
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกจิกรรมส ำหรับนักเรียน 

ส ำหรับนักเรียน  

 

 

 

 

 

  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ตาม
รอยเทา้พ่อ ท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยูน้ี่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  โดยการลงมือปฏิบติั
ดว้ยตนเอง มีครูคอยช่วยเหลือ ขณะท่ีท าการฝึกนกัเรียนสามารถปรึกษากบัเพื่อนหรือสอบถาม
ขอ้สงสัยจากครูได ้ซ่ึงส่วนประกอบของชุดกิจกรรม มีดงัน้ี 
       (1)   ค  าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมส าหรับนกัเรียน 

         (2)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้/เวลาท่ีใช ้ 

         (3)  แบบทดสอบก่อนเรียน  

         (4)  กระดาษค าตอบ 

   (5)  สาระส าคญั 

    (6)  ใบกิจกรรม 

    (7)  ใบความรู้ 

    (8)  แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

 

   

1. บอกความหมายของระบบนิเวศได ้
2.อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีเป็นองคป์ระกอบในระบบนิเวศได ้
3. ส ารวจองคป์ระกอบในระบบนิเวศได ้

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

        เวลำทีใ่ช้    3   ช่ัวโมง 
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ค ำช้ีแจง ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบมีทั้งหมด 10 ขอ้  
  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมาย (X) ลงใน
กระดาษค าตอบ 

 

1.  ระบบนิเวศ หมายถึงอะไร  
 ก. สถานท่ีท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่
 ข. ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่วมกนักบัส่ิงมีชีวติ 
/ ค. กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่วมกนัในแต่ละแหล่ง 
 ง. ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนั 
2. ระบบนิเวศประกอบดว้ยองคป์ระกอบใด 
       ก.  ส่ิงมีชีวติ  ส่ิงไม่มีชีวติ  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ข.  ส่ิงมีชีวติ,  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ค.  ส่ิงไม่มีชีวติ,  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ง.  ส่ิงมีชีวติ,  ส่ิงไม่มีชีวติ 
3. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง 
      ก.  ปัจจยัทางชีวภาพ,  ปัจจยัทางเคมี 
    ข.  ปัจจยัทางชีวภาพ,  ปัจจยัทางกายภาพ 
       ค.  ปัจจยัทางกายภาพ,  ปัจจยัทางเคมี 
       ง.  ปัจจยัทางเคมี,  ปัจจยัอ่ืนๆ 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกจิกรรมวทิยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศ ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 3 

โรงเรียนเทศบำลวดัไทรเหนือ ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครสวรรค์ 
 



  

 

 

 

4. องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศตรงกบัขอ้ใด 
    ก.  ผูผ้ลิต,  ผูบ้ริโภค,  ผูย้อ่ยสลาย 
       ข.  ผูผ้ลิต,  ผูบ้ริโภค 
       ค.  ผูบ้ริโภค,  ผูย้อ่ยสลาย 
       ง.  ผูผ้ลิต,  ผูย้อ่ยสลาย 
5.  ปัจจยัชีวภาพในระบบนิเวศหมายถึงขอ้ใด 
       ก.  ส่ิงมีชีวติ 
       ข.  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ค.  ส่ิงไม่มีชีวติ 
       ง.  อุณหภูมิและความช้ืน 
6.  ปัจจยัทางกายภาพในระบบนิเวศ  หมายถึงขอ้ใด 
       ก.  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ข.  ส่ิงมีชีวติ 
       ค.  ส่ิงไม่มีชีวติ 
       ง.  ผูผ้ลิต 
7.  ขอ้ใดเป็นปัจจยัทางกายภาพในระบบนิเวศ 
       ก.  ผูผ้ลิต 
       ข.  ผูบ้ริโภค 
       ค.  ผูย้อ่ยสลาย 
      ง.  น ้าและความช้ืน 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

8.  ขอ้ใดไม่จดัเป็นระบบนิเวศ 
      ก. บ่อน ้าท่ีมีส่ิงมีชีวติอยูเ่ตม็        

ข. สนามกีฬาในโรงพลศึกษา 
      ค. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน       

ง. สนามหญา้และสระน ้าหนา้โรงเรียน 
9. ระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ  
    ก. ขอนไม ้             

ข. ทะเล      
ค. ทุ่งหญา้             
ง. โลกของส่ิงมีชีวติ 

10. ถา้ประชากรไทยเพิ่มข้ึน  แต่ปริมาณอาหารและสภาพแวดลอ้มคงท่ี  จะเกิดปัญหา 
ใดมากท่ีสุด 

 ก. การแก่งแยง่   
ข. ภาวะขาดแคลนอาหาร 

 ค. ระบบนิเวศเสียสมดุล  
ง. ปริมาณแก๊ส CO2 เพิ่มข้ึน O2 ลดลง 

 
 
 
 
 

 
 

 



  

 

กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกจิกรรมวทิยำศำสตร์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

ช่ือ–สกลุ………………………………………..ช้ัน..................เลขที่..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คะแนนเตม็     10      คะแนน  
    คะแนนท่ีได.้........... คะแนน 
 

 

ข้อที ่ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



  

 

 

 

สำระส ำคญั 

 

 
 

ส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่อาศยัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม เรียกวา่ กลุ่มส่ิงมีชีวิต (community) 
กลุ่ม  ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีจะอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู ่(habitat) ท่ีแตกต่างกนั
กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัจะมีความสมัพนัธ์กนั และมีความสมัพนัธ์กบัแหล่งท่ี
อยู ่เรียกวา่ ระบบนิเวศ (ecosystem) 

 
ระบบนิเวศ = กลุ่มส่ิงมชีีวติ + แหล่งที่อยู่ 

 
องคป์ระกอบของระบบนิเวศ ระบบนิเวศทุกระบบไม่วา่จะเลก็หรือใหญ่ ตอ้งมี

องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ 
1.องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic component) ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น 

ไนโตรเจน(N)  คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O) คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) น ้ า (H2O) 
และอินทรียส์ารท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น แสง 
อุณหภูมิ ความเป็นกรด เป็นเบส ความเคม็ ความช้ืน เป็นตน้ 

2.องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต (Biotic component) ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคล าดบัต่าง ๆ 
และผูย้อ่ยสลาย เป็นตน้ 

 
 

 

 



  

 
 

ใบควำมรู้ 

เร่ือง ควำมหมำยของระบบนิเวศ 
 

 

         ระบบนิเวศ หมายถึง หน่วยของความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยูแ่หล่ง
ใดแหล่งหน่ึง 
  ระบบนิเวศเป็นหน่วยท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิต   
และส่ิงแวดลอ้ม  เพราะประกอบไปดว้ยส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิด  มีการแลกเปล่ียน
สสาร แร่ธาตุ และพลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นห่วงโซ่อาหาร (food chain)  มี
ล าดบัของการกินเป็นทอด ๆ ท าใหส้สารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไปใชใ้นระบบจน
เกิดเป็นวฏัจกัร ท าใหมี้การถ่ายทอดพลงังานไปตามล าดบัขั้นเป็นช่วง ๆ ในห่วงโซ่
อาหารได ้ การจ าแนกองคป์ระกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะจ าแนกไดเ้ป็นสอง
องคป์ระกอบใหญ่ ๆ คือ องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต 
  ส่ิงมีชีวิต (Organism)หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งใชพ้ลงังานในการด ารงชีวิต  
  ประชากร (Population)หมายถึง ส่ิงมีชีวิตทั้งหมดท่ีเป็นชนิดเดียวกนั อาศยัอยู่
ในแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนั ณ ช่วงเวลาเดียวกนั  
  กลุ่มส่ิงมีชีวิต (Community) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตต่างๆ หลายชนิด มาอาศยัอยู่
รวมกนัในบริเวณใดบริเวณหน่ึง โดยส่ิงมีชีวิตนั้นๆ มีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงหรือ
โดยทางออ้ม  
  โลกของส่ิงมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ระบบนิเวศหลายๆ ระบบนิเวศมา
รวมกนั  
  แหล่งท่ีอยู ่(Habitat)หมายถึง แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มส่ิงมีชีวิตต่างๆ ทั้งบนบก
และในน ้า  
  ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


  

 

 

ใบควำมรู้ 

เร่ือง ประเภทของระบบนิเวศ          
 

 

ระบบนิเวศ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
  1.ระบบนิเวศในน ำ้ แบ่งไดด้งัน้ี 
   1.1 ระบบนิเวศแหล่งน ำ้จืด พบไดท้ัว่ไป มีทั้งสภาพท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น แม่น ้า ล าคลอง หนอง บึง สระ 
ทะเลสาบ น ้ าตกเป็นตน้ ระบบนิเวศดงักล่าวจะอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยแร่ธาตุและอินทรีย์
สารต่างๆ จึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตหลายชนิดทั้งพืชและสตัว ์
   1.2 ระบบนิเวศแหล่งน ำ้เคม็ เช่น ทะเล มหาสมุทร ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่
บริเวณน้ีมีหลายระดบั เน่ืองจากลกัษณะพ้ืนท่ีของทะเลมีลกัษณะแตกต่างกนั โดยเร่ิม
จากบริเวณชายฝ่ังทะเลประกอบดว้ยหาดทรายหรือหาดหิน ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
หาดทรายไดแ้ก่ ปูลม หอยชนิดต่างๆ ส่วนหาดหิน ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัส่วนใหญ่เป็นพวก
ปู เพรียงหิน และหอย ซ่ึงมกัจะเกาะอยูก่บัท่ีเน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีน ้ าทะเลซดั
ตลอดเวลา ดงันั้นส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ี จะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัอุณหภูมิ 
กระแสลม และความแรงจากการซดัของน ้าทะเลได ้
  นอกจากน้ี ใตท้อ้งทะเลยงัมีแนวปาการังจ านวนมาก หรืออาจเรียกวา่ “ ป่ำใต้
ทะเล” ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวพ์วกปะการังท่ีสามารถสร้างสารหินปูนมา
ห่อหุม้ล าตวัท่ีอ่อนน่ิมเพ่ือป้องกนัอนัตราย 
 
 
 
 



  

 

 
  2.ระบบนิเวศบนบก เป็นระบบนิเวศท่ีมีดินเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัในการ
ด ารงชีวิตของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็นระบบนิเวศต่างๆดงัน้ี 
   2.1 ระบบนิเวศป่ำชำยเลน เป็นป่าท่ีพบบริเวณชายฝ่ังทะเลและปากแม่น ้ า
ของประเทศในเขตร้อน โดยประเทศไทยพบในจงัหวดัท่ีติดทะเล โดยมีลกัษณะของ
ดินเป็นดินเลนท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนบริเวณปากแม่น ้า มีความแตกต่างของ
ระดบัน ้าทะเลข้ึนลงในช่วงต่างๆของวนั ท าใหเ้กิดการผสมกนัของน ้าเคม็และน ้ าจืด
เกิดเป็นน ้ากร่อย กลุ่มส่ิงมีชีวิตบริเวณน้ีจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
แตกต่างกนั 
   2.2 ระบบนิเวศป่ำไม้ ลกัษณะของป่าไมมี้หลายประเภท เช่นป่าดิบช้ืน 
ป่าสนเขา ป่าพรุ จดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัและเป็นแหล่งรวมระบบนิเวศยอ่ย
เป็นจ านวนมากประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิตท่ีมีแหล่งอาศยัแตกต่างกนั เช่น แหล่งน ้า บน
ภูเขา พ้ืนราบ เป็นตน้ 
  ระบบนิเวศแต่ละระบบจะมีขนาดและความสลบัซบัซอ้นท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอบเขตในการพิจารณา โลกของเราจดัเป็นระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เรียกวา่ “โลกของส่ิงมีชีวติ” 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

ใบควำมรู้ 

เร่ือง กำรเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ          
 

 

การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศนั้นเกิดข้ึนได ้2 ประการ คือ 
  1. เกดิขึน้โดยธรรมชำต ิเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ
มีหลายประการตวัอยา่งเช่น 
   1) ไฟป่ำ เป็นตวัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศอยา่ง
มหาศาลโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม ้ส่ิงมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรียต่์างๆและยงัรวมไปถึงส่ิง
ท่ีไม่มีชีวิต เช่น อินทรียวตัถุและปุ๋ยเม่ือทรัพยากรเหล่าน้ีถูกท าลายไปจะเป็นเหตุใหป่้า
ไมห้ยดุชะงกัการเจริญเติบโต ดินเสียคุณสมบติัการอุม้น ้า ท าใหเ้กิดน ้าท่วม ภยัแลง้ 
และอากาศแปรปรวนท าใหเ้กิดภาวะ มลพิษทางอากาศจนอาจส่งผลใหเ้กิดโรคต่างๆ
ได ้เช่น โรคตาแดง โรคภูมิแพ ้โรคผวิหนงั หรือโรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นตน้ 
   2) น ำ้ท่วม เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ฝนตกหนกั น ้ าหนุน และ
หากน ้าเคล่ือนท่ีมีความเช่ียวกรากกอ็าจท าใหแ้ผน่ดินถล่ม และพ้ืนท่ีท่ีถูกน ้ าท่วมเป็น
เวลานานจะมีสภาพท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชท าใหพ้ื้นท่ีนั้นเสีย
สมดุลธรรมชาติ โดยบางท่ีอาจไม่สามารถเพราะปลูกได ้ซ่ึงดินท่ีเสียสภาพน้ีอยูใ่น
สภาวะท่ีเรียกวา่ "มลพษิดนิ" ส่วนปุ๋ย และสารท่ีอยูบ่นดินเม่ือไหลลงสู่แหล่งน ้าท่ีต ่า
กวา่ และเม่ือน ้านั้นลดลงสารต่างๆ เหล่าน้ีกจ็ะถูกขงัก่อใหเ้กิดสภาวะท่ีเรียกวา่  
"มลพษิทำงน ำ้" ได ้
   3) แผ่นดนิไหว หากเกิดแผน่ดินไหวท่ีเกินกวา่ 5 ริกเตอร์ข้ึนไป จะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ตั้งแต่ส่ิงก่อสร้าง การพงัทลายของดิน 
ท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของพืชและสตัวเ์ปล่ียนแปลงไป ก่อใหเ้กิดความ
สูญเสียของพืชพรรณ สตัวป่์า ตลอดจนจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ชนิดต่างๆ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพปัญหำที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ 
 

  2. เกดิขึน้โดยมนุษย์ มนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเสียสมดุลของระบบ
นิเวศ เน่ืองจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งผดิวิธีหรือไม่มีการ
ควบคุมจึงก่อใหเ้กิดผลเสียตามมา ซ่ึงมีสาเหตุดงัน้ี 
   1) กำรเพิม่จ ำนวนประชำกร ยิง่แต่ละปีจ านวนประชากรทัว่โลกมี
แนวโนม้เพ่ิมสูงมากข้ึน ซ่ึงความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิตกย็ิง่
สูงข้ึน จนส่งผลต่างๆตามมามากมายต่อระบบนิเวศ เช่น การบุกรุกท าลายป่า การบุกรุก
ท่ีดินเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีท ามาหากินทางการเกษตร การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตสินคา้ต่างๆ การปลูกสร้างอาคารบา้นเรือนจนลุกล ้าเขา้ไปในแหล่งน ้า เป็นตน้ 
ความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมากข้ึนยอ่มส่งผลใหเ้กิดการบุกท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มจนน าไปสู่การเสียสมดุลทางธรรมชาติได ้เช่น ก่อใหเ้กิดความร้อนและ
แหง้แลง้ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ดินขาดธาตุอาหาร สตัวป่์าขาดท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 



  

 

 
   2) กำรขยำยตวัของชุมชนเมือง ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เน่ืองจากการขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว โดยขาดการ
วางแผนในการใชพ้ื้นท่ีหรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้จนท าใหเ้กิดปัญหาข้ึนมากมาย 
เช่น ปัญหาการใชท้รัพยากรประจ าทอ้งถ่ิน ปัญหาการควบคุมดูแลทรัพยากร ปัญหา
การก าจดัของเสีย ปัญหาการปล่อยน ้ าเสียลงแม่น ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ีการขยายตวัของ
ชุมชนยงัท าใหเ้กิดการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน กส่็งผลใหมี้การใชท้รัพยากร
เพ่ิมข้ึนดว้ย หากมีการควบคุมดูแลไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตามมา 
   3) กำรสร้ำงส่ิงก่อสร้ำง เช่น การสร้างถนน อ่างเกบ็น ้ า เข่ือน นบัวา่เป็น
สาเหตุส าคญัท่ีท าใหท้รัพยากรธรรมชาติต่างๆ เช่น ป่าไม ้ดิน และน ้าถูกใชไ้ป 
นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อสตัวป่์าในพ้ืนท่ีนั้น เน่ืองจากการท าลายถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์
ป่า เม่ือมนุษยส์ร้างส่ิงก่อสร้างในพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมมากข้ึนกจ็ะท าใหมี้การท าลายป่าอยา่ง
ต่อเน่ืองป่าจะเส่ือมโทรมลงและอาจหมดไปได ้ 
   4) กำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การใช้
สารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ส่งผลใหเ้กิดการตกคา้งของสารเหล่าน้ีในดิน 
และอาจกระจายไปสู่แม่น ้ าหรือระบบนิเวศต่างๆ ดงันั้นหากใชส้ารเคมีเหล่าน้ีใน
ปริมาณมากและเป็นเวลานาน กท็ าใหผ้ลผลิตจากทั้งพืชและสตัวมี์การปนสารเคมีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ใบควำมรู้ 

เร่ือง ส่ิงมีชีวติกบัระบบนิเวศ          
 

 

ส่ิงมีชีวติกบัระบบนิเวศ 
  ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัระบบนิเวศ สามารถจ าแนกผลกระทบท่ีเกิดจาก
ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตได ้3 ลกัษณะไดแ้ก่ 
  1.แบบไดรั้บประโยชน ์
  2.แบบเสียประโยชน ์
  3.แบบไม่ไดรั้บและไม่เสียประโยชน์ 
ควำมสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติกบัระบบนิเวศสำมำรถจ ำแนกออกเป็นดงันี ้
  ภำวะเป็นกลำง เป็นความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแต่อาศยัใน
ระบบนิเวศเดียวกนั จึงไม่มีฝ่ายใดไดรั้บหรือเสียประโยชน์ เช่น ไสเ้ดือนกบัเสือ ผเีส้ือ
กบัลิง มดกบัผึ้ง  
  ภำวะกำรแข่งขนั หากระบบนิเวศอยูใ่นสภาวะขาดแคลนส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั
หรือต่างชนิดกนัตอ้งแก่งแยง่หรือแข่งขนักนัซ่ึงการแข่งขนัจะท าใหท้ั้งคู่เสียประโยชน์
จากการแข่งขนั เช่น การแยง่ต าแหน่งจ่าฝงูของหมาป่า การแยง่กนัล่าเหยือ่ของสุนขั
จ้ิงจอกกบัเสือ ฝงูปลาแยง่กนักินเหยือ่ เป็นตน้ 
 ภำวะกำรล่ำเหย่ือ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีอีกฝ่ายไดป้ระโยชนอี์กฝ่ายเสียประโยชน์ 
ซ่ึงเรียก ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์วา่ "ผู้ล่ำ" และผูท่ี้เสียประโยชน์วา่ "ผูท่ี้ถูกล่า" เช่น นกกิน
แมลง ปลาใหญ่กินปลาเลก็ เหยีย่วกินงูหรือหนู กบกินแมลง เสือกินกวาง ส่ิงโตกินมา้
ลาย 
 
 



  

 

 
  ภำวะกำรได้รับประโยชน์ร่วมกนั เป็นความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีทั้งสองฝ่าย
ไดรั้บประโยชน์ทั้งคู่ เช่น นกเอ้ียงบนหลงัควาย ซ่ึงนกเอ้ียงจะอาศยักินแมลงบน
ผวิหนงัควาย ส่วนควายไดรั้บประโยชน์จากการลดความร าคาญจากแมลงท่ีอยูต่าม
ร่างกาย ปลาการ์ตูนกบัดอกไมท้ะเล คือปลาการ์ตูนจะอยูต่ามดอกไมท้ะเลเพ่ือหลบภยั
จากผูล่้า ขณะท่ีปลาการ์ตูนจะคอยปกป้องดอกไมท้ะเลจากปลาบางชนิดท่ีกิน
ดอกไมท้ะเลเป็นอาหาร 
  ภำวะพึง่พำกนั โดยส่ิงมีชีวิตไดรั้บประโยชนท์ั้งสองฝ่ายซ่ึงส่ิงมีชีวิตทั้งคู่ตอ้งอยู่
ร่วมกนัตลอดไปไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้เช่น ไลเคนซ่ึงเป็นภาวะท่ีอยูร่่วนกนั
แบบพ่ึงพาอาศยัระหวา่งรากบัสาหร่าย โดยสาหร่ายจะอาศยัเสน้ใยของราช่วยยดึเกาะ 
พรางแสง และอุม้น ้ าใหเ้กิดความชุ่มช้ืน ในขณะท่ีราจะอาศยัอาหารท่ีไดจ้ากการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของสาหร่าย 
  ภำวะองิอำศัย โดยมีฝ่ายหน่ึงไดรั้บประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว ส่วนอีกฝ่ายจะ
ไม่ไดแ้ละไม่เสียประโยชน์ เช่น ปลาฉลามกบัเหาฉลาม โดยเหาฉลามเป็นปลาท่ีมี
อวยัวะยดึเกาะกบัตวัปลาฉลาม แต่ไม่ท าอนัตรายแก่ปลาฉลาม และเหาฉลามจะได้
ประโยชน์จากการกินเศษอาหารท่ีหลงเหลือจากปลาฉลาม 
  ภำวะปรสิต เป็นความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยส่ิงมีชีวิต
ท่ีขนาดใหญ่กวา่ เรียกวา่ "ผู้ถูกอำศัยหรือเจ้ำบ้ำน" อีกฝ่ายขนาดเลก็กวา่เรียกวา่ "ผู้
อำศัยหรือปรสิต" โดยฝ่ายเจา้บา้นเป็นฝ่ายเสียประโยชน์จากการถูกปรสิตใชส่้วนใด
ส่วนหน่ึงของร่างกายเป็นอาหาร ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยแก่เจา้บา้นเช่น เหา
ท่ีอาศยัอยูบ่นศีรษะคน 
 
 
 
 



  

 

 
 

ใบควำมรู้ 

เร่ือง องค์ประกอบของระบบนิเวศ          
 

 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
  การจ าแนกองคป์ระกอบของระบบนิเวศแยกตามหนา้ท่ีในระบบ ไดแ้ก่ พวกท่ี
สร้างอาหารไดเ้อง (autotroph) และส่ิงมีชีวิตไดรั้บอาหารจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
(heterotroph) อยา่งไรกต็ามการจ าแนกองคป์ระกอบของระบบนิเวศโดยทัว่ไปมกั
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต (biotic) และองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต (abiotic) 
  1.องค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ (Abiotic component ) ได้แก่ 
   1) สารกายภาพ คือ สารท่ีประกอบอยูใ่นสภาวะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบนิเวศรวมถึงสารท่ีประกอบอยูใ่นอากาศ น ้ า และพ้ืนดิน ในบริเวณระบบนิเวศ
นั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ ส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิความช้ืน แสงแดด และ
สารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ น ้า รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ท่ีอยูใ่นดินและในอากาศ เช่น ฟอสฟอรัส 
ก ามะถนั แคลเซียม เป็นตน้  
   2) สารชีวภาพ คือ สารต่างๆท่ีประกอบอยูใ่นระบบนิเวศซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิตโดยตรงไดแ้ก่ ซากพืชซากสตัว ์ตลอดจนสารอินทรียต่์างๆเช่น
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั เป็นตน้  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
  2. องค์ประกอบที่มีชีวติ (Biotic component) ได้แก่ 
   1) ผูผ้ลิต (producer or autotrophic)คือส่ิงมีชีวิตท่ีจะเป็นจุดเร่ิมของโซ่
อาหาร มีความสามารถในการน าเอาสารอนินทรียต่์างๆ ในธรรมชาติมาผา่น
กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง โดยอาศยัพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อเปล่ียนแปลงเป็น
สารอาหารต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองได ้จากสารอนินทรียส่์วนมากจะเป็น
พืชท่ีมีคลอโรฟิลล ์
   2) ผูบ้ริโภค (consumer) เป็นกลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหาร
เองไดจึ้งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริโภคส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร ซ่ึงสามารถแบ่งผูบ้ริโภค
ไดด้งัน้ี 
   - พวกบริโภคพืช (Herbivore)เช่น กระต่าย มา้ กวาง ชา้ง ปลา เป็นตน้ 
   - พวกบริโภคสตัว ์(Carnivore) เช่น เสือ มา้ สุนขัจ้ิงจอก 
   - พวกบริโภคทั้งพืชและสตัว ์(Omnivore) เช่น มนุษย ์นก ปลาฉลาม 
   - พวกท่ีบริโภคซากพืชซากสตัว ์(Scavenger) เช่น แร้ง รา 
   3) ผูย้อ่ยสลายซาก (decomposer) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีบทบาทในขั้นตอน
สุดทา้ยของระบบนิเวศมีขนาดเลก็ ไดแ้ก่ ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีสร้างอาหารเองไม่ได ้
เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา และแอกทีโนมยัซีทท าหนา้ท่ียอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวิตท่ีตายแลว้
ในรูปของสารประกอบโมเลกลุใหญ่ใหก้ลายเป็นสารประกอบโมเลกลุเลก็ในรูปของ
สารอาหาร เพ่ือใหผู้ผ้ลิตน าไปใชไ้ดใ้หม่อีก 
 
 
 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
ค ำช้ีแจง ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบมีทั้งหมด 10 ขอ้  
  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมาย (X) ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 

1.  ระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ  
    ก. ขอนไม ้             

ข. ทะเล      
ค. ทุ่งหญา้             
ง. โลกของส่ิงมีชีวติ 

2.  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศไดแ้ก่ปัจจยัใดบา้ง 
      ก.  ปัจจยัทางชีวภาพ,  ปัจจยัทางเคมี 
    ข.  ปัจจยัทางชีวภาพ,  ปัจจยัทางกายภาพ 
       ค.  ปัจจยัทางกายภาพ,  ปัจจยัทางเคมี 
       ง.  ปัจจยัทางเคมี,  ปัจจยัอ่ืนๆ 
3. ขอ้ใดไม่จดัเป็นระบบนิเวศ 
      ก. บ่อน ้าท่ีมีส่ิงมีชีวติอยูเ่ตม็        

ข. สนามกีฬาในโรงพลศึกษา 
      ค. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน       
  ง. สนามหญา้และสระน ้าหนา้โรงเรียน 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกจิกรรมวทิยำศำสตร์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศ ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 3 

โรงเรียนเทศบำลวดัไทรเหนือ ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครสวรรค์ 
 



  

 

 

 

4. ระบบนิเวศ หมายถึงอะไร  
 ก. สถานท่ีท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่
 ข. ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่วมกนักบัส่ิงมีชีวติ 
/ ค. กลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่วมกนัในแต่ละแหล่ง 
 ง. ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวติในแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนั 
5. ระบบนิเวศประกอบดว้ยองคป์ระกอบใด 
       ก.  ส่ิงมีชีวติ  ส่ิงไม่มีชีวติ  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ข.  ส่ิงมีชีวติ,  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ค.  ส่ิงไม่มีชีวติ,  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ง.  ส่ิงมีชีวติ,  ส่ิงไม่มีชีวติ 

  6. องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศตรงกบัขอ้ใด 
     ก.  ผูผ้ลิต,  ผูบ้ริโภค,  ผูย้อ่ยสลาย 
        ข.  ผูผ้ลิต,  ผูบ้ริโภค 
        ค.  ผูบ้ริโภค,  ผูย้อ่ยสลาย 
        ง.  ผูผ้ลิต,  ผูย้อ่ยสลาย 

7.  ขอ้ใดเป็นปัจจยัทางกายภาพในระบบนิเวศ 
       ก.  ผูผ้ลิต 
       ข.  ผูบ้ริโภค 
       ค.  ผูย้อ่ยสลาย 
      ง.  น ้าและความช้ืน 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
  
8.  ปัจจยัชีวภาพในระบบนิเวศหมายถึงขอ้ใด 
       ก.  ส่ิงมีชีวติ 

        ข.  ส่ิงแวดลอ้ม 
        ค.  ส่ิงไม่มีชีวติ 
        ง.  อุณหภูมิและความช้ืน 

9.  ถา้ประชากรไทยเพิ่มข้ึน  แต่ปริมาณอาหารและสภาพแวดลอ้มคงท่ี  จะเกิดปัญหา 
ใดมากท่ีสุด 

 ก. การแก่งแยง่   
ข. ภาวะขาดแคลนอาหาร 

 ค. ระบบนิเวศเสียสมดุล  
ง. ปริมาณแก๊ส CO2 เพิ่มข้ึน O2 ลดลง 

10. ปัจจยัทางกายภาพในระบบนิเวศ  หมายถึงขอ้ใด 
       ก.  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ข.  ส่ิงมีชีวติ 
       ค.  ส่ิงไม่มีชีวติ 
       ง.  ผูผ้ลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกจิกรรมวทิยำศำสตร์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

ช่ือ–สกลุ………………………………………..ช้ัน..................เลขที่..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คะแนนเตม็     10      คะแนน  
    คะแนนท่ีได.้........... คะแนน

ข้อที ่ ก ข ค ง 

1     
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3     

4     

5     
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