
 



 



 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์  เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาชาติ  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่งของครูผู้สอน  ท่ีจะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู ้
ความสามารถของตนเองให้ได้มากท่ีสุดเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
 บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  ระบบนิเวศ  เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว23102
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง   
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  การถ่ายทอด
พลังงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ  รวมท้ังความหลากหลาย
ทางชีวภาพและประชากรด้วย  ในการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูปครั้งนี้  แบ่งออกเป็นท้ังหมด  8  เล่ม 
เล่มนี้เป็นเล่มท่ี  2  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทเรียนส าเร็จรูปท่ีจัดขึ้นชุดนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว23102  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ของนักเรียน  และส่งเสริมให้ครูสามารถน าไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  ตลอดจนผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่า
ในการให้ความรู้  และช้ีแนะข้อบอพร่องเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนส าเร็จรูปชุดนี้ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นไว้  ณ  โอกาสนี้ 
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บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  ระบบนิเวศ  เป็นเอกสารประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  มีจ านวนท้ังหมด  8  เล่ม  ประกอบด้วย 

 
เล่มท่ี  1  รู้จักกับระบบนิเวศ 
เล่มท่ี  2  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
เล่มท่ี  3  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
เล่มท่ี  4  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 
เล่มท่ี  5  วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
เล่มท่ี  6  ความหลายหลายทางชีวภาพ 
เล่มท่ี  7  ความหลายหลายของพืชและสัตว์ 
เล่มท่ี  8  ประชากร 

 
บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  ระบบนิเวศ  เป็นเอกสาร

ประกอบการเรียนท่ีได้รวบรวม  และเรียบเรียงเนือ้หาให้มีความชัดเจน  
ตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง  นักเรียนสามารถน าบทเรียน
ส าเร็จรูปไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนในห้องเรยีนหรือน าไปใช้ใน
การศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  ระบบนิเวศ  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้   
ครูควรปฏิบัติตามค าแนะน า  ดังนี้ 

ครูศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 
อย่างละเอียด ท าความเข้าใจกับเนื้อก่อนใช้งาน 

ครูเตรียมบทเรยีนส าเร็จรูปให้ครบ 
และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

ครูเตรียมเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
แนวการตอบและเฉลยไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบล าดับ 
ขั้นตอนและวิธีการเรียนโดยใช้บทเรียน 

ครูบอกประโยชน์ท่ีได้รับ 

จากการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

ครูชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน 

 

ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
ให้นักเรียนได้ทราบ 

ครูด าเนินการสอนตามกิจกรรม 
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูสังเกตความตั้งใจของนักเรียน 
ในการตอบค าถามและท างานอย่างใกล้ชิด 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน  เพ่ือประเมินผล 
เมื่อนักเรียนตอบค าถามเสร็จแล้ว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  ระบบนิเวศ  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนการสอนในช้ันเรียน   
นักเรียนควรปฏิบัติตามค าแนะน า  ดังนี้ 

อ่านค าช้ีแจง 
และค าแนะน าก่อนลงมือศึกษา 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 

ศึกษาสาระส าคัญ 
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระ 

ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน 
ตามล าดับและตอบค าถามทุกกิจกรรม 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 

ไม่ดูเฉลยก่อน 
ท าด้วยความต้ังใจและซื่อสัตย์ 

หากไม่เข้าใจในเนื้อหาใด 
ให้กลับไปศึกษาอีกครั้ง 

ทบทวนความรู้ 
ท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 



 

อ่านค าแนะน า 

ท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

2. 
1. 

3. 
กิจกรรม  
การเรียนรู ้

4. 
ตอบค าถาม 

ท าแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

5. 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษา 
บทเรียน 
เล่มต่อไป 

อ่านค าแนะน า 

ท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

2. 
1. 

3. 
กิจกรรม  
การเรียนรู ้

4. 
ตอบค าถาม 

ท าแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

5. 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษา 
บทเรียน 
เล่มต่อไป 

ศึกษา 
กิจกรรม 
การเรียนรู ้
อีกครั้ง 



 

มาตรฐาน ว 2.1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้

1. อธิบายและเข้าใจความหมายของโครงสร้างระบบนิเวศได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพได้  
3. สามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศในท้องถิ่นได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

โครงสร้างระบบนิเวศ ประกอบด้วย  กลุ่มสิ่งมีชีวิต ( community)  หมายถึง ส่ิงมีชีวิตต่างๆท่ียู่รวมกัน
ในแหล่งท่ีอยู่  มีหลากหลายชนิดท้ังพืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันตามชนิดและ
จ านวน และแหล่งที่อยู่ ( habitat )  หมายถึง  บริเวณท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ  การจ าแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศโดยท่ัวไปมักประกอบไปด้วย
องค์ประกอบท่ีมีชีวิต (biotic) และองค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต (abiotic) 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ส่ิงมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับแสงสว่าง  
อุณหภูมิ  ความช้ืน  แร่ธาตุและก๊าซ  ดินและความเป็นกรด-เบสของดินและน้ า  
ซึ่งจะมีผลท าให้ส่ิงมีชีวิตนั้นอยู่รอดและเจริญเติบโต 
 

 
 

สาระส าคัญ

ตัวชี้วดั

ม. 3/1 ส ารวจระบบนิเวศต่าง ๆ  ในท้องถิ่นและอธิบาย   ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบ
นิเวศ



 

ค าชี้แจง

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  รู้จักกับระบบนิเวศ  เป็นแบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 10 ข้อ 
และเป็นแบบทดสอบข้อเขียน  จ านวน  5 ข้อ 

2. ข้อสอบแบบเลือกตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวโดยท าเครื่องหมาย X  ลงใน
กระดาษค าตอบและ  ข้อสอบแบบข้อเขียน  ให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วท าตามค าส่ังท่ีโจทย์บอก 

 

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ
สมบูรณท์ี่สุด? 

1. ผู้ผลิต  ผู้บริโภค ท่ีอยู่อาศัย 
2. กลุ่มส่ิงมีชีวิต  ท่ีอยู่อาศัย 
3. ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ผู้ย่อยสลาย 
4. ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ห่วงโซ่อาหาร 

5. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนนิทรีย์สารให้
เป็นอินทรีย์สาร? 

1. พืชสีเขียว 
2. สัตว์กินเนื้อ 
3. สัตว์กินพืช 
4. จุรินทรีย์ 

2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมี “แหล่งที่อยู่” ท่ีไม่เหมาะสม? 
1. ปูในน้ าตก 
2. หนอนในผลไม้ 
3. ปลวกบนขอนไม้ 
4. ปลาการ์ตูนในตู้เล้ียงปลา 

6. สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนีเ้ป็นผู้ยอ่ยสลายทั้งหมด? 
1. เห็ด  รา 
2. สิงโต  ช้าง 
3. ไส้เดือนดิน 
4. มด  แมลง 

3. ข้อใดที่  ไม่ได้  กล่าวถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิต? 
1. ปลา ปู หอย กุ้ง ในล าธารท่ีมีน้ าจืด 
2. มด หอยทาก เห็ดรา บนขอนไม้ลอยน้ า 
3. มด ปลวก หนู ค้างคาว ท่ีอาศัยในนาข้าว 
4. ปลากราย 200 ตัวในบ่อเล้ียงปลาริมทางเดิน 

7. ข้อใดต่อไปนี้มีทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภคและผู้ย่อย
สลายตามล าดับ? 

1. แหนแดง  สน  กิ้งกือ 
2. เฟิน  มด  เห็ด 
3. เห็ด  ปลวก  เทาน้ า 
4. มอส  ไรแดง  ตะไคร่น้ า 

4. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้ที่อยู่ริมสระน้ า
พบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัวทาก 
ตะไคร่น้ า เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด? 

1. ตะไคร่น้ า 
2. ตะไคร่น้ า, ขอนไม ้
3. ตะไคร่น้ า, เห็ดรา 
4. สระน้ า, ขอนไม ้

8. ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบ
ผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบ
นกกระจอกเป็นอาหาร ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด? 

1. ผักกาด 
2. ผีเส้ือ 
3. นก 
4. แมว 
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ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกในตาราง A B C ไปเติมในข้อ 11 - 12  ให้สัมพันธ์กัน 
ตัวเลือก A ตัวเลือก B ตัวเลือก C 

1. ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัวเรา 1. มหาสมุทร ท่ีราบลุ่ม 1. community 
2. ส่ิงมีชีวิตต่างๆท่ียู่รวมกัน 2. แสงสว่าง   แร่ธาตุ 2. habitat 
3. บริเวณท่ีอยู่อาศัย 3. หลากหลายชนิดท้ังพืช สัตว์ 3. Environment 

 

ข้อที่ A B C ข้อที่  A B C 
11. กลุ่มสิ่งมีชีวิต    12. แหล่งที่อยู่     
 

9. การจ าศีลในสัตว์เป็นการปฏิบัติเพือ่ก่อใหเ้กิดสิ่ง
ต่อไปนี?้ 

1. เพื่อให้มีช่วงชีวิตยาวขึ้น 
2. ชะลอการเพิ่มจ านวนประชากร 
3. เพื่อปรับและรักษาสภาวะสมดุลของระบบใน

ร่างกาย 
4. เพื่อหลบหลีกสภาวะการขาดอาหารและสภาพ

ภูมิอากาศท่ีไม่เหมาะสม 
 

10. ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด
เช่น มดด า คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่
มากมายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและ
กันทั้งทางตรงและทางอ้อม เราเรียกสิ่งมีชีวิต
ดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์กันว่าอะไร? 

1. ระบบนิเวศ 
2. ห่วงโซ่อาหาร 
3. สายใยอาหาร 
4. กลุ่มส่ิงมีชีวิต 

ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกในตาราง A B C ไปเติมในข้อ 13 - 15  ให้สัมพันธ์กัน 
ตัวเลือก A ตัวเลือก B ตัวเลือก C 

1. consumer 1. ย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิต 1. พืช 
2. decomposer 2. สร้างอาหารเองได้ 2. ช้าง  สิงโต 
3. producer  3. ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ 3. เห็ด รา 

 

ข้อที่ A B C ข้อที่ A B C ข้อที่ A B C 
13. ผู้ผลิต    14. ผู้บริโภค    15. ผู้ย่อยสลาย    
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ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  เลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุด 

ค าชี้แจง

ค าชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนตัวเลือก 1, 2, 3  ท่ีถูกต้องท่ีสุด  ลงในช่อง A, B และ C 

ชื่อ................................................................................................ชัน้..............................เลขที่...................... 
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สวัสดีครับ  นักเรียนทุกคน  บทเรียนส าเร็จรูปเลม่นี้จะพานักเรียนไปรู้จักกับความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างระบบนิเวศ  องค์ประกอบของระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ถ้านักเรียนพร้อมแล้ว ไปศึกษาเนื้อหาพร้อม ๆ กันเลยครับ 
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โครงสร้างระบบนิเวศ  ประกอบด้วย 
1.กลุ่มสิ่งมีชีวิต ( community)  หมายถึง ส่ิงมีชีวิตต่างๆท่ีอยู่

รวมกันในแหล่งท่ีอยู่   มีหลากหลายชนิดท้ังพืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิต 
ขนาดเล็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันตามชนิดและจ านวน 

2.1  
: http://www.hotelsthailand.com

2.2 
: http://www.travismulthaupt.com 

กลุ่มส่ิงมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับส่ิงไม่มีชีวิตในบริเวณนั้น ๆ  เช่น  พืชเจริญได้ดีในดินท่ีมีความช้ืน   
แสงสว่าง  อุณหภูมิ  ความเป็นกรด  เบส  และแร่ธาตุในปริมาณท่ีเหมาะสม  เมื่อพืชเจริญเติบโตดีจะเป็นอาหาร
ของสัตว์พวกหนอน  ผีเส้ือ  ต๊ักแตน แต่แมลงบางชนิด  เช่น  ผีเส้ือช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งให้ประโยชน์แก่พืช  
ในขณะท่ีพืชอยู่รวมกันมาก ๆ ต่างแก่งแย่งแสงสว่างกันโดยแข่งกันเพิ่มความสูงจากล าต้น  

 

ค ำถำม 
1. ส่ิงมีชีวิตต่ำงๆท่ีอยูร่วมกันใน
แหลง่ท่ีอยูเ่รำเรียกว่ำอะไรครับ ?  
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2.แหล่งที่อยู่  ( habitat ) หมายถึง  บริเวณท่ีอยู่อาศัยของ
ส่ิงมีชีวิต จ าแนกได้เป็น  2  ประเภท 
       1) แหล่งท่ีอยู่ในน้ า  ได้แก่  แหล่งน้ าจืด ทะเล  
       2) แหล่งท่ีอยู่บนบก  ได้แก่  ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบสูง  
ทุ่งหญ้า ป่า ทะเลทราย ดินแดนหิมะ 

3.สิ่งแวดล้อม ( Environment) คือ  ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัวเรา 
อาจจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้  สามารถมองเห็นได้ 
และมองไม่เห็น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1) ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิต เช่น พืช สัตว์  มนุษย์  2) ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต เช่น อากาศ ดิน น้ า แสงสว่าง    
3) ส่ิงแวดล้อมจากฝีมือมนุษย์ เช่น อาคารบ้านเรือน เจดีย์ ตึกหลายช้ัน จรวด 

2.4 
: https://sites.google.com/site/patsakaphongsavipahwat/

2.3  

http://www.blogger.com 

ค ำถำม 
2.รู้หรือไม!่! แหลง่ท่ีอยูจ่ ำแนกได้เป็น
กี่ประเภทครับ ?  

ค ำตอบ 1.เรำเรียกว่ำ...กลุม่ส่ิงมีชีวิต  
( community)  ตอบถูกกันไหมครับ... 
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ค ำตอบ 1.เรียกว่ำ...โลกของสิง่มีชีวิต (biosphere) 

1. องค์ประกอบที่มีชีวิต  (biotic component) ได้แก่ 
                 1)  ผู้ผลิต (producer or autotrophic) ได้แก่ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองได้  
จากสารอนินทรีย์ส่วนมากจะเป็นพืชท่ีมีคลอโรฟิลล์ 

 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
  การจ าแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศแยกตาม
หน้าท่ีในระบบ ได้แก่พวกท่ีสร้างอาหารได้เอง (autotroph) 
และส่ิงมีชีวิตได้รับอาหารจากส่ิงมีชีวิตอื่น (heterotroph) 
อย่างไรก็ตามการจ าแนกองค์ประกอบของระบบนเิวศ
โดยท่ัวไปมักประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีมีชีวิต (biotic) 
และองค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต (abiotic) 
 2.5  

https://hilight.kapook.com/view/   

2. จ ำแนกได้ 2 ประเภท คือ อยูใ่นน้ำ
และอยูบ่นบกครับ.... 

ค ำถำม 
3. ผูผ้ลิตในระบบนิเวศสว่นใหญคื่ออะไร
ครับ ?  
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2)  ผู้บริโภค (consumer)  
ได้แก่ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ 
(heterotroph) ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่กินส่ิงมีชีวิตอื่น
เป็นอาหาร เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีขนาดใหญ่จึง
เรียกว่า แมโครคอนซูมเมอร์ (macroconsumer) 
แบ่งออกเป็น 

2.1). ผู้บริโภคพืช (Herbivoe)  
ส่ิงมีชีวิตท่ีกินแต่พืชเป็นอาหาร เช่น วัว ควาย ช้าง 
ม้า  ยีราฬ เป็นต้น ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้าย 

2.2) ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) 
ส่ิงมีชีวิตท่ีกินแต่เนื้อสัตว์ เป็นผู้ล่าในระบบนิเวศ มี
ลักษณะดุร้าย ตัวใหญ่ เช่น เสือ สิงโต ถ้าตัวเล็กจะ
หากินเป็นฝูง หมาใน  ปลาปิลันยา  เป็นต้น 

2.6  

https://www.mindcyber.com 

ค ำถำม 
4.รู้หรือไม!่! ว่ำกระต่ำยเป็นผูบ้ริโภค
ประเภทไหนครับ...?  

ค ำตอบ 3.ผูผ้ลิต สว่นมำกจะเป็นพืชท่ีมี
คลอโรฟิลล ์เช่น ต้นไม ้เป็นต้นครับ... 
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2.7  

https://www.Clipmass.com 



 

2.3). ผู้บริโภคท้ังพืชและสัตว์ (Omnivore) ส่ิงมีชีวิตท่ีกินท้ังพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น คน  
เป็ด ไก่ สุนัข แมว เป็นต้น 

2.4) ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ (Scavenger)  ส่ิงมีชีวิตท่ีกินซากเป็นอาหาร เช่น แร้ง  ไส้เดือน มด  
ปลวก เป็นต้น 

 

2.11  

https://www.magicphoton.multiply.com 

5. เพรำะเหตุใดเห็ดท่ีเรำเห็น จึงไมใ่ช่
ผูผ้ลิตครับ ?  

4. “ใช่ครับ”...กระต่ำย เป็นกระต่ำยจะกิน
เฉพำะพืชเรำเรียกว่ำ “ผูบ้ริโภคพืช”  

ค ำถำม 

ค ำตอบ 
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3) ผู้ย่อยสลาย (decomposer)  
ได้แก่ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีสร้างอาหารเองไม่ได้  เช่น แบคทีเรีย 
เห็ด รา (fungi) และแอกทีโนมัยซีท (actinomycete) ท าหน้าท่ี
ย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิตท่ีตายแล้วในรูปของสารประกอบ 
โมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นสารประกอบโมเลกุลเล็กในรูปของ
สารอาหาร (nutrients) เพื่อให้ผู้ผลิตน าไปใช้ได้ใหม่อีก 

2.8  

: https://www.guru-sanook.com 

2.9 

: https://www.cathoteru.com 

2.10  

https://www.siamensis.com 



 

2. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) ได้แก ่
1) สารอนินทรีย์ (inorganic substances) ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอนินทรีย์ซึ่งเป็น

องค์ประกอบส าคัญในเซลล์ส่ิงมีชีวิต เช่น คาร์บอน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ าเป็นต้น สารเหล่านี้มี
การหมุนเวียนใช้ในระบบนิเวศ เรียกว่า วัฏจักรของสารเคมีธรณีชีวะ (biogeochemical cycle)   

2) สารอินทรีย์ (organic compound) ได้แก่  สารอินทรีย์ท่ีจ าเป็นต่อชีวิต  เช่น  โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และซากส่ิงมีชีวิตเน่าเปื่อยทับถมกันในดิน (humus) เป็นต้น 

3) สภาพภูมิอากาศ (climate regime) ได้แก่  ปัจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อม  
เช่น อุณหภูมิ แสง ความช้ืน อากาศ และพื้นผิวที่อยู่อาศัย (substrate) ซึ่งรวมเรียกว่า  
ปัจจัยจ ากัด (limiting factors) 

 

2.12  

https://commons.wikimedia.org/wiki.com 

6. จำกภำพท่ี 2.12 กอ้นหิน จัดว่ำเป็น
องคป์ระกอบท่ีไมมี่ชีวิตประเภทใดครับ ?  

5....เห็ด ไมมี่คลอโรฟิลล์ 
จึงไมส่ำมำรถสร้ำงอำหำรเองได้ 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 
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ค ำตอบ 

2.13  

https://www.pantip.com 

2.14  

https://www.pigthai.com 

1. แสงสว่าง  มีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิต  ดังนี้ 
 1)  มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพชื 
 2)  มีผลต่อการกระตุ้นให้พืชออกดอกเช่น การบานของทานตะวัน 

3)  เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการออกหากินของสัตว์ เช่น สัตว์บางชนิดออกหากินเวลากลางคืน   

    4)  มีผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสง อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
ประมาณ 30 o C เวลาท่ีพอเหมาะประมาณ 10.00 - 11.00 น. 
    5)  บริเวณท่ีลึกมากจะมีส่ิงมีชีวิตอยู่น้อย และส่ิงมีชีวิตเหล่านี้  
มักจะมีลวดลายเด่นชัดให้เป็นเครื่องหมาย จ าพวกเดียวกันในทะเลลึก
สัตว์จะมีอวัยวะท่ีท าหน้าท่ีก าเนิดแสงได้เอง  เช่น  ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น 

2. แร่ธาตุและก๊าซ 
    1)  ส่ิงมีชีวิตเกือบทุกชนิดใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ 
    2)  พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
(Photosynthesis) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชด้วย 
    3)  ถ้าได้รับในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท าให้ 
สัตว์มีกระดูกสันหลังรับออกซิเจนได้น้อยลง และเลือดจะมีสภาพความ
เป็นกรด-เบสไม่เหมาะสม อาจท าให้ตายได้ 
 

6. กอ้นหิน เป็นองคป์ระกอบท่ีไมมี่ชีวิต 
ประเภท “สำรอนินทรีย”์ ครับ 

7. แสงแดดท่ีมีอุณหภูมิพอเหมำะต่อกำร 
สังเครำะห์แสงคือกี่องศำเซลเซียลครับ ?  

ค ำถำม 
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3. อุณหภูมิ  มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  ดังนี้ 
   1)  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณออกซิเจนในน้ า  
เมื่ออุณหภูมิในน้ าสูงขึ้น ความสามารถในการละลายของ 
ก๊าซออกซิเจนในน้ าจะลดลง ถ้าอุณหภูมิสูง  ส่ิงมีชีวิตมักจะตาย 
เพราะประสบปัญหา กับการขาดแคลนออกซิเจน 
 

 

ค ำถำม 8.เพรำะเหตุใด ต้นกระบองเพชรจึง 
เปล่ียนจำกใบกลำยเป็นหนำมครับ ?  

7. ประมำณ 30 องศำเซลเซียล 

     ตอบถูกกันไหมครับ.... 
ค ำตอบ 
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              2)  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปพรรณสัณฐาน และทางสรีระ
ของส่ิงมีชีวิต เช่น การสร้างสปอร์ หรือเกราะหรือมีระยะดักแด้  
  3)  สัตว์เล้ียงลูกดว้ยนม ในเขตหนาว จะมีรยางค์ส้ันกว่าในเขตร้อน เช่น หาง หู และ ขา 
   4). นก และสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม ในเขตหนาวจะมีขนาดใหญ่กว่าในเขตร้อน  
  5)  มีผลต่อการฟักตัว (dormancy) หรือจ าศีล เพื่อหลีกเล่ียงต่ออากาศหนาว เช่น กบจ าศีลเพื่อหนีร้อน 
   6)  มีผลต่ออัตราเมตาโบลิซึมของร่างกาย (Metabolism) ถ้าอุณหภูมิของส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น  
อัตราเมตาเมตาบอลิซึม  ก็จะเพิ่มขึ้น มีผลต่อการอพยพของสัตว์ 
 

 

2 15  

https://www.wordpress.com 

2 16  

https://www.plus.google.com  
  

        
         2)  มีผลต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์ มีผลต่อการคายน้ าของพืช 
         3)  มีผลต่อการปรับตัวของรูปร่างของพืช เพื่อลดอัตราการสูญเสีย
น้ า เช่นเปล่ียนใบเป็น หนาม     
         4)  การปรับตัวของสัตว์ เพื่อด ารงชีวิตในความช้ืนต่ า เช่น  
หนูแกงการูอยู่ในทะเลทรายจะกินเมล็ดพืชท่ีแห้งเป็นอาหารเท่านั้น  
 
 

 

4. ความชื้น 1)  มีผลต่อการกระจายของส่ิงมีชีวิต เพราะส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดชอบความช้ืนท่ีต่างกัน 
          
 
 

 



 

5. ดิน  มีผลต่อการเจริญเติบโต ชนิด และปริมาณของพืชและสัตว์  
        1)  ดินเป็นท่ียึดเกาะของรากพืช เพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ 
          2)  ดินเป็นท่ีกักเก็บน้ า ส าหรับใช้ในการเจริญเติบโตของพืช 
           3)  ดินให้แร่ธาตุอาหารต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  
           4)  อาหารของมนุษย์ ได้มาจากพืชและสัตว์ พืชต้องอาศัยดินในการยังชีพและเจริญเติบโต  
สัตว์ก็ได้อาหารจากพืชและสัตว์ด้วยกัน ดังนั้นมนุษย์จึงได้รับอาหารจากดินในทางอ้อม 

 

2.17  

https:/ www.svgroup.co.th 

9. จำกภำพท่ี 2.17 ถ้ำดินไมมี่แร่ธำตุ
อำหำรจะสง่ผลอยำ่งไรต่อพืชครับ ?  

8. “ใช่ครับ”...เพื่อลดอัตรำ 
กำรสูญเสียน้ำนัน่เอง.... 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 
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6. ความเป็นกรด-เบสของดินและน้ า  
   ส่ิงมีชีวิตจะอาศัยอยู่ในดินและแหล่งน้ าท่ีมีความเป็นกรด-เบสของดินและน้ าท่ีเหมาะสม จึงจะสามารถ
เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้  ความเป็นกรด-เบสของดินและน้ าจะขึ้นอยู่กับปริมาณของแร่ธาตุท่ีละลาย
ปะปนอยู่ 
           

 



 

 
โดยสรุปแล้ว  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศจะมีโครงสร้างประกอบด้วย 

กลุ่มส่ิงมีชีวิตและแหล่งท่ีอยู่  ซึ่งองค์ประกอบของระบบนิเวศ แบ่งได้ 2 องค์ประกอบคือ  องค์ประกอบท่ีมีชีวิต 
(biotic) ได้แก่  ผู้ผลิต  ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายและองค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต (abiotic)  ได้แก่  สารอนินทรีย์  
สารอินทรีย์และสภาพภูมิอากาศ  ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีการ
แลกเปล่ียนสสาร แร่ธาตุ และพลังงานกับส่ิงแวดล้อมต่อไป   
 

ค ำตอบ 9. พืชจะไมส่ำมำรถเจริญเติบโตและ
ด ำรงชีวิตอยูไ่ด้ครับ... 
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ค าชี้แจง

1. แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  รู้จักกับระบบนิเวศ  เป็นแบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก   
จ านวน 10 ข้อ และเป็นแบบทดสอบข้อเขียน  จ านวน 5 ข้อ 

2. ข้อสอบแบบเลือกตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวโดยท าเครื่องหมาย X  ลง
ในกระดาษค าตอบและ  ข้อสอบแบบข้อเขียน  ให้ดูโจทย์แต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วท าตามค าส่ังท่ี
โจทย์บอก 

1. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนนิทรีย์สารให้
เป็นอินทรีย์สาร? 

1. พืชสีเขียว 
2. สัตว์กินเนื้อ 
3. สัตว์กินพืช 
4. จุรินทรีย์ 

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ
สมบูรณท์ี่สุด? 

1. ผู้ผลิต  ผู้บริโภค ท่ีอยู่อาศัย 
2. กลุ่มส่ิงมีชีวิต  ท่ีอยู่อาศัย 
3. ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ผู้ย่อยสลาย 
4. ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ห่วงโซ่อาหาร 

2. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตขอนไม้ที่อยู่ริมสระน้ า
พบว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ขอนไม้ คือ ปลวก ตัวทาก 
ตะไคร่น้ า เห็ดรา ผู้ผลิตในระบบนิเวศนี้คือสิ่งใด? 

1. ตะไคร่น้ า 
2. ตะไคร่น้ า, ขอนไม ้
3. ตะไคร่น้ า, เห็ดรา 
4. สระน้ า, ขอนไม ้

6. ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบ
ผักกาด นกกระจอกมาจิกกินหนอน แมวตะครุบ
นกกระจอกเป็นอาหาร ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด? 

1. ผักกาด 
2. ผีเส้ือ 
3. นก 
4. แมว 

3. ข้อใดต่อไปนี้มีทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภคและผู้ย่อย
สลายตามล าดับ? 

1. แหนแดง  สน  กิ้งกือ 
2. เฟิน  มด  เห็ด 
3. เห็ด  ปลวก  เทาน้ า 
4. มอส  ไรแดง  ตะไคร่น้ า 

7. ข้อใดที่  ไม่ได้  กล่าวถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิต? 
1. ปลา ปู หอย กุ้ง ในล าธารท่ีมีน้ าจืด 
2. มด หอยทาก เห็ดรา บนขอนไม้ลอยน้ า 
3. มด ปลวก หนู ค้างคาว ท่ีอาศัยในนาข้า 
4. ปลากราย 200 ตัวในบ่อเล้ียงปลาริมทางเดิน 

4. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมี “แหล่งที่อยู่” ท่ีไม่เหมาะสม? 
1. ปูในน้ าตก 
2. หนอนในผลไม้ 
3. ปลวกบนขอนไม้ 
4. ปลาการ์ตูนในตู้เล้ียงปลา 

8. สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนีเ้ป็นผู้ยอ่ยสลายทั้งหมด? 
1. เห็ด  รา 
2. สิงโต  ช้าง 
3. ไส้เดือนดิน 
4. มด  แมลง 
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ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกในตาราง A B C ไปเติมในข้อ 11 - 12  ให้สัมพันธ์กัน 
ตัวเลือก A ตัวเลือก B ตัวเลือก C 

1. ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัวเรา 1. มหาสมุทร ท่ีราบลุ่ม 1. community 
2. ส่ิงมีชีวิตต่างๆท่ียู่รวมกัน 2. แสงสว่าง   แร่ธาตุ 2. habitat 
3. บริเวณท่ีอยู่อาศัย 3. หลากหลายชนิดท้ังพืช สัตว์ 3. Environment 

 

ข้อที่ A B C ข้อที่  A B C 
11. กลุ่มสิ่งมีชีวิต    12. แหล่งที่อยู่     
 

9. ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเช่น มด
ด า คางคก หญ้า เห็ดรา ปลวก อยู่มากมายสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เราเรียกสิ่งมีชีวิตดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์
กันว่าอะไร? 

1. ระบบนิเวศ 
2. ห่วงโซ่อาหาร 
3. สายใยอาหาร 
4. กลุ่มส่ิงมีชีวิต 

10. การจ าศีลในสัตว์เป็นการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด
สิ่งต่อไปนี้? 

1. เพื่อให้มีช่วงชีวิตยาวขึ้น 
2. ชะลอการเพิ่มจ านวนประชากร 
3. เพื่อปรับและรักษาสภาวะสมดุลของระบบ

ในร่างกาย 
4. เพื่อหลบหลีกสภาวะการขาดอาหารและ

สภาพภูมิอากาศท่ีไม่เหมาะสม 

ให้นักเรียนเลอืกตัวเลือกในตาราง A B C ไปเติมในข้อ 13 - 15  ให้สัมพันธ์กัน 
ตัวเลือก A ตัวเลือก B ตัวเลือก C 

1. consumer 1. ย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิต 1. พืช 
2. decomposer 2. สร้างอาหารเองได้ 2. ช้าง  สิงโต 
3. producer  3. ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ 3. เห็ด รา 

 

ข้อที่ A B C ข้อที่ A B C ข้อที่ A B C 
13. ผู้ผลิต    14. ผู้บริโภค    15. ผู้ย่อยสลาย    
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ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  เลือกข้อท่ีถูกต้องท่ีสุด 

ค าชี้แจง

ค าชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนตัวเลือก 1, 2, 3  ท่ีถูกต้องท่ีสุด  ลงในช่อง A, B และ C 

ชื่อ..............................................................................................ชั้น................................เลขที่...................... 
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