้แจง วิธีการปฏิบัติให�ชัดเจน  ให�นักเรียน

เข�าใจตรงกัน จึงจะทําให�การจัดการเรียนรู�บรรลุเปFาหมายและมีประสิทธิภาพ 
1.4  ครูควรกระตุ�นให�นักเรียนทุกคนมีส3วนร3วมในการทํากิจกรรม  เพ่ือฝIกให�นักเรียน

รู�จักการทํางานร3วมกัน  ช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน  รับผิดชอบต3อหน�าท่ีและ         
กล�าแสดงออก  สังเกตการปฏิบัติและให�ความร3วมมือในยามจําเป6นอย3างใกล�ชิด 

1.5  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เสร็จสิ้นลงในแต3ละกิจกรรม  ครูจะเป6น              
ผู�ประเมินผลการเรียนรู�ของนักเรียน 

2. ส่ิงท่ีครูต�องเตรียม 
สิ่งท่ีครูต�องเตรียมให�ครบถ�วนตามการจัดชุดการเรียนรู�  ดังนี้ 
2.1  แบบทดสอบก3อนเรียน พร�อมเฉลย 
2.2  บัตรคําสั่งท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
2.3  บัตรเนื้อหาท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
2.4  บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง สํารวจสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน 
2.5  บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง สํารวจอาหารสัตว� 
2.6  บัตรคําถามชุดท่ี 1  เรื่อง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
2.7  เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 -  1.2 และบัตรคําถามชุดท่ี 1 
2.8  แบบทดสอบหลังเรียน  พร�อมเฉลย 
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จอฉายภาพ 

โตLะครู 

คอมพิวเตอร�/เครื่องฉาย โตLะสาธิต 

 

 3. การจัดช้ันเรียน 
  ในการจัดชั้นเรียนขณะท่ีใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� นักเรียนทํากิจกรรมเป6นกลุ3ม  

กลุ3มละ 4-5 คน จํานวนกลุ3มข้ึนอยู3กับนักเรียนในชั้น ดังแผนผังข�างล3างหรืออาจเปลี่ยนแปลงได�ตาม

ความเหมาะสม  เม่ือทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนจะต�องแยกกลุ3มและจัดห�อง        

ทําการเรียนการสอนเป6นรายบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. การประเมินผลการเรียนรู� 

4.1 ประเมินพฤติกรรมกลุ3มจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ3ม 
4.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�รายบุคคลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
4.3 ประเมินผลงานรายบุคคลจากการทําบัตรคําถาม 
4.4 ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

5. เกณฑ�ผ�านการประเมิน 
5.1 คะแนนพฤติกรรมการการทํางานกลุ3ม  ผ3านเกณฑ�ระดับดี  ข้ึนไป 
5.2 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค�รายบุคคล ผ3านเกณฑ�ระดับพอใช�  ข้ึนไป 
5.3 คะแนนผลงานรายบุคคลจากการทําบัตรคําถาม  ร�อยละ 80  ข้ึนไป 
5.4 คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  ร�อยละ  80  ข้ึนไป 

กระดานไวท�บอร�ด 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� เร่ือง ระบบนิเวศ 

ชุดท่ี 1 เร่ือง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดล�อม 

 

สาระท่ี 2 : ชีวิตกับส่ิงแวดล�อม 
มาตรฐาน ว 2.1 :   

เข�าใจสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งแวดล�อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ�
ระหว3างสิ่งมีชีวิตต3างๆ ในระบบนิเวศ มีการะบวนการสืบเสาะหาความรู�และจิตวิทยาศาสตร� สื่อสาร
สิ่งท่ีเรียนรู�และนําความรู�ไปใช�ประโยชน� 
 
สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 :  
  ใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�ในการสืบเสาะหาความรู�            
การแก�ปOญหา รู�ว3าปรากฏการณ�ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส3วนใหญ3มีรูปแบบท่ีแน3นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได� ภายใต�ข�อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู3ในช3วงเวลานั้นๆ เข�าใจว3า วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล�อม มีความเก่ียวข�องสัมพันธ�กัน 

สาระสําคัญ 
 ในแต3ละท�องถ่ินมีความหลากหลายของสภาพแวดล�อม ซ่ึงแต3ละแห3งมีลักษณะเฉพาะ
แตกต3างกันไป โดยแต3ละบริเวณเป6นแหล3งท่ีอยู3ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดท่ีอาศัยอยู3ร3วมกัน เรียกว3า  
กลุ3มสิ่งมีชีวิต การอยู3ร3วมกันของสิ่งมีชีวิตเหล3านี้ มีความสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน และสัมพันธ�กับ
สิ่งไม3มีชีวิตในสิ่งแวดล�อมนั้นๆ เราเรียกระบบความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู3ร3วมกันและ
ความสัมพันธ�ระหว3างกลุ3มสิ่งมีชีวิตเหล3านั้นกับสภาพแวดล�อมว3า ระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศ ประกอบด�วยองค�ประกอบท่ีมีชีวิต ซ่ึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย และ
องค�ประกอบท่ีไม3มีชีวิต ซ่ึงหมายถึงสิ่งไม3มีชีวิต เช3น ดิน แสง น้ํา อุณหภูมิ องค�ประกอบท่ีมีชีวิตจะมี
บทบาทและหน�าท่ีแตกต3างกัน สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป6นพลังงานเคมีสะสม          
ไว�ในอาหาร เรียกว3าผู�ผลิต สําหรับสัตว� มีบทบาทเป6นผู�บริโภค เนื่องจากไม3สามารถสังเคราะห�พลังงาน
ได�เอง  ได�รับพลังงานถ3ายทอดมาโดยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป6นอาหาร เม่ือผู�ผลิตและผู�บริโภคตายลง
ผู�ย3อยสลายสารอินทรีย�จะย3อยสลายสารอินทรีย�ในซากสิ่งมีชีวิตให�เป6นสารอาหารกลับคืนสู3สิ่งแวดล�อม   
ซ่ึงพืชจะนํามาใช�ประโยชน�ได�อีก 
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จุดประสงค�การเรียนรู� 

  
  
 ด�านความรู� (Knowledge) 
 
  1. อธิบายความสัมพันธ�ขององค�ประกอบท่ีมีชีวิตกับองค�ประกอบท่ีไม3มีชีวิต 
ในระบบนิเวศได�   
  2. อธิบายความหมายของแหล3งท่ีอยู3 กลุ3มสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศได� 

       3. อธิบายบทบาทและความสําคัญของผู�ผลิต ผู�บริโภค และผู�ย3อยสลายสารอินทรีย� 
 
 
 
 

 ด�านทักษะกระบวนการ (Process) 
 
       1. สํารวจระบบนิเวศในท�องถ่ินและนําเสนอข�อมูลได�  
        2. สํารวจและจําแนกกลุ3มของผู�บริโภคโดยใช�ท่ีมาของอาหารท่ีกินเป6นเกณฑ�ได� 
    
 
 ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค� (Attitude) 
 
         1. มีวินัย   
         2. ใฝQเรียนรู� 
         3. ซ่ือสัตย� สุจริต 
         4. มุ3งม่ันในการทํางาน 

         5. มีจิตสาธารณะ 
 
 
  
    

 

 

ต3อไปเรามาเริ่ม 
ทํากิจกรรมกันดีกว3านะ 
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แบบทดสอบก�อนเรียน ชุดท่ี 1 
เร่ือง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 

 
 

คําช้ีแจง จงเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวลงในกระดาษคําตอบ (เวลา 10 นาที) 

  
1. ข�อใดคือความหมายของระบบนิเวศ 
 ก. สถานท่ีซ่ึงสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู3     

ข. สิ่งต3างๆท่ีอยู3รวมกับสิ่งมีชีวิต  
ค. กลุ3มของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู3รวมกันในแต3ละแห3ง     
ง. ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตชนิดต3างๆ ท่ีอยู3รวมกันกับแหล3งท่ีอยู3 

2. บริเวณท่ีกลุ�มส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู�เรียกว�าอะไร 
 ก. รัง 

ข. บ�าน 
ค. ท่ีพักอาศัย 
ง. แหล3งท่ีอยู3  

3. ส่ิงมีชีวิตในข�อใดจัดเปNนกลุ�มส่ิงมีชีวิต  
 ก. นกพิราบ 10 ตัว บนพ้ืน 
 ข. แมลงวันจํานวนมาก ตอมขยะ 
 ค. จิ้งหรีดและต๊ักแตนในพงหญ�า 
 ง. ปลาหางนกยูง  30 ตัว ในตู�เลี้ยงปลา 
  

4. เพราะเหตุใดสัตว�จึงได�ช่ือว�าเปNน  "ผู�บริโภค" 
ก. ไม3มีคลอโรฟTลล� 
ข. ปรุงอาหารเองไม3ได�   
ค. ผลิตอาหารเองไม3ได�   
ง. กินพืชหรือสัตว�อ่ืนเป6นอาหาร 
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5. ข�อใดเปNนปRจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต 
 ก. จอก แหน สาหร3าย 
 ข. ออกซิเจน  แสง  แหน 
 ค. ปุUยเคมี แร3ธาตุ จุลินทรีย� 
 ง. ความเป6นกรด-เบส  แสง  อุณหภูมิ 

6. "ในการสํารวจปSาชายเลนแห�งหนึ่ง พบพืชประเภท โกงกาง แสม เสม็ด ลําพู ข้ึนปะปนกัน ส�วน
ในร�องน้ํา และพ้ืนดินโคลนมีลูกปลา หอย ปูก�ามดาบ กระจายอยู�โดยท่ัวไป การศึกษาต�อมาทราบ
ว�า หอยกินใบไม�ท่ีร�วงเปNนอาหาร ส�วนปูก�ามดาบกินหอยและลูกปลา" ข�อมูลนี้ได�จากการศึกษา
เก่ียวกับอะไร   

ก. โซ3อาหาร 
ข. ระบบนิเวศ 
ค. แหล3งท่ีอยู3 
ง. กลุ3มสิ่งมีชีวิต 

 

7. ข�อใดไม�ได�แสดงความสัมพันธ�ระหว�างส่ิงมีชีวิตกับแหล�งท่ีอยู� 
 ก. การเปลี่ยนสีของจิ้งจก 
 ข. การอพยพของนกบางชนิด 
 ค. การมีสีสันสวยงามของดอกกล�วยไม� 
 ง. การมีอวัยวะขจัดเกลือออกจากร3างกายของนกทะเล 
 

8. ระบบนิเวศท่ีใหญ�ท่ีสุดคือข�อใด  
ก. ปQาไม�  
ข. ทุ3งหญ�า 
ค. มหาสมุทร  
ง. โลกของสิ่งมีชีวิต 

9. ส่ิงท่ีทําให�ระบบนิเวศดํารงอยู�ได�คือข�อใด 
 ก. ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิต 
 ข. การถ3ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 
 ค. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธ�และขยายเผ3าพันธุ� 
 ง. สิ่งมีชีวิตมีการกินเป6นทอดๆในระบบโซ3อาหาร 

เพ่ือนๆต�องมีความซ่ือสัตย�โดยไม3ดเูฉลยก3อนท่ีจะทํา

แบบทดสอบหลังเรียนเรียบร�อยแล�ว นะจLะ 
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10. ระบบนิเวศประกอบด�วยส่ิงใด  
ก. community + habitat 
ข. population + habitat 
ค. herbivore + carnivore + omnivore 
ง. producer + consumer + decomposer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําถูกก่ีข
อนะ 
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กระดาษคําตอบ 

เร่ือง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
 
 ชื่อ-สกุล………………………………………………..............………………เลขท่ี…………………ชั้น……/…… 

           ทดสอบก�อนเรียน                      ทดสอบหลังเรียน 
ข�อ ก ข ค ง ข�อ ก ข ค ง 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

 

สรุปผลคะแนนจากการทดสอบ  

 
สรุปผลคะแนนจากบัตรกิจกรรม 

                                                             

                                                                                                 ลงชื่อ ……………………………... ผู�ตรวจ                

                                                    (…………………..…….….) 

ประเมินผล คะแนนเต็ม ได� 
ก3อนเรียน 10  
หลังเรียน 10  

กิจกรรม คะแนนเต็ม ได� 
บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 10  

บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 10  

บัตรคําถามชุดท่ี 1 10  

รวม 30  



11 
                    ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�  เรื่อง ระบบนิเวศ  ชุดท่ี 1 : ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม   
                    รายวิชา ว23102  วิทยาศาสตร� 6  ช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 3        

    คําช้ีแจง : ให�นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามหัวข�อต3อไปนี้ 
1. เลือกหัวหน�ากลุ3มเพ่ือเป6นผู�นําในการดําเนินกิจกรรม 
2. หัวหน�ากลุ3มรับและอ3านบัตรคําสั่งแล�วมอบหมายให�สมาชิกปฏิบัติหน�าท่ีและเป6นไป

ตามเวลาท่ีกําหนด 
3. ตัวแทนกลุ3มรับบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 และบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1 
4. สมาชิกในกลุ3มร3วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 ให�เข�าใจแล�วให�ตัวแทนกลุ3มมารับ

อุปกรณ�ท่ีครูเตรียมไว�สําหรับกิจกรรม 
5. สมาชิกในกลุ3มร3วมกันวางแผนการทํากิจกรรมและทํากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 

และบันทึกผลในบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1 
6. สมาชิกในกลุ3มร3วมกันอภิปรายสรุป  ตอบคําถามลงในบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1 
7. ตัวแทนกลุ3มรับบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 และบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2  
8. สมาชิกในกลุ3มร3วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 ให�เข�าใจ 
9. สมาชิกในกลุ3มร3วมกันวางแผนการทํากิจกรรมและทํากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

และบันทึกผลในบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2 
10. สมาชิกในกลุ3มร3วมกันอภิปรายสรุป  ตอบคําถามลงในบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2 
11. นักเรียนตัวแทนกลุ3มมารับเฉลยบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1 และเฉลยบัตรบันทึก

กิจกรรมท่ี 1.2  หัวหน�ากลุ3มอ3านเฉลยให�สมาชิกในกลุ3มฟOงและร3วมกันตรวจสอบ
คําตอบของกลุ3ม 

12. นักเรียนตัวแทนกลุ3มออกมารับบัตรเนื้อหาท่ี 1 บัตรคําถามชุดท่ี 1 ไปแจกเพ่ือนๆ       
ในกลุ3มแล�วทํากิจกรรมเป6นรายบุคคล 

13. หัวหน�ากลุ3มรวบรวมบัตรคําถามชุดท่ี 1 ของสมาชิก แล�วนําไปแลกเปลี่ยนกับกลุ3มอ่ืน
เพ่ือแลกเปลี่ยนกันตรวจดังนี้ 

กลุ3มท่ี 1 แลกเปลี่ยนกับกลุ3มท่ี 2 
กลุ3มท่ี 3 แลกเปลี่ยนกับกลุ3มท่ี 4 
กลุ3มท่ี 5 แลกเปลี่ยนกับกลุ3มท่ี 6 
กลุ3มท่ี 7 แลกเปลี่ยนกับกลุ3มท่ี 8 

 14. สมาชิกทุกคนช3วยกันตรวจคําตอบของกลุ3มท่ีแลกเปลี่ยนกันตรวจและให�หัวหน�ากลุ3ม
      รวบรวมส3งครู พร�อมกับสมาชิกช3วยกันเก็บเอกสารและอุปกรณ�ให�เรียบร�อย 

 
บัตรคําสั่งที่ 1 

เร่ือง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
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บัตรเน้ือหาท่ี 1 
เร่ือง  ความสมัพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 

 

  
 ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู3ร3วมกัน
และความสัมพันธ�ระหว3างกลุ3มสิ่ ง มีชีวิตเหล3านั้นกับสภาพแวดล�อม เช3น ระบบนิเวศทะเล            
ระบบนิเวศปQาไม�  ระบบนิเวศขอนไม�ผุ 
 กลุ�มส่ิงมีชีวิต (community)  หมายถึง  สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดท่ีอาศัยอยู3ร3วมกันและมี
ความสัมพันธ�กัน เช3น กลุ3มสิ่งมีชีวิตท่ีอยู3ในสระน้ํา ประกอบด�วย บัว สาหร3าย ปลา กบ หอย จุลินทรีย� 
 แหล�งท่ีอยู� (habitat)  หมายถึง  สถานท่ีหรือบริเวณต3างๆท่ีเป6นท่ีอยู3อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
เช3น สระน้ํา ปQาไม� เป6นต�น  
 

 

ระบบนิเวศ = กลุ�มสิ่งมีชีวิต + แหล�งท่ีอยู� 
 
 

  
 
     ภาพท่ี 1.1 แสดงระบบนิเวศ 
      ก. ระบบนิเวศทะเล 
      ข. ระบบนิเวศขอนไม�ผุ 
                  ท่ีมา : ก. http://sor-por-chor.blogspot.com/2010/11/blog-post_25.html 
                 ข. http://jyjecosystem.blogspot.com 

 

ก ข 
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องค�ประกอบของระบบนิเวศ 
  
ระบบนิเวศทุกระบบไม�ว�าจะเล็กหรือใหญ� ต�องมีองค�ประกอบ 2 ส�วน คือ 
 1. องค�ประกอบท่ีไม�มีชีวิต (abiotic component) แบ3งได�เป6น 3 ประเภท คือ  
    1.1 อนินทรียสาร เช3น คาร�บอนไนโตรเจน คาร�บอนไดออกไซด� น้ําและออกซิเจน เป6นต�น  
             1.2 อินทรียสาร เช3น โปรตีน คาร�โบไฮเดรต และฮิวมัส เป6นต�น  
             1.3 สภาพแวดล�อมทางกายภาพ เช3น แสง อุณหภูมิ ความเป6นกรด-เบส อากาศ น้ํา ดิน
ภูมิอากาศ  ความเค็ม ความชื้น เป6นต�น  
 

 
     
                  ภาพท่ี 1.2 แสดงแสงแดด ซ่ึงเป6นสภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
                   ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/nodw/158371?page=0,6   
 
 2. ส�วนประกอบท่ีมีชีวิต (biotic component) แบ3งออกได�เป6น  
    1.1 ผู�ผลิต (producer)  ได�แก3  สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป6นพลังงานเคมี
สะสมไว�ในอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห�ด�วยแสง ได�แก3 แบคทีเรียบางชนิด  พืชสีเขียวท่ัวๆ ไป 
สาหร3าย 
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   ภาพท่ี 1.3 แสดงผู�ผลิตในระบบนิเวศ 
    ก. ต�นไม� 
    ข. สาหร3ายหางกระรอก 
                 ท่ีมา : ก. http://www.vnswood.com/10tree.html   
                ข. http://cyberlab.lhl.ku.ac.th/elearn/faculty/fisher/fi15/web/ 
                             Hydrilla%20verticillata.htm  
 
    1.2 ผู�บริโภค (consumer)  ได�แก3  สิ่งมีชีวิตท่ีไม3สามารถสร�างอาหารได�เอง ต�องได�รับ
พลังงานจากอาหารท่ีกินเข�าไป เช3น กินพืช หรือกินสัตว�ด�วยกัน  ได�แก3 คนและสัตว�ต3างๆ แบ3งออกเป6น 
4  พวก  ได�แก3 
         1.2.1 ผู�บริโภคข้ันปฐมภูมิ (primary consumers) เป6นผู�บริโภคท่ีกินพืชเป6นอาหาร 
(herbivore) ได�แก3 กระต3าย เต3า กวาง เป6นต�น 
         1.2.2 ผู�บริโภคข้ันทุติยภูมิ (secondary consumers)  เป6นผู�บริโภคท่ีกินสัตว�เป6น 
อาหาร (carnivore) ได�แก3 สิงโต เสือ เป6นต�น 
         1.2.3 ผู�บริโภคข้ันตติยภูมิ (tertiary consumers) เป6นผู�บริโภคท่ีกินท้ังพืชและสัตว�   
เป6นอาหาร (omnivore)  ได�แก3 ไก3 เป6ด นก มนุษย� เป6นต�น  
         1.2.4 ผู�บริโภคซาก (scavenger) เป6นผู�บริโภคท่ีกินซากพืชและซากสัตว�เป6นอาหาร 
ได�แก3  นกแร�ง  ไส�เดือนดิน  ก้ิงกือ  เป6นต�น  
 
 
 
 
 

ก ข 
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ภาพท่ี 1.4 แสดงผู�บริโภคในระบบนิเวศ 
 ก. ผู�บริโภคท่ีกินพืชเป6นอาหาร 
 ข. ผู�บริโภคท่ีกินสัตว�เป6นอาหาร 
 ค. ผู�บริโภคท่ีกินท้ังพืชและสัตว�เป6นอาหาร 
 ง. ผู�บริโภคท่ีกินซากพืชและซากสัตว�เป6นอาหาร 
              ท่ีมา : ก. http://board.postjung.com/668674.html   
             ข. http://aldhome.exteen.com/20100514/entry 
             ค. http://www.l3nr.org/posts/561321  
    ง. https://th.wikipedia.org/wiki/ผู�บริโภคซากพืชซากสัตว� 
 
 1.3 ผู�ย3อยสลายหรือผู�ย3อยสลายสารอินทรีย� (decomposer) หมายถึงสิ่งมีชีวิตท่ีทําหน�าท่ี
ย3อยสลายซากพืชซากสัตว�ให�เน3าเป{|อยผุพัง กลายเป6นแร3ธาตุต3างๆลงสู3ดินและน้ํา โดยปล3อยเอนไซม�
ออกมาย3อยซากสิ่งมีชีวิตซ่ึงเป6นสารอินทรีย�ให�เป6นสารอนินทรีย�คืนกลับสู3สิ่งแวดล�อมท่ีพืชนําไปใช�
ประโยชน�ได� ผู�ย3อยสลายสารอินทรีย�ทําให�มีการหมุนเวียนสารต3างๆ จากสิ่งมีชีวิตกลับคืนสู3สิ่งแวดล�อม 
ได�แก3 แบคทีเรีย เห็ด รา ราเมือก เป6นต�น 
   

ก ข 

ค ง 
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            ภาพท่ี 1.5 แสดงผู�ย3อยสลายสารอินทรีย� 
             ท่ีมา : http://www.bansuanporpeang.com/node/15730   
 

ความรู�เพิม่เติม 
 
หม�อข�าวหม�อแกงลิง เป6นพืชท่ีมีบทบาทเป6นผู�ผลิตเหมือนกับ 
พืชท่ัวไป พืชชนิดนี้มีส3วนปลายของใบท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป6น 
กับดักแมลง เม่ือมีแมลงหรือสัตว�เล็กๆตกลงไป จะถูกเอนไซม�
ของพืชย3อยสลาย เพ่ือเป6นแร3ธาตุบางอย3างท่ีจําเป6นกับพืช   
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.6 แสดงต�นหม�อข�าวหม�อแกงลิง 
 ท่ีมา : http://www.bangkokplants.com/ 
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ประเภทของระบบนิเวศ 
  
 ระบบนิเวศในโลกมีจํานวนมากมาย โลดท้ังโลกเป6นท่ีรวมของระบบนิเวศท้ังหมด จึงเป6น
ระบบนิเวศขนาดใหญ3 เรียกว3า โลกของส่ิงมีชีวิตหรือชีวภาค (biosphere) ประกอบด�วยระบบนิเวศ
หลายชนิด ซ่ึงจัดประเภทของระบบนิเวศ ได�  2 ระบบ คือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศ   
ท่ีมนุษย�สร�างข้ึน 
 1. ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ได�แก3 ระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศในน้ํา 
        1.1 ระบบนิเวศบนบก แบ�งเปNน 
    1.1.1 ระบบนิเวศก่ึงบก เช3น ปQาพรุ ปQาชายเลน 
    1.1.2 ระบบนิเวศบนบกแท� เช3น ปQาไม� ทุ3งหญ�า ทะเลทราย 
 

 
 
ภาพท่ี 1.7 แสดงระบบนิเวศบนบก 
    ก. ระบบนิเวศปQาชายเลน 
    ข. ระบบนิเวศทะเลทราย 
                 ท่ีมา : ก. http://www.komchadluek.net/detail/20111023/112510/ 
                             บ�านชีวิตปQาชายเลนกระบ่ี.html 
                ข. http://pantip.com/topic/3071756 
รู�จักกับระบบนิเวศ 10 
       1.2 ระบบนิเวศในน้ํา แบ�งเปNน 
            1.2.1 ระบบนิเวศน้ําจืด เช3น แม3น้ํา ลําคลอง หนอง บึง 
            1.2.2 ระบบนิเวศน้ําเค็ม เช3น ทะเล มหาสมุทร แนวปะการัง 
                     1.2.3 ระบบนิเวศน้ํากร3อย เช3น บริเวณปากแม3น้ํา 

ก ข 
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จักกับระ 

 
 
ภาพท่ี 1.8 แสดงระบบนิเวศในน้ํา 
 ก. ระบบนิเวศแม3น้ํา 
 ข. ระบบนิเวศแนวปะการัง 
              ท่ีมา : ก. http://km.rdpb.go.th/Project/View/7518 
             ข. http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx? 
                          NewsID=9550000123636 
บบนิเวศ 2. ระบบนิเวศท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เช3น ระบบนิเวศชุมชนเมือง แหล3งเกษตรกรรม         
นิคมอุตสาหกรรม  หรือแม�กระท่ัง ตู�ปลา อ3างเลี้ยงปลา ก็จัดเป6นระบบนิเวศท่ีมนุษย�สร�างข้ึน 
 

 
 
  ภาพท่ี 1.9 แสดงระบบนิเวศท่ีมนุษย�สร�างข้ึน 
   ก. ระบบนิเวศชุมชนเมือง 
   ข. ระบบนิเวศตู�ปลา 
                ท่ีมา : ก. http://pantip.com/topic/30155833 
                ข. http://www.oknation.net/blog/smartgrowth/2012/08/19/entry-1 

ก ข 

ก ข 
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รู�จักกับระบบนิเวศ 12 

ความสัมพันธ�ระหว�างส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม�มีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

 สิ่งไม3มีชีวิต ถือว3ามีอิทธิพลต3อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต3างๆเป6นอย3างมาก ซ่ึงประกอบ 
ด�วยสิ่งต3างๆ ดังนี้  
 1. แสง เป6นพลังงานท่ีจําเป6นต3อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด พืชเป6นกลุ3มสิ่งมีชีวิตท่ีรับพลังงานแสง
มาใช�ในกระบวนการสังเคราะห�ด�วยแสงเพ่ือสร�างอาหาร  ซ่ึงพืชแต3ละชนิดต�องการแสงในปริมาณท่ี
แตกต3างกัน นอกจากนี้แสงยังมีความสัมพันธ�ต3อพฤติกรรมการออกหากินของสัตว�ต3างๆโดยส3วนใหญ3
จะออกหากินในตอนกลางวัน แต3มีสัตว�บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืน 
 

           แสงสว�างเป
นป�จจัยสําคัญ 
          ต�อการดํารงชีวิตของเรานะครับ 

 
รู�จักกับระบบนิเวศ 13 
 2. อุณหภูมิ  สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู3ได�ท่ีอุณหภูมิเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  เม่ืออุณหภูมิ
เปลี่ยนไปสัตว�และพืชหลายชนิดต�องพักตัว จําศีล หรืออพยพไปสู3ถ่ินใหม3เป6นการชั่วคราว  เช3น       
การจําศีลในฤดูหนาวของหมีข้ัวโลก   
 3. น้ําและความช้ืน เป6นปOจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต3อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช3น น้ํา
เป6นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห�ด�วยแสงของพืช และน้ํายังเป6นตัวทําละลายท่ีสําคัญท่ีทําให�    
แร3ธาตุต3างๆ ท่ีมีอยู3ในดินละลายและซึมสู3พ้ืนดิน เพ่ือให�พืชสามารถนําไปใช�ได� ความชื้นมีผลต3อ       
การระเหยของน้ําออกจากร3างกายของสิ่งมีชีวิต เช3น ถ�าความชื้นในบรรยากาศสูง การระเหยของน้ํา
ออกจากร3างกายของสิ่งมีชีวิตจะเกิดข้ึนได�น�อยกว3าความชื้นตํ่า เป6นต�น 
  - น้ําเป6นปOจจัยท่ีมีผลต3อการงอกของเมล็ด 
  - น้ําเป6นส3วนประกอบในเซลล�ร3างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
  - น้ําเป6นสื่อกลางในการช3วยขับของเสียออกจากร3างการของสิ่งมีชีวิต 
 4. ดินและแร�ธาตุในดิน เป6นปOจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต3อการดํารงชีวิต 
         4.1. ดินเป6นแหล3งท่ีอยู3ของพืช อีกท้ังยังให�แร3ธาตุท่ีจําเป6นในการดํารงชีวิต 
         4.2. ดินช3วยในการกักเก็บน้ําและอากาศ 
         4.3. ดินเป6นท่ีอยู3อาศัยของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดบนโลก 
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 5. อากาศ เป6นสิ่งจําเป6นสําหรับสิ่งมีชีวิตไม3ว3าจะเป6นพืชหรือสัตว� เพราะสิ่งมีชีวิตต�องการ
แกLสออกซิเจนไปใช�ในกระบวนการหายใจ สําหรับพืชสีเขียวนอกจากใช�แกLสออกชิเจนสําหรับ        
การหายใจแล�ว ยังต�องการแกLสคาร�บอนไดออกไซด�เพ่ือใช�เป6นวัตถุดิบในการสร�างอาหาร แปFง น้ําตาล
ในกระบวนการสังเคราะห�ด�วยแสงด�วย 
 6. ความเค็มและความเปNนกรด-เบส สิ่งมีชีวิตแต3ละกลุ3มจะมีความสามารถในการทนอยู3
ในบริเวณท่ีมีความเค็ม ความเป6นกรด-เบสของดินและน้ําแตกต3างกัน  ซ่ึงจะสัมพันธ�กับการมีแร3ธาตุท่ี
ละลายปนอยู3ในดินและแหล3งน้ํานั้น 
 7. กระแสลม เป6นปOจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให�เกิดการกระจายพันธุ� ขยายพันธุ�ของพืช  
 
 
รู�จักกับระบบนิเวศ 15 
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 
 เร่ือง  สํารวจสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน 

 
 

จุดประสงค�ของกิจกรรม  
 1. สํารวจสภาพแวดล�อมท่ัวไปในบริเวณท่ีศึกษาได� 
 2. สังเกตและบันทึกรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตและไม3มีชีวิตในบริเวณท่ีศึกษาได� 
 3. อธิบายความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว3างสิ่งมีชีวิตกับไม3มีชีวิต 
ในบริเวณท่ีศึกษาได� 
 

วัสดุและอุปกรณ�    
   1. เสียม    1 เล3ม 
  2. ไม�เมตร    1  อัน 
  3. กระดาษยูนิเวอร�ซัลอินดิเคเตอร�  1 กล3อง  
  4. เซคคิดิสก�   1 อัน 
  5. แท3งแก�วคน   1 อัน 
  6. กระจกนาฬิกา   1 อัน 
  7. เทอร�มอมิเตอร�   1 อัน 
  8. ถุงพลาสติกใสหรือขวดแก�ว  1 ใบ 
  9. บีกเกอร� 100 cm3   1 ใบ 
  10. แว3นขยาย   1 อัน  

วิธีทํากิจกรรม 
  1. ให�นักเรียนเลือกบริเวณท่ีจะสํารวจ เช3น สนามหญ�าหน�าอาคารไอยรา ใต�ต�นไทรย�อย     
สระน้ําข�างอาคารอุตสาหกรรม 2  สวนปQาข�างอาคารอุตสาหกรรม 2  
  2. เม่ือเลือกบริเวณท่ีจะสํารวจได�แล�วกําหนดขอบเขตของบริเวณท่ีจะศึกษาประมาณ 4 m2  
  3. สังเกตและบันทึกสภาพแวดล�อมท่ัวไปของบริเวณท่ีสํารวจ เช3น ต�นไม� ร3มเงา ฝุQนละออง 
ลักษณะเนื้อดิน สภาพของสี กลิ่นของดินหรือน้ํา เป6นต�น 
  4. ศึกษารายละเอียดของสิ่งไม3มีชีวิตในบริเวณท่ีสํารวจ ดังนี้ 
   4.1 อุณหภูมิ 
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   -แหล3งน้ํา วัดอุณหภูมิท่ีผิวน้ํา โดยจุ3มเทอร�มอมิเตอร�ลงในน้ําลึกประมาณ 5 cm บันทึก
อุณหภูมิท่ีอ3านได� 
   -พ้ืนท่ีบนบก วัดอุณหภูมิท่ีผิวดิน โดยเสียบเทอร�มอมิเตอร�ลงไปในดินลึกประมาณ 5 cm 
บันทึกอุณหภูมิท่ีอ3านได� (ถ�าดินบริเวณนั้นแข็งควรใช�เหล็กแหลม หรือไม� แทงดินนําลงไปก3อนจะเสียบ
เทอร�มอมิเตอร�ลงไปในดิน เพ่ือปFองกันไม3ให�เทอร�มอมิเตอร�แตกหักหรือชํารุด) 
  4.2 ความเป6นกรด-เบส (pH) 
   -แหล3งน้ํา  วัด pH ของน้ําท่ีผิวน้ํา โดยใช�แท3งแก�วจุ3มลงในตัวอย3างน้ําท่ีเก็บจากบริเวณผิว
น้ํา นํามาแตะลงบนกระดาษยูนิเวอร�ซัลอินดิเคเตอร�ท่ีวางอยู3บนกระจกนาฬิกา เทียบสีและมาตรฐาน 
บันทึกค3า pH ท่ีอ3านได� 
   -พ้ืนท่ีบนบก วัด pH ของดิน โดยนําดินจากผิวดินประมาณ 50 g ใส3ลงในภาชนะ เติมน้ํา
กลั่น 50 cm3 ใช�แท3งแก�วคนให�เข�ากัน ต้ังท้ิงไว�สักครู3 จากนั้นใช�แท3งแก�วจุ3มส3วนท่ีเป6นของเหลวมาแตะ
ลงบนกระดาษยูนิเวอร�ซัลอินดิเคเตอร�ท่ีวางอยู3บนกระจกนาฬิกา เทียบสีกับสีมาตรฐาน บันทึกค3า pH 
ท่ีอ3านได� 
  4.3 แสงสว3าง 
   ถ�าเป6นแหล3งน้ําใช�เซคคิดิสก� (Secchi disc) ซ่ึงเป6นอุปกรณ�วัดความลึกท่ีแสงสามารถส3อง
ผ3านลงไปในน้ําได�  เซคคิดิสก� มีวิธีใช� ดังนี้ 
    4.3.1 หย3อนเซคคิดิสก�ลงในแหล3งน้ําจนถึงระยะท่ีเริ่มมองไม3เห็นเซคคิดิสก� แล�วบันทึก
ค3าความลึกของระดับน้ําจากเครื่องหมายท่ีทําไว�บนเส�นเชือก จากนั้นหย3อนเซคคิดิสก�ลึกลงไปในน้ําอีก
เล็กน�อย 
    4.3.2 ดึงเซคคิดิสก�ข้ึนช�าๆ จนเริ่มมองเห็นเซคคิดิสก�อีกครั้ง แล�วบันทึกค3าความลึกของ
ระดับน้ําจากเครื่องหมายท่ีทําไว�บนเส�นเชือก 
    4.3.3 นําค3าความลึกท่ีบันทึกไว�ท้ัง 2 ค3า มาหาค3าเฉลี่ย ซ่ึงค3าเฉลี่ยท่ีได� คือ ค3าความลึกท่ี
แสงส3องผ3านลงไปในน้ําได� 
    4.3.4 ทําซํ้าต้ังแต3ข�อ 4.3.1-4.3.3 แต3เปลี่ยนตําแหน3ง  โดยวัดในแหล3งน้ําเดียวกันอีก     
2 แห3ง 
    4.3.5 หาค3าเฉลี่ยความลึกท่ีส3องผ3านลงไปในน้ําของท้ัง 3 แห3ง  
  5. ศึกษารายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณท่ีสํารวจ ดังนี้ 
   5.1 บันทึกข�อมูลเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตท่ีพบ โดยระบุชื่อสิ่งมีชีวิต รูปร3าง ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
จํานวน (คาดคะเน) และแหล3งท่ีพบ  
   5.2 สังเกตพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เช3น การกินอาหาร การอยู3ร3วมกันกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
  6. นําเสนอผลการสํารวจสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน 
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บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 1.1 

เร่ือง  สํารวจสิ่งแวดล�อมในท�องถิ่น 
 
 

วันที่……/……/……กลุ�มที…่……ช้ัน ม.3/… 
     รายช่ือผู�ทํากิจกรรม 

1.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี…………………. 
2.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี…………………. 
3.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี…………………. 
4.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี………………….. 
5.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี………………….. 

 
1. บริเวณท่ีสํารวจ................................................................................................ 
2. สภาพท่ัวไปของบริเวณท่ีสํารวจ.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ตารางบันทึกผลการสํารวจ 

รายละเอียดของส่ิงไม�มีชีวิต รายละเอียดของส่ิงมีชีวิต 
ความลึกใน
การส3อง
ผ3านของ

แสง  
(เฉพาะ 

แหล3งนํ้า) 
(เมตร) 

อุณหภูม ิ
(๐C) 

ความเป6น
กรด-เบส 

(pH) 

สิ่งมีชีวิต
ท่ีพบ 

ลักษณะ จํานวน แหล3งท่ีพบ พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต/ 

การกินอาหาร 
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สรุปผลการทํากิจกรรม 

 �………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถามหลังกิจกรรม 

 1. ในบริเวณท่ีสํารวจนักเรียนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากท่ีสุดและชนิดใดน�อยท่ีสุด นักเรียนคิดว3า
ท่ีเป6นเช3นนี้เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. ปOจจัยใดบ�างท่ีทําให�สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยู3ในบริเวณท่ีสํารวจได� 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. สิ่งมีชีวิตท่ีพบในบริเวณท่ีสํารวจมีความสัมพันธ�กันหรือไม3 อย3างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. สิ่งมีชีวิตท่ีพบในบริเวณท่ีสํารวจมีความสัมพันธ�กับสิ่งไม3มีชีวิต เช3น ดิน น้ํา แสงสว3าง 
อย3างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ความแตกต3างของอุณหภูมิ ความเป6นกรด-เบส และแสงสว3างในแต3ละบริเวณท่ีสํารวข้ึนอยู3
กับสิ่งใดบ�าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

 เร่ือง สํารวจอาหารสตัว� 
 

จุดประสงค�ของกิจกรรม  
 1. ระบุแหล3งท่ีมาของอาหารสัตว�ได�ว3ามาจากพืชหรือสัตว� 
 2. จําแนกกลุ3มของผู�บริโภคโดยใช�ชนิดของอาหารท่ีกินเป6นเกณฑ�ได� 
 
ข�อแนะนําในการทํากิจกรรม 
  1. ถ�าสัตว�ชนิดหนึ่งกินอาหารหลายอย3าง ให�ใส3ลงในตารางด�วยแล�วพิจารณาว3าอาหารชนิด
นั้นมาจากพืชหรือสัตว� 
     2. ในกรณีท่ีไม3ทราบว3าสัตว�ชนิดนั้นกินอะไรเป6นอาหาร ให�ค�นคว�าข�อมูลเพ่ิมเติมจากแหล3ง
เรียนรู�หรือสอบถามจากผู�รู� 

วิธีทํา 
  1. ให�นักเรียนออกแบบตารางบันทึกอาหารของสัตว�ชนิดต3างๆ ท่ีกําหนดให� โดยเขียนชื่อ
อาหารของสัตว�พร�อมท้ังจําแนกว3าอาหารนั้นมาจากพืชหรือสัตว� 
      เต3านา  หอยทาก  กวาง แมว ก้ิงกือ ช�าง กบ เสือ นกกระจอก ไส�เดือนดิน 
      กระต3าย ไก3 จระเข� ปลวก คน สุนัข งูเหลือม แมลงปอ แมงมุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมน้ีน�าสนุกจงั 
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บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 

เร่ือง  สํารวจอาหารสัตว� 
 
 

วันที่……/……/……กลุ�มที…่……ช้ัน ม.3/… 
     รายช่ือผู�ทํากิจกรรม 

1.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี…………………. 
2.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี…………………. 
3.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี…………………. 
4.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี………………….. 
5.)……………………………………………………………………………………………..เลขท่ี………………….. 

 
ออกแบบตารางบันทึกผลการสํารวจ 
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สรุปผลการทํากิจกรรม 

 �………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถามหลังกิจกรรม 

 1. นักเรียนจะจําแนกสัตว�ตามชนิดของอาหารท่ีกินออกได�เป6นก่ีกลุ3ม อะไรบ�าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดกินพืชหรือกินสัตว�อย3างเดียวหรือไม3 อย3างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรคําถามชุดท่ี 1 
เร่ือง  ความสัมพันธ�ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล�อม 

 

คําช้ีแจง  ให�นักเรียนตอบคําถามต3อไปนี้ให�ถูกต�อง   ( 10 คะแนน) 
 
1. กลุ3มสิ่งมีชีวิต หมายถึง.................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แหล3งท่ีอยู3 หมายถึง ..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระบบนิเวศ หมายถึง..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. ยกตัวอย3างแหล3งท่ีอยู3 และระบุสิ่งมีชีวิตและไม3มีชีวิตชนิดต3างๆ ในแหล3งท่ีอยู3 พร�อมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล3งท่ีอยู3นั้นๆ และความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม3มีชีวิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



29 
                    ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�  เรื่อง ระบบนิเวศ  ชุดท่ี 1 : ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม   
                    รายวิชา ว23102  วิทยาศาสตร� 6  ช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 3        

 
5. ผู�ผลิตในระบบนิเวศมีความสําคัญอย3างไรพร�อมท้ังยกตัวอย3างสิ่งมีชีวิตท่ีเป6นผู�ผลิตในระบบนิเวศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. สัตว�กินซาก มีประโยชน�ต3อระบบนิเวศอย3างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผู�ย3อยสลายสารอินทรีย� มีความสําคัญต3อสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย3างไร   
…………………………………………………………………………………………….....................................……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. มนุษย�นําความรู�จากสมบัติของผู�ย3อยสลายสารอินทรีย�มาใช�ประโยชน�อย3างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ระบบนิเวศมีองค�ประกอบ 2 ส3วน คือ 1....................................................................................... 
เช3น…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เช3น……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ให�นักเรียนวาดภาพของระบบนิเวศให�ครบตามโครงสร�างของระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทําบัตรคําถามชุดท่ี 1 เสร็จแล�ว ไม3ยากเลย 
ถ�ายังไม3เข�าใจ ศึกษาบัตรเนื้อหาได�นะคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดท่ี 1 
เร่ือง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 

คําช้ีแจง จงเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวลงในกระดาษคําตอบ (เวลา 10 นาที) 
   

1. ระบบนิเวศประกอบด�วยส่ิงใด  
ก. community + habitat 
ข. population + habitat 
ค. herbivore + carnivore + omnivore 
ง. producer + consumer + decomposer 

2. ส่ิงท่ีทําให�ระบบนิเวศดํารงอยู�ได�คือข�อใด 
 ก. ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิต 
 ข. การถ3ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 
 ค. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธ�และขยายเผ3าพันธุ� 
 ง. สิ่งมีชีวิตมีการกินเป6นทอดๆในระบบห3วงโซ3อาหาร 

3. ข�อใดเปNนปRจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต 
 ก. จอก แหน สาหร3าย 
 ข. ออกซิเจน  แสง  แหน 
 ค. ปุUยเคมี แร3ธาตุ จุลินทรีย� 
 ง. ความเป6นกรด-เบส  แสง  อุณหภูมิ 

4. ระบบนิเวศท่ีใหญ�ท่ีสุดคือข�อใด  
ก. ปQาไม�  
ข. ทุ3งหญ�า 
ค. มหาสมุทร  
ง. โลกของสิ่งมีชีวิต 
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5. ส่ิงมีชีวิตในข�อใดจัดเปNนกลุ�มส่ิงมีชีวิต  
 ก. นกพิราบ 10 ตัว บนพ้ืน 
 ข. แมลงวันจํานวนมาก ตอมขยะ 
 ค. จิ้งหรีดและต๊ักแตนในพงหญ�า 
 ง. ปลาหางนกยูง  30 ตัว ในตู�เลี้ยงปลา 

6. เพราะเหตุใดสัตว�จึงได�ช่ือว�าเปNน  "ผู�บริโภค" 
ก. ไม3มีคลอโรฟTลล� 
ข. ปรุงอาหารเองไม3ได�   
ค. ผลิตอาหารเองไม3ได�   
ง. กินพืชหรือสัตว�อ่ืนเป6นอาหาร 

7. บริเวณท่ีกลุ�มส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู�เรียกว�าอะไร 
 ก. รัง 

ข. บ�าน 
ค. ท่ีพักอาศัย 
ง. แหล3งท่ีอยู3  

8. "ในการสํารวจปSาชายเลนแห�งหนึ่ง พบพืชประเภท โกงกาง แสม เสม็ด ลําพู ข้ึนปะปนกัน ส�วน
ในร�องน้ํา และพ้ืนดินโคลนมีลูกปลา หอย ปูก�ามดาบ กระจายอยู�โดยท่ัวไป การศึกษาต�อมาทราบ
ว�า หอยกินใบไม�ท่ีร�วงเปNนอาหาร ส�วนปูก�ามดาบกินหอยและลูกปลา" ข�อมูลนี้ได�จากการศึกษา
เก่ียวกับอะไร   

ก. โซ3อาหาร 
ข. ระบบนิเวศ 
ค. แหล3งท่ีอยู3 

 ง. กลุ3มสิ่งมีชีวิต 

9. ข�อใดไม�ได�แสดงความสัมพันธ�ระหว�างส่ิงมีชีวิตกับแหล�งท่ีอยู� 
 ก. การเปลี่ยนสีของจิ้งจก 
 ข. การอพยพของนกบางชนิด 
 ค. การมีสีสันสวยงามของดอกกล�วยไม� 
 ง. การมีอวัยวะขจัดเกลือออกจากร3างกายของนกทะเล 
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10. ข�อใดคือความหมายของระบบนิเวศ 
 ก. สถานท่ีซ่ึงสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู3     

ข. สิ่งต3างๆท่ีอยู3รวมกับสิ่งมีชีวิต  
ค. กลุ3มของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู3รวมกันในแต3ละแห3ง     
ง. ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตชนิดต3างๆ ท่ีอยู3รวมกันกับแหล3งท่ีอยู3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทําถูกก่ีข
อนะ 
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เฉลย 
บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 1.1 

เร่ือง  สํารวจสิ่งแวดล�อมในท�องถิ่น 
 
 

ตัวอย�างการบันทึกผลการสํารวจระบบนิเวศบนบก   
1. บริเวณท่ีสํารวจ  สวนปQาข�างอาคารอุตสาหกรรม 2  
2. สภาพท่ัวไปของบริเวณท่ีสํารวจ  เนื้อดินบริเวณนั้นมีเนื้อละเอียดสีเหลืองแดง บริเวณท่ีสํารวจพบ
ต�นไม�หลายชนิด เช3น ต�นกล�วย ต�นประดู3 ต�นกระถินไทย  พ้ืนดินมีหญ�าเป6นจํานวนมาก 
3. ตารางบันทึกผลการสํารวจ 
 

รายละเอียดของส่ิงไม�มีชีวิต รายละเอียดของส่ิงมีชีวิต 
อุณหภูม ิ

ท่ีผิวดิน (๐C) 
ความเป6น 

กรด-เบส (pH) 
ของดิน 

สิ่งมีชีวิตท่ีพบ ลักษณะ จํานวน แหล3งท่ีพบ พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต/ 

การกินอาหาร 
25 ๐C 7 หญ�า มีปล�องสั้น  

ใบยาวเรียว  
ข้ึนอยู3ชิดกันมาก 

มาก พบท่ัวไปใน
บริเวณท่ี
สํารวจ 

- 

ต�นกล�วย ลําต�นตรงสีเขียว  
ใบยาวใหญ3สีเขียว 
ปลายใบมน 
 โคนใบมน  
ใบอ3อนมีสีเขียวอ3อน 

10 ต�น พบด�านทิศ
เหนือของ
บริเวณท่ี
สํารวจ 

- 

ต�นมะขาม  ไม�ยืนต�นขนาดใหญ3 
ใบประกอบ ผลเป6น
ฝOก ฝOกแก3เปลือกสี
นํ้าตาล 

1 ต�น พบบริเวณ
ด�านทิศเหนือ
ของบริเวณท่ี
สํารวจ 

- 

มดแดง  ลําตัวยาวแบ3งเป6น
สามส3วน สีแดง  
มีหนวด มีขาหกขา  

มาก พบท่ัวไปตาม
พ้ืนดินและ 
ต�นประดู3 

 เดินไปมา 
ท่ัวพ้ืนดินและ 
ต�นประดู3 

นกกระจอก เป6นนกขนาดเล็ก 
ขนสีนํ้าตาลแก3  
ขามีสีนํ้าตาลอ3อน 

4 ตัว เกาะก่ิง 
ต�นประดู3 

กําลังจิกกิน
ตั๊กแตน 
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ตารางบันทึกผลการสํารวจ (ต3อ) 
 

รายละเอียดของส่ิงไม�มีชีวิต รายละเอียดของส่ิงมีชีวิต 
อุณหภูม ิ

ท่ีผิวดิน (๐C) 
ความเป6น 

กรด-เบส (pH) 
ของดิน 

สิ่งมีชีวิตท่ีพบ ลักษณะ จํานวน แหล3งท่ีพบ พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต/ 

การกินอาหาร 
  ตั๊กแตน มีหนวดสองเส�น 

ลําตัวและป-กสเีขียว 
มีขาหลังท่ีใหญ3และ
ยาวกว3าขาหน�า  

1 ตัว อยู3บนต�น
ประดู3 

กําลังถูกนกกิน 

กล�วยไม� มีลําต�นและใบสีเขียว 
ใบยาวเรียวมเีส�นใบ
ขนานไปตามความ
ยาวของใบ 

3 ต�น เกาะอยู3ท่ี 
ลําต�น  
ต�นประดู3 

- 

ต�นประดู3 เป6นไม�ยืนต�นขนาด
ใหญ3 สูง มีเปลือก 
สีดํา ใบสีเขียวเป6น
ใบประกอบ 
แบบขนนก  
ใบเรียงสลับกัน  
ใบรูปมนรี รูปไข3 
ปลายใบแหลม  
โคนใบมน 

5 ต�น พบกระจาย
ตามบรเิวณ 
ท่ีสํารวจ 

- 

เพลี้ยแปFง ลําตัวเป6นข�อปล�อง 
รูปร3างกลม มีผงแปFง
สีขาวท่ัวตัว มีหัว
และขาอยู3ใต�ลําตัว 

จํานวน
มาก 

อยู3บนใบและ
ต�นกระถิน 

- 

ต�นกระถิน ใบสีเขียว 
เป6นใบประกอบ  
มีผลเป6นฝOกแบน 
สีเขียว  
ฝOกแห�งมีสีนํ้าตาล 

1 ต�น พบบริเวณท่ี
สํารวจ 

- 
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ตัวอย�างการบันทึกผลการสํารวจระบบนิเวศสระน้ํา   
1. บริเวณท่ีสํารวจ  สระน้ําข�างอาคารอุตสาหกรรม 2  
2. สภาพท่ัวไปของบริเวณท่ีสํารวจ  เป6นสระน้ํากว�าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร น้ําใส ไม3มีสี ไม3มีกลิ่น 
พ้ืนดินรอบๆแหล3งน้ํามีหญ�าข้ึนจํานวนมากและมีต�นกระถินณรงค�อยู3ริมสระ 2 ต�น มีใบไม�แห�งกระจาย
อยู3ท่ัวไป 
3. ตารางบันทึกผลการสํารวจ 
 

รายละเอียดของส่ิงไม�มีชีวิต รายละเอียดของส่ิงมีชีวิต 
ความลึกใน
การส3อง
ผ3านของ

แสง  
(เฉพาะ 

แหล3งนํ้า) 
(เมตร) 

อุณหภูม ิ
(๐C) 

ความเป6น
กรด-เบส 

(pH) 

สิ่งมีชีวิต
ท่ีพบ 

ลักษณะ จํานวน แหล3งท่ีพบ พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต/ 

การกินอาหาร 

   0.7 25 ๐C 7 บัว  ใบแบนบางลอย
อยู3บนผิวนํ้า 
ขอบใบหยัก 
ดอกสีชมพู 
 

20 ต�น พบท่ัวไป 
บนผิวนํ้า 

- 

หอยขม เป6นหอยฝาเดียว 
บิดเป6นเกลียว 
เปลือกหนา  
สีเขียว 
 

5 ตัว เกาะอยู3บนก่ิง
ไม�ขอบตลิ่ง 

กินซากพืช 
เคลื่อนไหวช�า 

ปลิง ลําตัวกลม 
สีค3อนข�างดํา 
ลําตัวยดืได�  
 

5 ตัว เกาะอยู3ขอบ
ตลิ่ง 

- 

แหน ใบกลมสเีขียว 
รากเป6นเส�น
เล็กๆหลายเส�น 
ขนาดของราก
สั้น หยั่งไม3ถึงดิน 

มาก พบท่ัวไป 
บนผิวนํ้า 

- 
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ตารางบันทึกผลการสํารวจ (ต3อ) 
 

รายละเอียดของส่ิงไม�มีชีวิต รายละเอียดของส่ิงมีชีวิต 
ความลึกใน
การส3อง
ผ3านของ

แสง  
(เฉพาะ 

แหล3งนํ้า) 
(เมตร) 

อุณหภูม ิ
(๐C) 

ความเป6น
กรด-เบส 

(pH) 

สิ่งมีชีวิต
ท่ีพบ 

ลักษณะ จํานวน แหล3งท่ีพบ พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต/ 

การกินอาหาร 

   ปลาซิว เป6นปลาขนาด
เล็ก ลําตัวยาว 
ด�านข�างลําตัวมี
แถบสีเงินและมี
สีเหลืองทองอม
ส�มพาดขนานไป
กับแถบสีเงิน 

มาก ว3ายไปมา 
ตามผิวนํ้า 

- 

ปลานิล ลําตัวมมีีเขียว
และมลีายดํา
พาดขวางลําตัว   

3 ตัว พบบริเวณผิว
นํ้า 

กําลังกินกุ�งฝอย 

กุ�งฝอย เป6นกุ�งขนาดเล็ก 
ลําตัวใส  
มีเปลือกแข็ง
ห3อหุ�มตัว 

มาก พบท่ัวไป
บริเวณผิวนํ้า 

- 

 

สรุปผลการทํากิจกรรม 

 �   1. สภาพแวดล�อมประกอบด�วยสิ่งมีชีวิตและไม3มีชีวิตซ่ึงจะแตกต3างกันไป 
ในท่ีแต3ละแห3งและสภาพแวดล�อมนั้นๆ มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น 
  2. สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ�กันและมีความสัมพันธ�กับสิ่งไม3มีชีวิต 
  3. สภาพแวดล�อมแต3ละแห3งมีชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายและจํานวนแตกต3าง  
กันไป  
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คําถามหลังกิจกรรม 

 1. ในบริเวณท่ีสํารวจนักเรียนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากท่ีสุดและชนิดใดน�อยท่ีสุด นักเรียนคิดว3า
ท่ีเป6นเช3นนี้เพราะเหตุใด 
    แนวตอบ ตอบตามข�อมูลจริงท่ีได�จากการสํารวจ  การท่ีพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมากกว3า
สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  เนื่องจากสภาพแวดล�อมบริเวณนั้นมีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น เช3น อุณหภูมิ แสงสว3าง มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ� เหมาะแก3การดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
 2. ปOจจัยใดบ�างท่ีทําให�สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยู3ในบริเวณท่ีสํารวจได� 
     แนวตอบ ปริมาณแสงสว3าง ความชื้น  อุณหภูมิ ความเป6นกรด-เบส  ท่ีพอเหมาะทําให�พืช
และสัตว�อาศัยอยู3ได� 
 3. สิ่งมีชีวิตท่ีพบในบริเวณท่ีสํารวจมีความสัมพันธ�กันหรือไม3 อย3างไร 
    แนวตอบ สิ่งมีชีวิตท่ีพบในบริเวณท่ีสํารวจมีความสัมพันธ�กัน เช3น สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจ
เป6นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรืออาจต�องพ่ึงพาสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เช3น นกอาศัยต�นไม�เป6น
แหล3งท่ีอยู3 
 4. สิ่งมีชีวิตท่ีพบในบริเวณท่ีสํารวจมีความสัมพันธ�กับสิ่งไม3มีชีวิต เช3น ดิน น้ํา แสงสว3าง 
อย3างไร 
     แนวตอบ สิ่งมีชีวิตท่ีพบในบริเวณท่ีสํารวจมีความสัมพันธ�กับสิ่งไม3มีชีวิต เช3น สิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดใช�แกLสออกซิเจนในการหายใจ  พืชใช�แสงสว3าง น้ํา แกLสคาร�บอนไดออกไซด�ในการสังเคราะห�ด�วย
แสง และใช�แร3ธาตุในดินเป6นองค�ประกอบในการสร�างสารต3างๆ  ส3วนสัตว�ใช�น้ําในการบริโภค 
 5. ความแตกต3างของอุณหภูมิ ความเป6นกรด-เบส และแสงสว3างในแต3ละบริเวณท่ีสํารวจ
ข้ึนอยู3กับสิ่งใดบ�าง 
    แนวตอบ ความแตกต3างของอุณหภูมิ ข้ึนอยู3กับโอกาสท่ีแต3ละบริเวณได�รับแสงในแต3ละวัน 
เช3น ใต�ร3มไม� จะมีอุณหภู มิ ตํ่ากว3ากลางแจ�ง ช3วงเวลาท่ีแต3ละบริเวณได�รับแสงในแต3ละวัน           
ความเป6นกรด-เบสข้ึนอยู3กับสารท่ีละลายหรือแขวนลอยอยู3ในน้ํา ความสว3างในแต3ละบริเวณข้ึนอยู3กับ
ร3มเงาของต�นไม� หรือสิ่งปลูกสร�าง ซ่ึงสิ่งเหล3านี้จะมีผลต3อชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต 
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เฉลย 
บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 

เร่ือง  สํารวจอาหารสัตว� 
 
 

ตัวอย�างบันทึกผลของกิจกรรม 

ชื่อสัตว� อาหารในธรรมชาติ 
ท่ีมาของอาหาร 

พืช สัตว� 
ไก3 ข�าวเปลือก หนอน แมลง � � 
กบ แมลง - � 

กวาง หญ�า �  
คน ข�าว ไก3 ผัก ผลไม� หมู ปลา � � 
แมว ปลา นก - � 
เสือ เนื้อสัตว� - � 

ปลวก เนื้อไม� � - 
สุนัข เนื้อสัตว� - � 

เต3านา หอย - � 
หอยทาก ใบพืช � - 

ช�าง อ�อย ใบไม� � - 
ก้ิงกือ ซากพืช ซากสัตว� � � 
จระเข� ปลา สัตว�น้ํา - � 

งูเหลือม นก สุนัข - � 
แมลงปอ แมลง - � 
แมงมุม แมลง - � 

ไส�เดือนดิน ซากพืช ซากสัตว� � � 
นกกระจอก แมลง  หนอน ข�าว � � 
กระต3าย หญ�า ใบไม� � - 
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สรุปผลการทํากิจกรรม 
 

 � อาหารของสัตว�แต3ละชนิดจะแตกต3างกันไป และสามารถจําแนกสัตว�ได�เป6น 3 กลุ3มโดยใช�
ท่ีมาของอาหารท่ีกินเป6นเกณฑ� ได�แก3 สัตว�ท่ีกินพืช  สัตว�ท่ีกินสัตว� สัตว�ท่ีกินท้ังพืชและสัตว�  

 
คําถามหลังกิจกรรม 

 1. นักเรียนจะจําแนกสัตว�ตามชนิดของอาหารท่ีกินออกได�เป6นก่ีกลุ3ม อะไรบ�าง 
    แนวตอบ จากตารางสามารถจําแนกอาหารท่ีสัตว�กินได�เป6น 4 กลุ3ม ได�แก3 สิ่งมีชีวิตกินพืช  
สิ่งมีชีวิตกินสัตว�  สิ่งมีชีวิตกินท้ังพืชและสัตว� และสิ่งมีชีวิตกินซากพืช ซากสัตว� 
  2. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดกินพืชหรือกินสัตว�อย3างเดียวหรือไม3 อย3างไร 
    แนวตอบ ไม3  เพราะสิ่งมีชีวิตบางชนิดกินพืชอย3างเดียว เช3น กวาง กระต3าย หอยทาก 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดกินสัตว�อย3างเดียว เช3น เสือ จระเข� งูเหลือม สิ่งมีชีวิตบางชนิดกินท้ังพืชและสัตว�  
เช3น คน ไก3นกกระจอก   
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เฉลย 
บัตรคําถามชุดท่ี 1 

เร่ือง  ความสัมพันธ�ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล�อม 
 

คําช้ีแจง  ให�นักเรียนตอบคําถามจากบัตรคําถามต3อไปนี้ ( 9  คะแนน) 
 
1. กลุ3มสิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดท่ีอาศัยอยู3ร3วมกันและมีความสัมพันธ�กัน 
2. แหล3งท่ีอยู3 หมายถึง สถานท่ีหรือบริเวณต3างๆท่ีเป6นท่ีอยู3อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช3น สระน้ํา ปQาไม�  
3. ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู3ร3วมกันและความสัมพันธ�ระหว3าง
กลุ3มสิ่งมีชีวิตเหล3านั้นกับสภาพแวดล�อม เช3น ระบบนิเวศทะเล 
4. ยกตัวอย3างแหล3งท่ีอยู3 และระบุสิ่งมีชีวิตและไม3มีชีวิตชนิดต3างๆ ในแหล3งท่ีอยู3 พร�อมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล3งท่ีอยู3นั้นๆ และความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม3มีชีวิต 
   แนวตอบ นาข�าว ประกอบด�วย สิ่งมีชีวิต เช3น ต�นข�าว หนอน นกกระจอก หนูนา สิ่งไม3มีชีวิต เช3น 
อากาศ น้ํา แสง ดิน  แร3ธาตุ 
 ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตในแหล3งท่ีอยู3 เช3น  ใบข�าวเป6นอาหารของหนอน นกกินหนอน 
หนูนากินต�นข�าว เป6นต�น 
 ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม3มีชีวิต เช3น ต�นข�าวใช�แร3ธาตุต3างๆ ในการเจริญเติบโต  
ใช�แสง   น้ํา  แกLสคาร�บอนไดออกไซด� ในกระบวนการสังเคราะห�ด�วยแสง พืชและสัตว�หายใจโดยใช�
แกLสออกซิเจนท่ีได�จากการสังเคราะห�ด�วยแสงของต�นข�าวและพืชท่ีข้ึนอยู3ในบริเวณนั้นและหายใจโดย
ปล3อยแกLสคาร�บอนไดออกไซด�ออกมา  เพ่ือให�พืชใช�ในกระบวนการสังเคราะห�ด�วยแสง        
5. ผู�ผลิตในระบบนิเวศมีความสําคัญอย3างไรพร�อมท้ังยกตัวอย3างสิ่งมีชีวิตท่ีเป6นผู�ผลิตในระบบนิเวศ 
   แนวตอบ เป6นแหล3งอาหาร ให�แกLสออกซิเจนท่ีใช�ในการหายใจ  ผู�ผลิตในระบบนิเวศ เช3น มะขาม 
ข�าว สาหร3าย  
6. สัตว�กินซาก มีประโยชน�ต3อระบบนิเวศอย3างไร 
   แนวตอบ ทําให�จํานวนซากสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศลดลง สัตว�กินซากบางชนิด จะทําให�ซากสิ่งมีชีวิต  
มีขนาดเล็กลง เพ่ือให�ผู�ย3อยสลายสารอินทรีย�ย3อยสลายต3อไป 
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7. ผู�ย3อยสลายสารอินทรีย� มีความสําคัญต3อสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย3างไร    
   แนวตอบ ทําให�สิ่งมีชีวิตท่ีตายลงมีการเน3าเป{|อยและผลจากการย3อยสลายทําให�สารอินทรีย�มีขนาด
เล็กลง และปลดปล3อยสารอนินทรีย�กลับคืนสู3สภาพแวดล�อมให�พืชนําไปใช�ได�อีก 
8. มนุษย�นําความรู�จากสมบัติของผู�ย3อยสลายสารอินทรีย�มาใช�ประโยชน�อย3างไร 
   แนวตอบ ใช�ในการทําปุUยหมัก  โดยหมักขยะท่ีเป6นสารอินทรีย�  พวกเศษอาหาร  เศษใบไม�   มูลวัว 
มูลไก3 ซ่ึงแบคทีเรียจะย3อยสลายสารอินทรีย�ให�กลายเป6นปุUยไว�คลุกกับดินเพ่ือปลูกพืช 
9. ระบบนิเวศมีองค�ประกอบ 2 ส3วน คือ 1. องค�ประกอบท่ีไม3มีชีวิต   เช3น แสง น้ํา ความชื้น  ดิน 
แกLสคาร�บอนไดออกไซด� แกLสออกซิเจน  2. องค�ประกอบท่ีมีชีวิต  เช3น พืช สัตว� เห็ด รา แบคทีเรีย 
10. ให�นักเรียนวาดภาพของระบบนิเวศให�ครบตามโครงสร�างของระบบนิเวศ 
     แนวตอบ พิจารณาตามภาพวาดท่ีนักเรียนวาดซ่ึงจะต�องประกอบด�วยกลุ3มสิ่งมีชีวิตและแหล3งท่ีอยู3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําบัตรคําถามชุดท่ี 1 เสร็จแล�ว ไม3ยากเลย 
ถ�ายังไม3เข�าใจ ศึกษาบัตรเนื้อหาได�นะคะ 
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เฉลยแบบทดสอบก�อนเรียน 

ข�อ คําตอบ 
1 ง 
2 ง 
3 ค 
4 ก 
5 ง 
6 ข 
7 ค 
8 ง 
9 ก 
10 ก 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข�อ คําตอบ 
1 ก 
2 ก 
3 ง 
4 ง 
5 ค 
6 ก 
7 ง 
8 ข 
9 ค 
10 ง 

เฉลยแบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 1 
 เร่ือง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล�อม 
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ผู�บริโภคท่ีกินพืชเปNนอาหาร. (ออนไลน�) 2557 (อ�างเม่ือ 19 พฤษภาคม 2557).  จาก: 
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พันทิป.  ระบบนิเวศชุมชนเมือง. (ออนไลน�) 2557 (อ�างเม่ือ 22 พฤษภาคม 2557).  จาก: 
 http://pantip.com/topic/30155833. 
พิมพ�พันธ�  เดชะคุปต� และคนอ่ืนๆ.  ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิทยาศาสตร� ม.3 เล�ม 1.  กรุงเทพฯ: 
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บรรณานุกรม (ต�อ) 
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บรรณานุกรม (ต�อ) 
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 ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�  เรื่อง ระบบนิเวศ  กลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�         
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3 เป6นชุดการเรียนรู�ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงข้ึน มุ3งเน�น
ให�ผู�เรียนมีส3วนร3วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  แล�วให�นักเรียนเป6นผู�ค�นหาความรู� แสวงหาคําตอบ
หรือข�อสงสัยด�วยตนเองอย3างเป6นลําดับข้ันตอนจากสื่อท่ีหลากหลาย โดยใช�กระบวนการ              
ทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู� การสํารวจตรวจสอบ การสืบค�นข�อมูล และการอภิปราย  
เพ่ือให�เกิดความรู�  ความคิด  ความเข�าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู�  มีความสามารถในการตัดสินใจ
และมีจิตวิทยาศาสตร� 

 ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� เรื่อง ระบบนิเวศ แต3ละชุดมีประสิทธิภาพและความสมบูรณ�            
มีความสัมพันธ�ระหว3างหน3วยและเนื้อหาท่ีจัดระบบไว�แล�วอย3างเหมาะสม เน�นการนําไปใช�ได�จริง      
ในการจัดสภาพการเรียนรู� ประกอบด�วยชุดการเรียนรู�  จํานวน 6 ชุด ดังนี้ 
  ชุดท่ี 1  เรื่อง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
  ชุดท่ี 2  เรื่อง การถ3ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
  ชุดท่ี 3  เรื่อง ความสัมพันธ�ระหว3างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
  ชุดท่ี 4  เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
  ชุดท่ี 5  เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ชุดท่ี 6  เรื่อง ประชากร 
 ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ชุดนี้เป6นชุดท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
ได�รับคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ มีการปรับปรุงแก�ไขจนได�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ท่ีสมบูรณ�และมี
ประสิทธิภาพ ผู�จัดทําหวังเป6นอย3างยิ่งว3าชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�เล3มนี้ จะเป6นประโยชน�แก3นักเรียน
และช3วยพัฒนาการเรียนรู�ของนักเรียน ท้ังยังให�เกิดการเรียนรู�ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู�อย3างมี
ประสิทธิภาพ และเป6นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�เป6น   
อย3างดี ส3งผลให�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งข้ึน  ผู�จัดทําขอขอบพระคุณผู�ท่ีมีส3วนเก่ียวข�อง
ทุกท3านท่ีทําให�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�นี้ประสบความสําเร็จ 
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คําแนะนําในการใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�สําหรับครู     1 
คําแนะนําในการใช�ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�สําหรับนักเรียน    2 
คู3มือครู           3 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู�       5 
จุดประสงค�การเรียนรู�        6 
แบบทดสอบก3อนเรียน         7 
กระดาษคําตอบ         10 
บัตรคําสั่ง                    11 
บัตรเนื้อหา                             12 

  บัตรกิจกรรมท่ี 1.1                  21 
บัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1                  23 
บัตรกิจกรรมท่ี 1.2        25

 บัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2        26          
บัตรคําถามชุดท่ี 1        28 
แบบทดสอบหลังเรียน                   31 
เฉลยบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1                 34 
เฉลยบัตรบันทึกกิจกรรมท่ี 1.2                 39 
เฉลยบัตรคําถามชุดท่ี 1        41 
เฉลยแบบทดสอบก3อนเรียน-หลังเรียน                         43 
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ชุดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
 เรื่อง ระบบนิเวศ 

ชุดท่ี 1 ความสัมพันธ�ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล�อม   
รายวิชา ว23102   วิทยาศาสตร� 6     
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