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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื=นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที?  10      เรื?อง  ระบบนิเวศ  II 

ภาคเรียนที?  2/2561      เวลา  3   ชั?วโมง 

วิชา วิทยาศาสตร์พื=นฐาน       

ชั=นมัธยมศึกษาปีที? 3       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ที? ว 2.1 เขา้ใจสิ*งแวดลอ้มในทอ้งถิ*น ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ*งแวดลอ้มกบัสิ*งมีชีวิต 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ*งมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

สื*อสารสิ*งที*เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น 

วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายกระบวนการเปลี*ยนแปลงแทนที*ของสิ*งมีชีวิต ความสําคญัของความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

จุดหมายหลักสูตร  

1. เพื*อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
2. ให้นกัเรียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ*งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื*อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู ้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื*น ๆ 

คุณลักษณะที?พึงประสงค์ 

1. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างมีระบบ รู้วิธีการ 

แสวงหาความรู้เพิ*มเติมจากสื*อและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 

2. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพืTนฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ*งแวดลอ้ม 

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รวมทัTงรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม และตระหนกัถึงความสําคญัของการรกัธรรมชาติและ

สิ*งแวดลอ้ม 

1. สาระการเรียนรู้ 
 

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ?งมีชีวิตกบัสิ?งแวดล้อมทางกายภาพ 
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การดาํรงชีวิตของสิ*งมีชีวิตจะเป็นไปไดอ้ย่างปกติ  ตอ้งอาศยั  อาหาร  และสภาพแวดลอ้ม อื*น ๆ ที*

เหมาะสม  เช่น  แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชืTน กระแสลม กระแสนํTา แร่ธาตุ ลว้นเป็นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพที*มีอิทธิพลต่อ ชนิด จาํนวน การกระจาย และการดาํรงชีพของสิ*งมีชีวิต 

แสง 

ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานของโลกของสิ*งมีชีวิต  พืชและสิ*งมีชีวิตที*มีคลอโรฟิลลเ์ป็นกลุ่มสิ*ง

ชีวิต ที*รับพลงังานแสงจากดวงอาทิตยม์าใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเป็นการเก็บพลงังานไวใ้น

โมเลกุลของอาหารสําหรับใชใ้นการดาํรงชีวิตของพืชเองและเป็นอาหารของสัตวต์่อไป  ตามลาํดบั    แหล่ง

ที*อยู่แต่ละแห่งจะมีปริมาณแสงแตกต่างกนัไป ทาํให้สิ*งมีชีวิตที*อาศยัอยู่แต่ละบริเวณแตกต่างกนัดว้ย เช่น 

เราจะพบกลุ่มพืชหนาแน่นในบริเวณที*มีแสงส่องถึง แต่บริเวณใตต้น้ไมใ้หญ่ที*แผ่กิ*งกา้นกวา้งมกัจะไม่พบ

พืชชนิดอื*นมากนกั พืชแต่ละชนิดยงัมีความตอ้งการแสงในปริมาณแตกต่างกนั บางพวกตอ้งการแสงมาก 

เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด ในขณะที*พืชบางกลุ่ม เช่น กลว้ยไม ้เจริญดีในที*ที*มีแสงรําไร หรือมีแสงนอ้ย 

สําหรับสิ*งมีชีวิตที*อาศยัอยู่ในนํTา ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่บริเวณผิวนํTาและในระดบัที*ไม่ลึกมากมี

แสงส่องถึง โดยเฉพาะพวกพืชนํTา สาหร่ายและสิ*งมีชีวิตขนาดเล็กพวกแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว ์แตก่็มี

สัตวที์*อาศยัอยู่ในบริเวณที*นํTามีความลึกมาก ซึ*งจะมีโครงสร้างเป็นแหล่งกาํเนิดแสงในตวัเอง หรือมีลวดลาย

เด่นชดัตามลาํตวั      แสงยงัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออกหากินของสัตวต์่าง ๆ สัตวส่์วนใหญ่จะ

ออกหากินเวลากลางวนั แตก่็มีสัตวอี์กหลายชนิดที*ออกหากินเวลากลางคืน เช่น คา้งคาว นกฮูก เป็นตน้ 

อุณหภูมิ 

สิ*งมีชีวิตแต่ละชนิดดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นอุณหภูมิประมาณ 10 - 30 องศาเซลเซียส ในที*ที*มีอุณหภูมิสูง

มากหรือตํ*ามากจะมีสิ*งมีชีวิตอาศยัอยู่นอ้ยทัTงชนิดและจาํนวน หรืออาจไม่มีสิ*งมีชีวิตอยู่ไดเ้ลย เช่น แถบขัTว

โลก และบริเวณทะเลทราย ในแหล่งนํTาอุณหภูมิไม่ค่อยเปลี*ยนแปลงมากนกั ถึงแมใ้นเขตอบอุ่นและเขต

หนาวแถบอาร์กตกิ ที*ปกคลุมดว้ยนํTาแข็ง นํTาก็ไม่ไดเ้ป็นนํTาแข็งไปหมด นํTาที*อยู่ดา้นล่างก็ยงัคงเป็นที*อยู่อาศยั

ของสิ*งมีชีวิตบางชนิดได ้อุณหภูมิบนพืTนดนิจะมีความแปรปรวนมากกว่าในนํTา แต่สิ*งมีชีวิตก็มีการปรับตวั 

เช่น ในบางฤดูกาลมีสัตวแ์ละพืชหลายชนิดตอ้งพกัตวัหรือจาํศีล เพื*อหลีกเลี*ยงการเปลี*ยนแปลงดงักล่าว สัตว์

บางประเภทอพยพไปสู่ถิ*นใหม่ที*มีอุณหภูมิเหมาะสมเป็นการชั*งคราวในบางฤดู เช่น นกนางแอ่นบา้นอพยพ

จากประเทศจนี มาหากนิในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว และอาจจะเลยไปถึงมาเลเซียในเดือนกนัยายนทุกปี 

สิ*งมีชีวิตจะมีรูปร่างลกัษณะหรือสีที*สัมพนัธ์กบัอุณหภูมิของแหล่งที*อยู่เฉพาะแตกต่างกนัไปดว้ย 

เช่น สุนขัในประเทศที*มีอากาศหนาว จะเป็นพนัธ์ุที*มีขนยาวปุกปุย แต่ในแถบร้อนจะเป็นพนัธ์ุขนเกรียน 

ตน้ไมเ้มืองหนาวก็มีความเฉพาะ เช่น ป่าสน จะอยู่ในเขตหนาวแตกต่างจากพืชในป่าดิบชืTนในเขตร้อน 

ความชื=น 

ความชืTนในบรรยากาศจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละภูมิภาคของโลกและยงัเปลี*ยนแปลงไปตาม

ฤดูกาล ความชืTนมีผลต่อการระเหยของนํTาออกจากร่างกายของสิ*งมีชีวิต ทาํให้จาํกดัการกระจายและชนิด
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ของสิ*งมีชีวิตในแหล่งที*อยู่ดว้ย ในเขตร้อนจะมีความชืTนสูง เนื*องจากมีฝนตกชุกและสมํ*าเสมอ และมีความ

อุดมสมบูรณ ์จึงมีความหลากหลายของชนิดและปริมาณของสิ*งมีชีวิตมากกว่าในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ?งมีชีวิตกบัสิ?งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 

กลุ่มสิ*งมีชีวิตที*อาศยัอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศ ย่อมจะมีความสัมพนัธ์เกี*ยวขอ้งกนัในลกัษณะใด 

ลกัษณะหนึ*ง 

+ ไดป้ระโยชน์หรือสภาพการณ์ที*ก่อให้เกิดผลด ี

-  เสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ*ง 

0    ไม่ไดป้ระโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน ์

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ?งมีชีวิตกบัสิ?งมีชีวิตในเชิงการอยู่ร่วมกัน 

 

ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ?งเสียประโยชน์ 

(Symbiosis: +/+, +/0) 

ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ?งเสียประโยชน์ 

(Antagonism:   +/-, -/-) 

ภาวะอิงอาศยั/เกืTอกูล 

(Commensalism: +,0)  

ภาวะปรสิต (Parasism:+/-)  

ภาวะพึ*งพา (Mutualism: +,+)  ภาวะการล่าเหยื*อ (Predation: +,-)  

ไดป้ระโยชนร่์วมกนั 

 (Protocooperation: +,+ )  

ภาวะแข่งขนั/แก่งแย่ง  

 (Competition :-,-)   
ภาวะการหลั*งสาร(Antibiosis :0,-) 

 

 

 

§ ภาวะพึ?งพา ( Mutualism = +,+ ) 

เป็นความสัมพนัธ์ที*สิ*งมีชีวิต 2 ชนิดจาํเป็นตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกนั ถา้แยกจากกนัจะไม่สามารถดาํรงชีวติอยู่ได ้

ตัวอย่าง 
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ไลเคน (Lichen) 

เป็นการดาํรงชีวิตร่วมกนัของรากบัสาหร่าย สาหร่าย

สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ดว้ยแสง แต่ราสร้างอาหาร

เองไมได ้ตอ้งอาศยัอาหารที*สาหร่ายสร้างขึTน 

ขณะเดียวกนัสาหร่ายก็ไดค้วามชืTนและแร่ธาตุจากรา 

 

แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั?ว 

ทาํหนา้ที*ตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศให้เป็นปุ๋ยหรือแร่

ธาตุแก่รากถั*วขณะเดียวกนัมนัก็ไดที้*อยู่อาศยัและอาหาร 

จากตน้ถั*ว 

 

โปรโตซัวในลําไส้ปลวก 

ปลวกไม่มีนํTาย่อยสําหรับย่อยเซลลูโลสในเนืTอไม ้โปรโต

ซัวช่วยในการย่อย จนทาํให้ปลวกสามารถกนิไมไ้ดแ้ละ

โปรโตรซัวก็ไดร้ับสารอาหารจากการ 

ย่อยสลายเซลลูโลสดว้ย 

 

§ ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกนั  (Protocooperation =  +,+ ) 

 เป็นความสัมพนัธ์ที*สิ*งมีชีวิต 2 ชนิดที*อยู่ร่วมกนั แตไ่ม่จาํเป็นตอ้งอยู่ร่วมกนัตลอด ถา้แยกจากกนัก็

สามารถดาํรงชีพอยู่ได ้ 

 ตัวอย่าง 

 

แมลงกับดอกไม้ 

แมลงดูดนํTาหวานจากดอกไมเ้ป็นอาหาร และช่วย

ผสมเกสรจากการบินไปที*ดอกใหม่ โดยมีเกสร

ดอกไมต้ิดขนที*ขาไปดว้ย 
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นกเอี=ยงกับควาย 

นกเอีTยงที*เกาะอยู่บนหลงัควายไดจ้บัแมลงต่างๆ 

บนหลงัควายเป็นอาหาร ควายก็ไดป้ระโยชน์จาก 

แมลงที*ก่อความรําคาญถูกกาํจดัไป 

 

ปูเสฉวนกบัซีแอนนีโมน ี

ปูเสฉวนอาศยัซีแอนนีโมนีช่วยพรางตวัจากศตัรู 

ส่วนซีแอนนีโมนีไดร้ับอาหารจากที*ต่างๆ มากขึTน 

ขณะที*ปูเสฉวนเคลื*อนที* และยงัอาจไดอ้าหารที*ลอย

มาขณะที*ปูเสฉวนกาํลงักินอาหารอีกดว้ย 

 

มดดํากับเพลี=ย 

มดดาํจะนาํเพลีTยไปปล่อยไวที้*ตน้ไม ้เพลีTยจะใช้

ปากเจาะดดูนํTาเลีTยงจากตน้ไม ้แลว้ปล่อยให้นํTาเลีTยง

ไหลออกจากตวัเป็นอาหาร ของมดอีกต่อหนึ*ง 

 

§ ภาวะอิงอาศัย (Commensalism  =  +,0 ) 

 เป็นความสัมพนัธ์ที*ฝ่ายหนึ*งไดป้ระโยชน ์อีกฝ่ายหนึ*งไม่ไดป้ระโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน ์

(Amensalism) แบ่งได ้2 พวก ดงันีT  แบคทีเรียกบัราเพนิซิลเลียม สารที*ราสร้างขึTนมีผลยบัยัTงการเจริญเติบโต

หรือทาํลายแบคทีเรียได ้แต่แบคทีเรียก็ไม่ทาํให้ราไม่ไดป้ระโยชน์แตก่็ไม่เสียประโยชน ์, ตน้ไมใ้หญ่กบั

ตน้ไมเ้ล็ก ตน้ไมเ้ล็กมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที*เพราะถูกตน้ไมใ้หญ่แย่งนํTา อาหาร แสง และอากาศ แต่ตน้ไม้

เล็กไม่ทาํให้ตน้ไมใ้หญ่เสียประโยชน์หรือไดป้ระโยชน์แตอ่ย่างใด 

ตัวอย่าง 

 

พลูด่างกบัต้นไม้ใหญ่ 

พลูด่างไดอ้าศยัร่มเงาและความชืTน จากตน้ไม ้โดย

ตน้ไมไ้ม่ไดป้ระโยชน ์และก็ไม่เสียประโยชน์แต่

อย่างไร 
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กล้วยไม้กบัต้นไม้ใหญ่ 

กลว้ยไมจ้ะยืดเกาะอยู่บริเวณผิวของเปลือก 

ของตน้ไมใ้หญ ไดร้ับความชืTนหรือแร่ธาตุ 

จากปลือกตน้ไม ้โดยที*ตน้ไมไ้ม่ไดร้ับประโยชน ์

แต่ก็ไม่สียประโยชน ์

 

ปลาฉลามกับเหาฉลาม 

เหาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ*ง ครีบหลงัจะเปลี*ยนเป็น

อวยัวะสําหรับเกาะ มนัจะเกาะติดปลาฉลามไปใน

ที*ต่าง ๆ มนัจะกนิเศษอาหารที*เหาฉลามกนิเหลือ 

โดยที*ปลาไม่ไดป้ระโยชน์แตก่็ไม่เสียประโยชน ์
 

§ ภาวะปรสิต (Parasitism =  +,- ) 

ฝ่ายที*ไดร้ับประโยชน์เรียกว่า ปรสิต (Parasite) ส่วนฝ่ายที*เสียประโยชน์เรียกว่า ผูถู้กอาศยั (Host) 

ตัวอย่าง 

 

กาฝากกับต้นมะม่วง 

กาฝากที*เกาะกบัตน้มะม่วง รากของกาฝากจะชอน

ไชไปถึงท่อนํTา ท่ออาหารของตน้มะม่วง แลว้แย่ง

นํTา อาหารจากตน้มะม่วง 

 

ต้นฝอยทองกบัต้นไม้อื?น 

ตน้ฝอยทองจะฝังรากลงไปในพืชแลว้ ดดูนํTาและ

อาหารจากพืชมาใช ้
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ยุงดดูเลือดจากสิ?งมีชีวิต 

 

พยาธิต่าง ๆ ที?อาศัยอยู่กับร่างกายคนและสัตว์ 

 

หนอนกัดกินใบไม้ 

 

§ การล่าเหยื?อ (Predation  = +,- ) 

ฝ่ายที*ไดร้ับประโยชน์เรียกว่า ผูล่้า (Predator) ฝ่ายที*เสียประโยชน์เรียกว่า เหยื*อ (Prey) ตวัอย่างสัตว์

ที*เป็นผูล่้า เช่น สัตวที์*กินสัตวด์ว้ยกนัเองเป็นอาหาร และรวมถึงสัตวที์*กินพืชเป็นอาหารดว้ย      

ตัวอย่าง 

 
การล่าเหยื?อของสุนัขจิ=งจอก 

       
การล่าเหยื?อของกิ=งก่า 
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กาบหอยแครงดกัจับแมลง 

       
เสือล่ากวาง 

 

§ การแก่งแย่ง  (Competition = -,- ) 

ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชนโ์ดยมีการแก่งแย่งปัจจยัที*จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ทาํให้เสียประโยชน์ทัTง 2 

ฝ่าย ตวัอย่างเช่น สัตวแ์ย่งชิงอาหารกนัเอง พืชและสัตวแ์ย่งก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน 

ตัวอย่าง 

      

กวางตัวผู้ ต่อสู้เพื?อแย่งกวางตัวเมีย 

 

§ ภาวะการหลั?งสาร (Antibiosis : 0,-) 

ฝ่ายหนึ*งไม่เสียประโยชนแ์ต่หลั*งสารเคมี เพื*อทาํลายฝ่ายตรงขา้ม   ทาํให้อีกฝ่ายหนึ*งเสียประโยชน์  

 

สาหร่ายสีเขียวแกมนํ=าหลั?งสารพิษ เรียกว่า hydroxylamine  

ทําให้สัตว์นํ=าในบริเวณนั=นได้รับอันตราย 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ?งมีชีวิตกบัสิ?งมีชีวิตในเชิงอาหาร 

 1.  ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) คือ กระบวนการถ่ายทอดพลงังานโดยการกนิอาหารจากสิ*งมีชีวติ

ระดบัหนึ*งไปยงัสิ*งมีชีวติอีกระดบัหนึ*งเป็นแนวหรือทิศทางเดียว นิยมเริ*มตน้ห่วงโซ่อาหารจากผูผ้ลิต โดย

ห่วงโซ่อาหาร แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

 1.1 ห่วงโซ่อาหารแบบผูล่้า (Predator chain หรือ Grazing food chain) เป็นห่วงโซ่อาหาร

แบบจบักินเป็นลาํดบัขัTน โดยเริ*มจากผูผ้ลิตหรือพืชถูกกนิโดยผูบ้ริโภคพืช จากนัTน ผูบ้ริโภคพืชถูกกินต่อ
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โดยผูบ้ริโภคสัตว ์และผูบ้ริโภคสัตวถู์กกนิโดยผูบ้ริโภคสัตวล์าํดบัต่อๆ ไป ดงันัTนการถ่ายทอดพลงังานใน

ห่วงโซ่อาหารแบบนีT  จึงประกอบดว้ยผูล่้า(Predator) และเหยื*อ (Prey) 

 
 1.2  ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต(Parasitic chain) เริ*มจากผูถู้กอาศยั(Host) จะถ่ายทอด

พลงังานไปสู่ปรสิต และจากปรสิตไปสู่ปรสิตอนัดบัสูงกวา่(Hyperparasite) 

 
 1.3 ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย ์(Detritus chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที*เริ*มจากซากพืช

หรือซากสัตว ์(Detritus) ถูกกนิโดยผูบ้ริโภคซากพืชหรือซากสัตวซึ์*งจะถูกกินต่อโดยผูบ้ริโภคสัตว ์หรือเริ*ม

จากซากพืชซากสัตวถู์กย่อยโดยรา และราถูกกินโดยผูบ้ริโภคราเป็นอาหาร 

 
 1.4  ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (Mixed chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที*มีการถ่ายทอดพลงังาน

ระหว่างสิ*งมีชีวิตหลายๆ ประเภท ซึ*งในแต่ละห่วงโซ่อาหารอาจมีทัTงแบบผูล่้า และแบบปรสิต เช่น เริ*มตน้

จากผูผ้ลิตจะถ่ายทอดพลงังานไปยงัผูบ้ริโภคที*กนิพืชซึ*งจะถ่ายทอดพลงังานต่อไปยงัปรสิต เป็นตน้ 

 
 2.  สายใยอาหาร ( Food web ) หมายถึง ห่วงโซ่อาหารที*ซับซ้อนหลาย ๆ ชุด (Complex food chain) 

ซึ*งต่อเนื*องกนั ทาํให้เกิดการถ่ายทอดพลงังานในรูปอาหารระหว่างสิ*งมีชีวิตที*มีความเกี*ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั

อย่างซับซ้อน จึงมีโอกาสถ่ายทอดพลงังานไดห้ลายทิศทาง 

ความสัมพนัธ์เชิงอาหารระหว่างสิ*งมีชีวิตในลกัษณะสายใยอาหารจะเกิดในธรรมชาตจิริงๆ มากกว่า

ในลกัษณะห่วงโซ่อาหาร เพราะว่าสิ*งมีชีวิตแต่ละชนิดกินอาหารไดห้ลายชนิด และสิ*งมีชีวิตบางชนิดเป็น

อาหารของสัตวไ์ดห้ลายชนิด จึงเกิดห่วงโซ่อาหารเชื*อมโยงกนัคลา้ยใยแมงมุม ดงัภาพ 
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2. ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 
 2.1   การสํารวจ สืบคน้ขอ้มูลเกี*ยวกบัปัจจยัสําคญัในสื*งแวดลอ้มที*ทาํให้สิ*งมีชีวิตอยู่รอดในระบบ

นิเวศที*หลากหลาย และรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ   

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1   ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K) 

 -   มีความรู้และเขา้ใจในความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 

 -  สามารถอธิบายอิทธิพลของปัจจยัทางกายภาพที*มีต่อระบบนิเวศได ้ 

 -  สามารถอธิบายอิทธิพลของปัจจยัทางชีวภาพที*มีต่อระบบนิเวศได ้
 -   นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวิตในระบบ

นิเวศได ้

 -   นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของสิ*งแวดลอ้มทางกายภาพแต่ละปัจจยั

ที*มีระบบนิเวศประเภทต่าง ๆ ได ้

 -  นกัเรียนสามารถสรุป  อภิปรายเกี*ยวกบัความสัมพนัธ์ในรูปแบบสายใยอาหารได ้
 -  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความสัมพนัธ์แบบห่วงโซ่อาหารและแบบสายใย

อาหารได ้

     3.2   ด้านทกัษะกระบวนการ (P) 

 -    นกัเรียนสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของสิ*งแวดลอ้มทางกายภาพแต่ละชนิดที*

มีระบบนิเวศระบบนิเวศต่างๆ ได ้

 -     นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวติในระบบนิเวศได ้

 -    นกัเรียนสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างห่วงโซ่อาหารแต่ละแบบได ้

 -     นกัเรียนสามารถสื*อความหมายและแสดงออกให้ผูอื้*นเขา้ใจความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศได ้
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    3.3  ด้านคุณลกัษณะ (A) 

-     นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัTนเรียน  

-     นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัTนเรียนและเขา้ชัTนเรียนตรงตามเวลา 

4.  สื?อการเรียนการสอน 

4.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืTนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  

ชัTนมธัยมศึกษาปีที* 4 

4.2    Power Point 

4.3    ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

4.4     ใบความรู้ เรื*อง ระบบนิเวศ 

4.5    ใบงานที* 11 เรื*อง ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 

5.  รูปแบบการเรียนการสอน 

การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขัTนตอน (Group Investigation 

Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที*ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์

วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชีTแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทัTงร่วมแลกเปลี*ยนเรียนรู้   

แต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย 

5.1  ขั=นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกดิความสงสัย ใคร่รู้

อยากรู้อยากเห็น ซึ*งผูเ้รียนจะตอ้งสํารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

5.2  ขั=นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกนั  

โดยการวางแผนกาํหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ

ประเด็นที*ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที*ส่งเสริม กระตุน้ ให้คาํปรึกษาชีT แนะ ช่วยเหลือ และอาํนวย

ความสะดวกให้ผูเ้รียนดาํเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

5.3 ขั=นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักจิกรรมหรือสถานการณ์ที*ให้ผูเ้รียน

ไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนัทัTงชัTนเรียน โดยนาํเสนอองค์ความรู้ที*ได้จากการสํารวจ ตรวจสอบ พร้อม

ทัTงวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี*ยนเรียนรู้หรือโต้แยง้ในองค์

ความรู้ใหม่ที*ได้สร้างสรรค์ มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม แลว้

ลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 

5.4 ขั=นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที*ให้ผูเ้รียนได้

เพิ*มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึT งยิ*งขึTน โดยการอธิบาย

ยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลกเปลี*ยนเรียนรู้ และเชื*อมโยงความรู้ เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่าง

เป็นระบบ  
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5.5 ขั=นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที*ให้ผูเ้รียนได้ประเมินกระบวนการ

สํารวจตรวจสอบและผลการสํารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื*อนร่วม

ชัTนเรียน 

ที*มา :  http://www.moe.go.th (จาก สสวท.)  วนัที*สืบคน้ขอ้มูล 15 พ.ค. 52 

(1.)   ขั=นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

1.1    ครูทบทวนเนืTอหาเกี*ยวกบัความหมายของระบบนิเวศ กลุ่มสิ*งมีชีวิต บทบาทหนา้ที*และระดบั

ความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวิตโดยสรุป เพื*อเชื*อมโยงเขา้สู่เรื*อง ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 

 (2.)   ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

2.1    ครูอธิบายและจาํแนกสิ*งแวดลอ้มออกเป็น สิ*งแวดลอ้มทางกายภาพ และสิ*งแวดลอ้มทางชีวภาพ 

จากนัTนให้นกัเรียนยกตวัอย่างประกอบ  

 2.2    ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลกระทบของสิ*งแวดลอ้มทางกายภาพแต่ละปัจจยัที*มีต่อสิ*งมีชีวิต 

โดยมีการยกตวัอย่างประกอบเป็นรูปภาพให้ชดัเจนยิ*งขึTน 

 2.3    ครูเชื*อมโยงเขา้สู่ความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวิตกบัสิ*งแวดลอ้มทางชีวภาพ โดยยกตวัอย่างความสัมพนัธ์

ในการอยู่ร่วมกนัของสัตวใ์นป่า ทาํให้เกิดภาวะความสัมพนัธ์ขึTน  จากนัTนครูอธิบายภาวะความสัมพนัธ์และ

เครื*องหมายสัญลกัษณ์ พร้อมกบัให้นกัเรียนยกตวัอย่างประกอบแลว้ครูจึงอธิบายเพิ*มเติม 

 2.4    ครูอธิบายความสัมพนัธ์ของสิ*งมีชีวิตกบัสิ*งแวดลอ้มทางชีวภาพในเชิงของอาหาร คือ สายใยอาหาร

และห่วงโซ่อาหาร และมี power point ประกอบการอธิบาย  

 (3.)    ขั=นอธบิายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1    ครูให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัย ครูอธิบายตอบขอ้สงสัยของนกัเรียน 

(4.)   ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1     ครูให้นกัเรียนทาํใบงานที* 11 เรื*อง ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ ส่งทา้ยคาบ 

4.2     ครูให้นกัเรียนศึกษาเนืTอหาต่อไปมาล่วงหนา้ เพื*อความต่อเนื*องกนัของเนืTอหา 

(5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1    ครูให้นกัเรียนส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบและใบงานที* 11 เรื*อง ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 

5.2    ครูให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัยเพื*อให้นกัเรียนให้เขา้ใจยิ*งขึTน 

6.    สื?อและแหล่งเรียนรู้ 

       6.1   สื?อการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืTนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชัTนมธัยมศึกษาปีที* 4 

2. ใบความรู้  เรื*อง ระบบนิเวศ 
3. ใบงานที* 11 เรื*อง ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ 
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6.2   แหล่งการเรียนรู้ 

1.   ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

2.   ห้องปฏิบตัิการ 

7.    การวัดผลประเมินผล 

วิธีวดั 

7.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัTนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก 

- ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที*/งาน 

- การแสดงความสนใจและกระตือรือรน้ 

- การให้ความร่วมมือในชัTนเรียน ตัTงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

7.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

- ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที*กาํหนด 

- ความถูกตอ้ง 
- ความเรียบร้อยของงาน 

8.   เครื?องมือวัดผลและประเมินผล 

 สมุดบนัทึกประจาํคาบและใบงาน 

9.   เกณฑ์การประเมินผล 
บนัทึกคะแนนที*ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 

10.  บรรณานุกรม 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). หนังสือเรียนสาระ 

 การเรียนรู้พื=นฐาน    ชีวิตกับสิ?งแวดล้อม สิ?งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 สกสค.ลาดพร้าว. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). คู่มือครูสาระการเรียนรู้

 พื=นฐาน   ชีวิตกับสิ?งแวดล้อม สิ?งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต. กรุงเทพฯ : สถาบนัส่งเสริมการ

 สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/fisher/fi16/page_7.htm 

http://www.chaoprayanews.com/2009/08/13/ 

http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter5/eco1.htm   

http://61.19.127.107/bionew/bio6new/unit22/u22-3/u22303.htm 
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11.  บันทึกหลังการสอน 

ความคิดเห็นเกี*ยวกบัการสอน  การสอนตามแผนนีT เป็นไปตามที*วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ*งที*ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที? 11 

เรื?อง ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

ชื?อ.........................................นามสกลุ.......................................................................ชั=น...............เลขที?.......... 

จุดประสงค์ : มีความรู้และความเขา้ใจ และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศได ้

คําสั?ง : จงตอบคาํถามต่อไปนีT 

1. สิ*งแวดลอ้มทางกายภาพต่อไปนีT  มีความสัมพนัธ์ต่อสิ*งมีชีวติในระบบนิเวศอย่างไร จงอธิบายและ
ยกตวัอย่างประกอบ 

แสง……………………………………………………………………………………………………………

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

อุณหภูมิ…..…………...………………………………………………………………………………………

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

นํTาและความชืTน................................................................................................................................................. 

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

2. จากตวัอย่างที*กาํหนดให้ จดัอยู่ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบใด เพราะเหตุใด 

นกทาํรังบนตน้ไม…้…………………………………………………………………………………………. 

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

ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงจบัแมลง……………………………………………………………………………... 

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

สุนขัแย่งกระดูกกนั…………………………………………………………………………………………… 

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

สาหร่ายสีเขียวสร้างสารยบัยัTงการเจริญเติบโตของไดอะตอม………………………………………………... 

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

3. รูปแบบความสัมพนัธ์ต่อไปนีT เหมือนและแตกต่างกนัอย่างไร 
ภาวะพึ*งพากบัภาวะการไดร้ับประโยชน์ร่วมกนั………………………………………………....................... 

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

กลว้ยไมก้บัตน้ไมใ้หญ่ และ กาฝากกบัตน้มะม่วง……………………………………………………………. 

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

เสือกินกวาง กบั ปลิงดูดเลือดคน………………………..….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. จากสายใยอาหารต่อไปนีT  จงจาํแนกออกเป็นห่วงโซ่อาหาร ( ยกตวัอย่าง 3 ห่วงโซ่อาหาร ) 

 
 

 
 
 
 


