
นางนชันาภรณ์  ชยัสารด ารงพฒัน์ 



ชุดกิจกรรมวชิาชีววทิยา หน่วยการเรียน ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือใช ้

เป็นส่ือการเรียนรูว้ชิาชีววทิยา  มีสาระ และผลการเรียนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ซึง่ผูเ้รียนสามารถศึกษาเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยมีครูเป็น

ผูแ้นะน า และใหค้ าปรึกษาแกผู่เ้รียนในการปฏิบตัิกิจกรรม

ชุดกิจกรรมวชิาชีววทิยา เล่มน้ี คือ เล่มที ่1 เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ  ไดก้ าหนด

สถานการณใ์หน้กัเรียนไดศ้ึกษา ตัง้ค าถามทีน่กัเรียนสงสยั และหาวธิีแกปั้ญหาเพ่ือหาค าตอบดว้ยตนเอง ซึง่

นกัเรียนจะตอ้งศึกษาจดุประสงคข์องกิจกรรม  เวลาทีใ่ชป้ฏิบตัิกิจกรรม และเน้ือหาของกิจกรรมใหเ้ขา้ใจเพ่ือ

เป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี

1. ชุดกิจกรรมวชิาชีววทิยา เรื่อง วฏัจกัรของสารในระบบนิเวศ ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง

2. นกัเรียนจดักลุ่ม ๆ ละ 3  คน

3. นกัเรียนศึกษาจดุประสงคข์องกิจกรรม

4. นกัเรียนศึกษาบตัรเน้ือหาสาระน่ารูใ้นชุดกิจกรรม และตอบค าถามจากใบงาน

5. นกัเรียนศึกษาสถานการณท์ีก่  าหนดใหแ้ละลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามขัน้ตอน ซึง่ประกอบดว้ย  

4 ขัน้ตอน  ดงัน้ี

ขัน้ที ่1  ระบุปัญหา 

ขัน้ที ่2 ตัง้สมมติฐาน

ขัน้ที ่3 ขัน้ทดลอง

ขัน้ที ่4 สรุปผลการทดลอง

6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน

7. ขณะทีน่กัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมถา้มีปัญหา หรือขอ้สงสยั สามารถปรึกษาครูผูส้อนได ้

1ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 



หน่วยการเรยีนรู ้

เรือ่ง ระบบนเิวศ

หน่วยย่อยท่ี 1  

ความหลากหลาย        

ของระบบนิเวศ

หน่วยย่อยท่ี 2

ความสมัพนัธข์องสิง่มีชวีติ

ในระบบนิเวศ

หน่วยย่อยท่ี 3           

การถ่ายทอดพลงังาน    

ในระบบนิเวศ

หน่วยย่อยท่ี 4

วฏัจกัรของสาร      

ในระบบนิเวศ

หน่วยย่อยท่ี 5

ประชากร และ

การเปลี่ยนแปลง        

ในระบบนิเวศ

2

หน่วยการเรยีนรู ้

เรือ่ง ระบบนเิวศ

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 



4
3

ข ัน้ตอนในการเรียนดว้ยชดุกิจกรรม

ศกึษาสาระการเรยีนรู/้ผลการเรยีนรู/้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน

ศกึษาบตัรเนื้อหาสาระน่ารูจ้ากชดุกจิกรรม  ตอบค าถาม

1. ข ัน้ระบุปัญหา

ศกึษาสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ละปฏบิตัิกจิกรรมตามข ัน้ตอน

2. ข ัน้ต ัง้สมมตัิฐาน

3. ข ัน้ทดลอง

4. ข ัน้สรปุผลทดลอง

ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน

ศกึษาชดุกจิกรรมอืน่ต่อไป

ศกึษาค าชี้แจง/ค าแนะน าการใชช้ดุกจิกรรม

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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จดุประสงคข์องกิจกรรม 

1. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และสรุปความหมายของระบบนิเวศได ้

2. จ าแนกประเภท  และชนิดของระบบนิเวศได ้  

3. บอกไดว้า่ระบบนิเวศแตล่ะประเภทมีส่ิงมีชีวติใดอาศยัอยูบ่า้ง

4. บอกองคป์ระกอบของระบบนิเวศ และอธิบายความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบภายในระบบนิเวศได ้

เขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลงังาน และการหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ 

ความหลากหลายของไบโอม การเปล่ียนแปลงแทนทีข่องส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพ่ิม

ของประชากร ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและผลกระทบทีเ่กิดจากการใชป้ระโยชนแ์ละแนวทาง

การแกไ้ขปัญหา

1. ส ารวจ สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของความหลากหลายของระบบนิเวศต่าง ๆ 

ในทอ้งถ่ินและอธิบายความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบภายในระบบนิเวศ 

ผลการเรียนรู ้

สาระชวีวิทยา

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 



แบบทดสอบก่อนเรียน

ค าชี้แจง   ใหน้กัเรียนเขียนเครื่องหมาย  X ลงในกระดาษค าตอบขอ้ทีถู่กทีสุ่ด 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของระบบนิเวศ

ก. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ

ข. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติ

ค. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม

ง. ความสมัพนัธข์องส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงไม่มีชีวติ

2. ระบบนิเวศหน่ึง ๆ มกัประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง

ก. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคพืช ผูบ้ริโภคสตัว์

ข. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยอินทรียส์าร

ค. แบคทเีรีย ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยอินทรียส์าร

ง. ส่ิงไม่มีชีวติ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยอินทรียส์าร

3. โครงสรา้งของระบบนิเวศประกอบดว้ยปัจจยัใหญ ่ๆ 2 ประการคือขอ้ใด

ก. ปัจจยัทางบกและปัจจยัทางน า้ 

ข. ปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพ 

ค. ปัจจยัทางน า้และปัจจยัทางอากาศ 

ง. ปัจจยัทางกายภาพและเสถียรภาพ 

4. องคป์ระกอบส าคญัและจ าเป็นทีสุ่ดของระบบนิเวศคือขอ้ใด

ก. การหมุนเวยีนของสารและการถ่ายทอดพลงังาน

ข. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์นั

ค. ผูผ้ลิต ผูย้อ่ยอินทรียสารทีอ่ยูร่ว่มกนั

ง. พืชสีเขียวและสาหรา่ยนานาชนิด

5. ในการส ารวจป่าชายเลนแหง่หน่ึงพบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ล าพู ข้ึนปะปนกนั สว่นในรอ่งน า้และ

พ้ืนดินโคลนมีลูกปลา หอย ปูกา้มดาบกระจายอยูโ่ดยทัว่ไป การศึกษาตอ่มาพบวา่หอยกินใบไมท้ีร่ว่งเป็น

อาหารสว่นปูกา้มดาบกินหอย และลูกปลา ขอ้มูลน้ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้ใด

ก. แหล่งทีอ่ยู่

ข. ระบบนิเวศ 

ค. กลุ่มส่ิงมีชีวติ

ง. สภาพธรรมชาติของป่าชายเลน

5

ตอนท่ี 1

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่2 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ



ค าชี้แจง : จากภาพทีก่ าหนดให ้ ใหน้กัเรียนระบุองคป์ระกอบของระบบนิเวศ ( 5 คะแนน )

6

ตอนท่ี 2

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ภาพจ าลองระบบนิเวศ

ทีม่า: https://www.google.com/search?

1. ส่ิงไม่มีชีวติ ( 2  คะแนน )

ตอบ 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………….…………..……………………………………………………………………………………………………………………….

2. ส่ิงมีชีวติ    ( 3 คะแนน )

ตอบ

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

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

...................................................................................................................................................................
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ระบบนเิวศ (ecosystem) เป็นโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ 

กบับริเวณส่ิงแวดลอ้มทีส่ิ่งมีชีวติเหล่าน้ีด ารงชีวติอยูร่ะบบนิเวศ หน่ึงๆ นัน้ จงึมีความหมาย

เก่ียวกบั “การอยูร่ว่มกนั การมีความสมัพนัธก์นั ของส่ิงมีชีวติตา่ง ๆ หรอืส่ิงมีชีวติกบัปัจจยั

แวดลอ้มอื่น ๆ ทีไ่ม่มีชีวติทีเ่กิดข้ึน บนพ้ืนทีห่น่ึง ๆ กอ่ใหเ้กิดการถ่ายทอดพลงังาน การ

หมุนเวยีนธาตุอาหาร มีการรกัษาสมดุลของระบบ ท าใหร้ะบบนัน้อยูไ่ด”้ ระบบนิเวศมีอยูท่กุหน

ทกุแหง่ท ัว่โลกแตล่ะระบบมีขนาดเล็กแตกตา่งกนั โลกจดัเป็นระบบนิเวศทีใ่หญท่ีสุ่ด เรียกวา่   

โลกของสิง่มีชวิีต ซึง่เป็นทีร่วมระบบนิเวศหลากหลายระบบ

ระบบนเิวศ หมายถงึ ระบบความสมัพนัธข์อง

ส่ิงมีชีวติทีอ่าศยัอยูแ่หล่งใดแหล่งหน่ึง ซึง่มี

ความสมัพนัธ ์2 ลกัษณะ คือ  

1. ความสมัพนัธ์ทางกายภาพ (physical 

factor) เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มส่ิงมีชีวติกบั

สภาพแวดลอ้มทีไ่ม่มีชีวติในบริเวณแหล่งทีอ่ยูน่ ัน้ 

เชน่ อุณหภูมิ แสงสวา่ง ความรอ้น อากาศ แรธ่าตุ 

ความเป็นกรด-เบส 

2. ความสมัพนัธ์ทางชวีภาพ (biotic 

factor) เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มส่ิงมีชีวติที่

อาศยัอยูร่ว่มกนัในบริเวณแหล่งทีอ่ยูน่ ัน้ เชน่ การ

เอื้อประโยชนต์อ่กนั การแกง่แยง่แข่งขนักนั เป็นศตัรู 

และเป็นอาหารซึง่กนัและกนั 

1. ความหมายของระบบนิเวศ

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ภาพระบบนิเวศของโลก

ทีม่า: https://www.google.com/search?
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โครงสรา้ง 

ของระบบนเิวศ

กลุ่มสิง่มีชวิีต (community) 

หมายถึง กลุ่มของส่ิงมีชีวติตา่ง ๆ 

ทีอ่าศยัอยูภ่ายในระบบนิเวศ ตัง้แต ่     

2  ชนิด ข้ึนไปอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

สิง่แวดลอ้ม (environment) 

หมายถึง องคป์ระกอบทีไ่ม่มีชีวติ ซึง่     

มีความสมัพนัธแ์ละเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ เชน่ 

พลงังานจากดวงอาทติย ์ลม สารอนินทรยี์ ไดแ้ก ่

คารบ์อน ออกซเิจน น า้ อินทรียส์าร ไดแ้ก ่โปรตีน 

คารโ์บไฮเดรต ไขมนั รวมทัง้อุณหภูมิ อากาศ  

แสงสวา่ง ความชื้น ดิน แรธ่าตุ 

แหล่งท่ีอยู่ (habitat) 

หมายถึง บริเวณทีอ่ยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ 

จ าแนกเป็น แหล่งทีอ่ยูใ่นน า้ ไดแ้ก ่แหล่งน า้

จดื ทะเล มหาสมุทร แหล่งทีอ่ยูบ่นบก ไดแ้ก ่

ทีร่าบลุ่ม ทีร่าบสูง ป่า ทุง่หญา้ ทะเลทราย 

ภาพกลุ่มส่ิงมีชีวติ

ทีม่า: http://sarawootpark.blogspot.com/

p/blog-page_21.html

ภาพความสมัพนัธข์องส่ิงแวดลอ้มกบัระบบนิเวศ 

ทีม่า: https://www.google.com/search?

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. โครงสรา้งของระบบนิเวศ (ecosystem structure) 
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กจิกรรม

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1.  ระบบนิเวศ หมายถึงอะไร

ตอบ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. โครงสรา้งของระบบนิเวศ มีก่ีประเภท อะไรบา้ง ( อธิบายพอสงัเขป )

ตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานท่ี 1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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3. ประเภทของระบบนิเวศ

ระบบนิเวศบนโลกมีหลายระบบตัง้แตข่นาดใหญจ่นกระทัง่ขนาดเล็ก ซึง่แบ่งตามระบบทีมี่

ขนาดใหญบ่นโลกไดเ้ป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี

1.1 ระบบนเิวศบก หมายถึง ลกัษณะของระบบนิเวศทีก่ลุ่มส่ิงมีชีวติภายในระบบ

อาศยัอยูบ่นพ้ืนดิน เชน่ ทุง่หญา้ ป่า ทะเลทราย ทีร่าบริมภูเขา ทีร่าบสูง เป็นตน้ 

ระบบนิเวศป่าไม ้1

ทีม่า: https://wallhere.com/th/wallpaper/912128

ระบบนิเวศทะเลทราย

ทีม่า:https://sites.google.com/site/cmsfgnsrmgbsjsvgjm4/

1.2 ระบบนเิวศในน า้ หมายถึง ลกัษณะของระบบนิเวศทีก่ลุ่มส่ิงมีชีวติ

ภายในระบบอาศยัอยูใ่นแหล่งน า้ เชน่ แอง่ บ่อ หนอง บึง คลอง ทะเล แม่น า้

ระบบนิเวศแหล่งน า้

ทีม่า: http://www.wwf.or.th/

ระบบนิเวศทะเล 1

ทีม่า: http://wanthanee41.blogspot.com/

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

1. ระบบนเิวศตามธรรมชาติ เป็นระบบนิเวศทีเ่กิดข้ึนและเป็นไปตามธรรมชาติ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ
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2. ระบบนเิวศท่ีมนุษยส์รา้งขึ้น   มีท ัง้ขนาดใหญแ่ละขนาดเล็ก เชน่ ระบบนิเวศ

บา้นเรือน  ระบบนิเวศตูป้ลา ระบบนิเวศแหล่งอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จดัเป็นระบบ

ทีม่นุษยส์รา้งข้ึน ไม่มีในธรรมชาติ 

ระบบนิเวศบา้นเรอืน 

ทีม่า: https://www.gotoknow.org/posts/466471

ระบบนิเวศตูป้ลา 

ทีม่า: http://sosraya.blogspot.com/2016/01/blog-post_12.html

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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กจิกรรม

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. ระบบนิเวศในเขตพ้ืนทีอ่  าเภอ และจงัหวดัของนกัเรียนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทีจ่ดัเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติมี

อะไรบา้ง 

ตอบ

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ระบบนิเวศในจงัหวดัของนกัเรียนทีจ่ดัเป็นระบบนิเวศทีม่นุษยส์รา้งข้ึนมีอะไรบา้ง 

ตอบ

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ใบงานท่ี 2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ
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4. ชนิดของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศมีหลากหลายชนิด แตล่ะระบบนิเวศจะมีส่ิงทีมี่ชีวติแตกตา่งกนัตาม

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัการด ารงชีวติ  ซึง่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพ แตอ่าจมีส่ิงมีชีวติ 

บางชนิดเหมือนกนัไดใ้นสภาพแวดลอ้ม  ทางกายภาพทีแ่ตกตา่งกนัในระบบนิเวศหน่ึงๆ จงึมีส่ิงมีชีวติ

หลายชนิดทัง้พืช และสตัว ์ซึง่มีจ  านวนชนิดและประชากรตา่งกนั เป็นความหลากหลายในระบบนิเวศ 

โดยทัว่ไปแบ่งชนิดของระบบนิเวศเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 

1. ระบบนเิวศแหล่งน า้จดื ไดแ้ก่ แม่น า้  คนู า้ ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และ

อา่งเก็บน า้ แหล่งน า้ในบริเวณน้ีจะมีสารอินทรีย ์มีพืชน า้หลายชนิด เชน่ ตน้เหงือกปลาหมอ ตน้ล าพู   

ตน้ทองหลาง ตน้กก สาหรา่ย จอก แหน เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวน์ า้หลายชนิด เชน่ หอยขม กุง้ ปลา 

สตัวส์ะเทิ้นน า้สะเทิ้นบก เชน่ กบ คางคก อึ่งอา่ง รวมทัง้นกทีจ่บัสตัวเ์หล่าน้ีเป็นอาหาร 

ระบบนิเวศน า้จดื 

ทีม่า: https://sites.google.com/site/cmsfgnsrmgbsjsvgjm4/

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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2. ระบบนเิวศทะเล ไดแ้ก ่ทะเล มหาสมุทร อา่ว หาดทราย หาดดิน 

หาดโคลน พ้ืนมหาสมุทร พ้ืนทะเล และแนวปะการงั ซึง่เป็นบริเวณทีอุ่ดมสมบูรณไ์ปดว้ย

แรธ่าตุ ส่ิงมีชีวติทีอ่าศยัอยูใ่นระบบนิเวศทะเล ไดแ้ก ่ แพลงตอนพืช  แพลงตอนสตัว ์

สาหรา่ย ปลาชนิดตา่ง ๆ กุง้ หอย หมึก แมงกะพรุน และสตัวช์นิดอื่น ๆ

3. ระบบนเิวศป่าชายเลน เป็นป่าบริเวณ

ชายฝ่ังทะเลและปากแม่น า้ เป็นบริเวณน า้กรอ่ย 

สภาพดินเป็นดินเลน อุดมไปดว้ยแรธ่าตุ 

สารอาหารตา่ง ๆ กลุ่มพืชทีพ่บ ไดแ้ก ่โกงกาง 

แสม ตะบูน และเสม็ด เป็นพืชทีส่ว่นใหญมี่ราก

ค า้จนุล าตน้ มีรากหายใจโผล่พน้พ้ืนดินเลน สว่น

กลุ่มสตัวท์ีพ่บมีท ัง้สตัวน์ า้ เชน่ กุง้ หอย ปู ปลา 

สตัวห์นา้ดิน สตัวใ์นดิน นก และมีตวัออ่นของ

สตัวน์ า้หลายชนิดเสมือนเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์

ทะเลหลายชนิด นอกจากน้ีป่าชายเลนยงัชว่ยลด  

ความรุนแรงของลมพายุกอ่นทีพ่ดัถึงฝ่ัง ถา้  

ระบบนิเวศป่าชายเลนถูกท าลายจะมีผลกระทบ

ถึงระบบนิเวศชนิดอื่นดว้ย ระบบนิเวศป่าชายเลน  

ทีม่า: http://pachilanlife.blogspot.com/

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศทะเล 

ทีม่า: http://www.arri.chula.ac.th 
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4. ระบบนเิวศป่าไม้ เป็นระบบนิเวศทีมี่ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งทีอ่ยู่

ของพืช และสตัวห์ลายชนิด เป็นแหล่งตน้น า้ล าธาร มีอินทรียส์ารและแรธ่าตุทีส่  าคญั ใหผ้ลผลิต

หลายชนิด ทัง้จากพืชและจากสตัว ์ท ัง้ทีเ่ป็นยารกัษาโรค อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั ชว่ยรกัษาอุณหภูมิโลก 

ชว่ยใหฝ้นตกตามฤดูกาล และควบคมุปริมาณน า้ฝน การกกัเก็บน า้ในดิน มีป่าไมห้ลายชนิด เชน่ 

ป่าดิบชื้น  ป่าดิบแหง้ ป่าดิบเขา ป่าพรุ 

ภาพระบบนิเวศป่าไม ้

ทีม่า: http://chmthai.onep.go.th

5. ระบบนเิวศชมุชนเมือง เป็น

ระบบนิเวศทีม่นุษยส์รา้งข้ึน ประกอบดว้ย

อาคาร และส่ิงกอ่สรา้งจ านวนมาก เชน่ ถนน 

สะพานลอย อนุสาวรีย ์เสาไฟฟ้า น า้พุ

รถยนต ์เป็นระบบนิเวศทีมี่คนอาศยัอยูอ่ยา่ง

หนาแน่น สว่นใหญจ่ะพบพืชจ านวนนอ้ย  มี

ฝุ่นละอองในอากาศมาก  การหมุนเวยีนของ

อากาศมีนอ้ย มีขยะมูลฝอยมาก มีทัง้  

แหล่งเจริญและแหล่งเส่ือมโทรม 

ภาพระบบนิเวศชุมชนเมือง 

ทีม่า: http://bangpakong.onep.go.th 

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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กจิกรรม

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. ตน้ทองหลาง สาหรา่ย จอก แหนพบในระบบนิเวศชนิดใด 

ตอบ  

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

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

2. โกงกาง แสม ตะบูน และเสม็ดพบในระบบนิเวศชนิดใด 

ตอบ 

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

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

3. ระบบนิเวศชนิดใดที ่ไม่ใช่ ระบบนิเวศตามธรรมชาติ จงยกตวัอยา่งพรอ้มอธิบายเหตุผล 

ตอบ

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

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

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

4. ระบบนิเวศชนิดใดทีน่กัเรียนพบชนิดของพืชมากทีสุ่ด

ตอบ

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

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

5. ระบบนิเวศชนิดใดทีน่กัเรียนพบชนิดของสตัวน์ า้มากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

ตอบ

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

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

ใบงานท่ี 3 ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 



องคป์ระกอบของระบบนเิวศ (ecosystems component) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบท่ีไม่มีชวิีต  (abiotic component) เป็นสว่นประกอบในระบบนิเวศทีไ่ม่มีชีวติ

ท าใหเ้กิดความสมดุลทางธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 สารอนนิทร ีเป็นสารทีไ่ดจ้ากธรรมชาติ เพ่ือใชส้รา้งเน้ือเย่ือ และอวยัวะตา่งๆ 

ของส่ิงมีชีวติ เชน่ ธาตุคารบ์อน ไฮโดรเจน ออกซเิจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั เป็นตน้ สว่นใหญจ่ะอยูใ่น

รูปสารละลาย ซึง่ส่ิงมีชีวติสามารถน าไปใชไ้ดท้นัท ี 

1.2 สารอนิทรยี ์เป็นสารทีไ่ดจ้ากส่ิงมีชีวติ เชน่ คารโ์บไฮเดรต โปรตีน ไขมนั เป็นตน้ 

ซึง่ไดม้าจากการผุพงั เน่าเป่ือยของซากพืช ซากสตัว ์โดยกระบวนการยอ่ยสลายของจลิุนทรี  ไดเ้ป็น

ธาตุอาหารของพืช 

1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มตา่งๆ นอกเหนือจาก          

สารอนินทรีและสารอินทรีย ์เชน่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-เบสตา่งๆ แกส๊ตา่งๆ เป็นตน้ 

โดยสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั จะมีผลใหส่ิ้งมีชีวติมีการด าเนินชีวติแตกตา่งกนัออกไป 

5. องคป์ระกอบของระบบนิเวศ

17

องคป์ระกอบของระบบนิเวศทีไ่ม่มีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทีม่า: https://www.slideshare.net/meemahidol/1-ecosystem-2

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

กลุ่มส่ิงไม่มีชีวติท ัง้ 3 ประเภทน้ีมีสว่นส าคญัทีท่  าใหเ้กิดความสมดุลของระบบนิเวศ 

โดยจะมีความสมัพนัธแ์ละเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ หากขาดองคป์ระกอบทีไ่ม่มีชีวติ

เหล่าน้ี ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศจะไม่สามารถอยูไ่ด ้
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2. องคป์ระกอบท่ีมีชวิีต (biotic components) เป็นกลุ่มส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก ่ส่ิงมีชีวติทกุชนิดทีอ่าศยั

อยูใ่นระบบนิเวศนัน้ โดยส่ิงมีชีวติแตล่ะชนิดมีบทบาท มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัส่ิงมีชีวติชนิดอื่น และ

สมัพนัธก์บักลุ่มส่ิงไม่มีชีวติดว้ย ดงันัน้ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศแตล่ะระบบจงึมีบทบาทแตกตา่งกนัดงัน้ี 

2.1 ผูผ้ลติ (producer) หมายถึง ส่ิงมีชีวติ ทีส่ามารถสรา้งอาหารเพ่ือการด ารงชีวติไดเ้อง

โดยการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ไดแ้ก ่พืชสีเขียว แพลงตอนพืช  และแบคทเีรีย บางชนิด 

2.2 ผูบ้รโิภค (consumer) หมายถึง ส่ิงมีชีวติทีไ่ม่สามารถสรา้งอาหารไดเ้อง แตไ่ดร้บั

พลงังานจากอาหาร โดยการบริโภคส่ิงมีชีวติชนิดอื่น เพ่ือพลงังาน และแรธ่าตุจะถูกถ่ายทอดสูผู่บ้ริโภค     

อีกทอดหน่ึง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

1) ผูบ้รโิภคพชื (herbivore) หรือผูบ้ริโภคปฐมภูมิ (primary consumer) หมายถึง 

ส่ิงมีชีวติทีกิ่นพืชเป็นอาหาร เชน่ ชา้ง มา้ ววั ควาย กระตา่ย กวาง หนอน ตัก๊แตน ปลา ทีกิ่นพืชเล็ก ๆ 

เป็นตน้

ผูบ้ริโภคพืช

ทีม่า: https://sites.google.com/site/

4555nutgatesree2

ผูผ้ลิต

ทีม่า: https://www.google.com/search?
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3) ผูบ้รโิภคพชืและสตัว์ (omnivore) หรือ ผูบ้รโิภคตติยภูมิ (tertiary consumer) 

หมายถึง ส่ิงมีชีวติทีกิ่นทัง้พืชและสตัวเ์ป็นอาหาร เชน่ หมา แมว หมู ไก ่ปลาฉลาม เตา่  เสือ คน 

ผูบ้ริโภคพืชและสตัวเ์ป็นอาหาร

ทีม่า: https://sites.google.com/site/4555nutgatesree2

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2) ผูบ้รโิภคสตัว์ (carnivore) หรือ ผูบ้ริโภคทตุิยภูมิ (secondary consumer) หมายถึง  

ส่ิงมีชีวติทีกิ่นสตัวเ์ป็นอาหาร เชน่ สิงโต เสือ  งู  ปลากินเน้ือ  เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภคสตัว์

ทีม่า: https://sites.google.com/site/4555nutgatesree2
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2.3 ผูย้่อยสลาย (decomposer) หมายถึง ส่ิงมีชีวติทีส่รา้งอาหารเองไม่ได ้ด ารงชีวติ

ไดด้ว้ยการยอ่ยสยายซากส่ิงมีชีวติตา่ง ๆ ใหก้ลายเป็นสารอินทรีย ์แลว้ดูดซมึเขา้สูเ่ซลล ์เชน่ เห็ด 

รา แบคทเีรีย เป็นตน้  

ผูย้อ่ยสลาย

ทีม่า: https://sites.google.com/site/4555nutgatesree2

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

4) ผูบ้รโิภคซากพชืซากสตัว์ (scavenger) หมายถึง ส่ิงมีชีวติทีกิ่นซากพืชซากสตัว ์

ทีเ่น่าเป่ือยผุพงัเป็นอาหาร เชน่ หนอน แรง้ เหย่ียว ปลาไหล ไสเ้ดือนดิน ก้ิงกือ ปลวก เป็นตน้

ผูบ้ริโภคซากพืชซากสตัวเ์ป็นอาหาร

ทีม่า: https://sites.google.com/site/4555nutgatesree2
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กจิกรรม

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. องคป์ระกอบตา่ง ๆ ในระบบนิเวศมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร

ตอบ  

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

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

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

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

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

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

2. ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

ตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานท่ี 4 ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 



จากขอ้มูลในภาพการใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร ของเกษตรกรสง่ผลตอ่        

ความหลากหลายในระบบนิเวศอยา่งไร 

ทีม่า: https://www.thaipan.org/data/457
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สถานการณน่์าคิด

1. ข ัน้ระบปัุญหา ( 3 คะแนน )

ปัญหา หมายถึง ขอ้สงสยัทีต่อ้งการค าตอบเขียนในรูปของประโยคค าถาม

นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายปัญหาจากสถานการณท์ีศึ่กษา แลว้เลือกเพียง 1 ปัญหาใหค้รอบคลุม

สถานการณท์ีก่  าหนดให้

ปัญหาทีเ่กิดข้ึน

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

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

ปัญหาทีเ่ลือก

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

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

เหตุผลในการเลือกปัญหาน้ี คือ

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

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

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่2 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ
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สมมติฐาน หมายถึง ค าตอบทีค่ิดไวล้่วงหนา้ ซึง่เป็นขอ้ความทีบ่อกความสมัพนัธร์ะหวา่ง                                   

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม สมมติฐานทีต่ ัง้ข้ึนอาจถูกหรือผิดก็ได ้ตอ้งมีการทดลอง ทดสอบ ซึง่ผลทีไ่ด ้   

จะน ามาสนบัสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานทีต่ ัง้ไว ้

ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงทีเ่ป็นสาเหตุทีท่  าใหเ้กิดผลตา่ง ๆ ตามมา

ตวัแปรตาม คือ ส่ิงทีเ่ป็นผลมาจากตว้แปรตน้ เม่ือสาเหตุเปล่ียนไปส่ิงทีเ่ป็นผลจะเปล่ียนไปดว้ย

2. ข ัน้ต ัง้สมมตฐิาน ( 4 คะแนน )

นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายเพ่ือเลือกสมมติฐานทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด และสามารถทดสอบได้

สมมติฐานทีต่ ัง้ไว ้

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

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

สมมติฐานทีเ่ลือก

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

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

เหตุผลในการเลือกตัง้สมมติฐานน้ี คือ

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

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

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

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

ตวัแปรตน้ คือ

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

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

ตวัแปรตาม คือ

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

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

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่2 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ
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3. ข ัน้ทดลอง ( 4 คะแนน )

การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนกอ่นการลงมือปฏิบตัิจริงโดยระบุวธิีทดลอง

ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและสมมติฐานทีต่ ัง้ไว ้

อปุกรณใ์นการทดลอง

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

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

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

นกัเรียนออกแบบการทดลองใหค้รอบคลุมสถานการณ ์ปัญหาและสมมติฐานทีต่ ัง้ไว ้โดยเขียนให้

สามารถปฏิบตัิได ้

ข ัน้การทดลอง

1. ......................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................................................

7. ......................................................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................................................

10. ....................................................................................................................................................................

เหตุผลในการเลอืกการทดลองนี้ คือ

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

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

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

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

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

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่2 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

นกัเรียนปฏิบติัการทดลองตามขัน้ตอนการทดลองทีอ่อกแบบไวใ้หค้รบขัน้ตอน แลว้น าเสนอ

ขอ้มูลทีไ่ดใ้หเ้ขา้ใจง่ายทีสุ่ด เชน่ ตาราง กราฟ การบรรยาย

25

บนัทึกผลการทดลอง (2 คะแนน )

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่2 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ
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( 2 คะแนน )4. ข ัน้สรปุผลทดลอง

การสรปุผลการทดลอง หมายถึง การสามารถแปลความ อธิบายความหมายของขอ้มูล 

เพ่ือสรุปความสมัพนัธข์องขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามสมมติฐานทีก่ าหนด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปผลการทดลองวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ ัง้ไวห้รือไม่

สรุปผลการทดลองไดด้งัน้ี

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่2 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ



แบบทดสอบหลงัเรียน

ค าชี้แจง   ใหน้กัเรียนเขียนเครื่องหมาย  X ลงในกระดาษค าตอบขอ้ทีถู่กทีสุ่ด 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของระบบนิเวศ

ก. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ

ข. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติ

ค. ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม

ง. ความสมัพนัธข์องส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงไม่มีชีวติ

2. ระบบนิเวศหน่ึง ๆ มกัประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง

ก. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคพืช ผูบ้ริโภคสตัว์

ข. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยอินทรียส์าร

ค. แบคทเีรีย ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยอินทรียส์าร

ง. ส่ิงไม่มีชีวติ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยอินทรียส์าร

3. โครงสรา้งของระบบนิเวศประกอบดว้ยปัจจยัใหญ ่ๆ 2 ประการคือขอ้ใด

ก. ปัจจยัทางบกและปัจจยัทางน า้ 

ข. ปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพ 

ค. ปัจจยัทางน า้และปัจจยัทางอากาศ 

ง. ปัจจยัทางกายภาพและเสถียรภาพ 

4. องคป์ระกอบส าคญัและจ าเป็นทีสุ่ดของระบบนิเวศคือขอ้ใด

ก. การหมุนเวยีนของสารและการถ่ายทอดพลงังาน

ข. ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์นั

ค. ผูผ้ลิต ผูย้อ่ยอินทรียสารทีอ่ยูร่ว่มกนั

ง. พืชสีเขียวและสาหรา่ยนานาชนิด

5. ในการส ารวจป่าชายเลนแหง่หน่ึงพบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ล าพู ข้ึนปะปนกนั สว่นในรอ่งน า้และ

พ้ืนดินโคลนมีลูกปลา หอย ปูกา้มดาบกระจายอยูโ่ดยทัว่ไป การศึกษาตอ่มาพบวา่หอยกินใบไมท้ีร่ว่งเป็น

อาหารสว่นปูกา้มดาบกินหอย และลูกปลา ขอ้มูลน้ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้ใด

ก. แหล่งทีอ่ยู่

ข. ระบบนิเวศ 

ค. กลุ่มส่ิงมีชีวติ

ง. สภาพธรรมชาติของป่าชายเลน
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ตอนท่ี 1

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 



ค าชี้แจง : จากภาพทีก่ าหนดให ้ ใหน้กัเรียนระบุองคป์ระกอบของระบบนิเวศ ( 5 คะแนน )
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ตอนท่ี 2

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ภาพจ าลองระบบนิเวศ

ทีม่า: https://www.google.com/search?

1. ส่ิงไม่มีชีวติ ( 2  คะแนน )

ตอบ 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
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แนวค าตอบใบงานท่ี 1

กจิกรรม

ค าชี้แจง   จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. ระบบนิเวศ หมายถึงอะไร 

ตอบ ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง หน่วยพ้ืนทีห่น่ึงประกอบดว้ยสงัคมของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม     

ท าหนา้ทีร่ว่มกนั เชน่ อากาศ น า้และดินอนินทรี ซึง่มีปฏิสมัพนัธก์นัเป็นระบบ ระบบนิเวศมีขนาดเทา่ใดก็ได ้

แตป่กติครอบคลุมพ้ืนทีเ่ฉพาะจ ากดั

2. โครงสรา้งของระบบนิเวศ มีก่ีประเภท อะไรบา้ง ( อธิบายพอสงัเขป )

ตอบ โครงสรา้งของระบบนิเวศ มี 3 ประเภท ไดแ้ก่

1. กลุ่มส่ิงมีชีวติ (community) หมายถึง กลุ่มของส่ิงมีชีวติตา่งๆ ทีอ่าศยัอยูภ่ายในระบบนิเวศ 

ตัง้แต ่2 ชนิด ข้ึนไปอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2. แหล่งทีอ่ยู ่(habitat) หมายถึง บริเวณทีอ่ยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ จ าแนกเป็น แหล่งทีอ่ยูใ่นน า้ 

ไดแ้ก ่แหล่งน า้จดื ทะเล มหาสมุทร แหล่งทีอ่ยูบ่นบก ไดแ้ก ่ทีร่าบลุ่ม ทีร่าบสูง ป่า ทุง่หญา้ ทะเลทราย 

3. ส่ิงแวดลอ้ม (environment) หมายถึง องคป์ระกอบทีไ่ม่มีชีวติ ซึง่มีความสมัพนัธ ์และ

เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ เชน่ พลงังานจากดวงอาทติย ์ลม สารอนินทรี ไดแ้ก ่คารบ์อน ออกซิเจน น า้ 

อินทรียส์าร ไดแ้ก ่โปรตีน คารโ์บไฮเดรต ไขมนั รวมทัง้อุณหภูมิ อากาศ  แสงสวา่ง ความชื้น ดิน แรธ่าตุ 

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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แนวค าตอบใบงานท่ี 2

กจิกรรม

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. ระบบนิเวศในเขตพ้ืนทีอ่  าเภอ และจงัหวดัของนกัเรียนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทีจ่ดัเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติมี

อะไรบา้ง 

ตอบ หว้ยวงัหิน  บ่อน า้  ล าคลอง  หนอง  บึง  

2. ระบบนิเวศในจงัหวดัของนกัเรียนทีจ่ดัเป็นระบบนิเวศทีม่นุษยส์รา้งข้ึนมีอะไรบา้ง

ตอบ ส่ิงกอ่สรา้งตา่ง ๆ หอ้งสมุด SSK สถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ า้เกาะกลางน า้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

กจิกรรม

ค าชี้แจง จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. ตน้ทองหลาง สาหรา่ย จอก แหนพบในระบบนิเวศชนิดใด 

ตอบ ระบบนิเวศแหล่งน า้จดื

2. โกงกาง แสม ตะบูน และเสม็ดพบในระบบนิเวศชนิดใด

ตอบ ระบบนิเวศป่าชายเลน

3. ระบบนิเวศชนิดใดทีไ่ม่ใช่ระบบนิเวศตามธรรมชาติ จงยกตวัอยา่งพรอ้มอธิบายเหตุผล

ตอบ ระบบนิเวศชุมชนเมือง เพราะเป็นส่ิงทีม่นุษยส์รา้งข้ึน ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

4. ระบบนิเวศชนิดใดทีน่กัเรียนพบชนิดของพืชมากทีสุ่ด

ตอบ ระบบนิเวศป่าไม้

5. ระบบนิเวศชนิดใดทีน่กัเรียนพบชนิดของสตัวน์ า้มากทีสุ่ด เพราะเหตุใด

ตอบ ระบบนิเวศทะเล เพราะอุดมสมบูรณไ์ปดว้ยแรธ่าตุ

แนวค าตอบใบงานท่ี 3
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แนวค าตอบใบงานท่ี 4

กจิกรรม

ค าชี้แจง    จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี

1. องคป์ระกอบตา่งๆ ในระบบนิเวศมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร

ตอบ องคป์ระกอบภายในระบบนิเวศทัง้ 2 กลุ่มตา่งมีความสมัพนัธก์นั โดยกลุ่มส่ิงมีชีวติตา่งๆ

มีความสมัพนัธก์นัหลายรูปแบบ บางชนิดอาจพ่ึงพากนัในดา้นอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั บางชนิดมีการกินกนั  

เป็นทอดๆ สว่นกลุ่มส่ิงไม่มีชีวติเป็นปัจจยัทีจ่  าเป็นในการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติทกุชนิดซึ่งองคป์ระกอบน้ี  

จะหมุนเวยีนอยูภ่ายในระบบนิเวศนัน้ ๆ 

2. ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร

ตอบ ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศมีความสมัพนัธก์นัหลายรูปแบบ เชน่ การอยูร่ว่มกนัแบบไดป้ระโยชนร์ว่มกนั 

พ่ึงพากนั อิงอาศยักนั แกง่แยง่กนั เป็นตน้

ชุดกิจกรรมวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบนิเวศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่6

เล่มที ่1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 


