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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื=นฐาน 
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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 
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดพลังงาน 

          ในสภาพอุดมคติประสิทธิภาพการส่งต่อ หรือการถ่ายทอดพลงังานทางห่วงโซ่อาหารของสิ*งมีชีวิต 

พลงังานเพียง 10 เปอร์เซ็นตที์*เก็บสะสมไวใ้นพืชสีเขียวจะถูกนาํมาเปลี*ยนเป็นมวล ชีวภาพของสัตวกินพืช 

พลงังานส่วนใหญ่ คือประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์ถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการ เมแทบอลิซึม สูญเสียไปในรูป
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ของพลงังานความร้อน และในรูปของกากอาหาร ทาํนองเดียวกนัสัตวที์*กินต่อกนัในลาํดบัขัTนต่างๆ ของห่วง

โซ่อาหารจะไดร้ับพลงังานสะสมที*ถูกเปลี*ยนเป็น มวลชีวภาพเพียง 10 เปอร์เซ็นต ์ดงันัTนพลงังานที*ถูก

ถ่ายทอดจะลดลงตามลาํดบัตามความยาวของ ห่วงโซ่อาหาร ดงัภาพ 

 
ภาพ - แสดงพลงังานศกัยใ์นรูปของมวลชีวภาพที*สะสมในเนืTอเยื*อของผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ 

         การถ่ายทอดพลงังานในลกัษณะดงักล่าวนีT เรียกว่า “ กฎ 10 เปอร์เซ็นต์ ” (Ten percent law) มีใจความ

สรุปว่า “ พลงังานศกัยที์*สะสมในรูปเนืTอเยื*อของผูบ้ริโภคแต่ละลาํดบัขัTนจะนอ้ยกว่า พลงังานศกัยที์*สะสมใน

เนืTอเยื*อผูบ้ริโภคลาํดบัขัTนตํ*ากว่าที*ถดักนัลงมาประมาณ 10 เท่า ” 

ในสภาพธรรมชาติการถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่อาหารแต่ละลาํดบัขัTนอาจไม่เป็นไปตามกฎ 10 

เปอร์เซ็นต ์บางครัT งอาจนอ้ยกว่าหรือมากกว่า ขึTนอยูก่บัชนิดของสิ*งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารและวิธีการวดั 

การถ่ายทอดพลงังานสามารถอธิบายในรูปของแผนภาพรูปแท่งซ้อน ๆ กนั โดยให้ผูผ้ลิตเป็นแท่งอยู่ระดบั

ตํ*าสุด และสิ*งมีชีวิตที*ลาํดบัของอาหารสูงขึTนจะอยู่สูงขึTนไปตามลาํดบัขัTน ทาํให้ไดพี้ระมิด มกัเรียกว่า 

พีระมิดอาหาร(Food pyramid) แบ่งออกเป็น 3 แบบ 

 1. พีรามิดจํานวนของสิ?งมีชีวิต (Pyramid of number) เป็นพีระมิดที*บอกจาํนวนสิ*งมีชีวิตในแต่ละ

ลาํดบัขัTนอาหาร ใชห้น่วยเป็นตน้หรือตวัต่อหน่วยพืTนที*หรือปริมาตร วิธีนีTวดัไดง่้ายโดยการนบัแต่มีขอ้เสียที*

ขนาดร่างกายของสิ*งมีชีวิตแตกต่างกนัมาก แตต่อ้งนบัเป็น 1 หน่วยเหมือนกนั จึงทาํให้รูปร่างปิรามิดแสดง

จาํนวนของระบบนิเวศเกิดความคลาดเคลื*อนแตกต่างกนัมากจนยากที*จะเปรียบเทียบได ้เพราะให้

ความสําคญักบัสิ*งมีชีวิตขนาดเล็กเกินความเป็นจริง 

 

 
 2. พีระมิดนํ=าหนกัหรือมวลของสิ?งมีชีวิต (Pyramid of biomass) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ*งมีชีวิต

ในแต่ละลาํดบัขัTนอาหาร ในหน่วนนํTาหนกัแห้ง (Dry weight) หรือนํTาหนกัสดของสิ*งมีชีวิตที*ยงัไม่อบแห้ง

(Wet weight) หรือจาํนวนแคลอรี (Calories value) ต่อหน่วยพืTนที*หรือปริมาตร นํTาหนกัหรือมวลชีวภาพ

(Biomass) เป็นนํTาหนกัเนืTอเยื*อที*ยงัคงมีชีวิตต่อหน่วยพืTนที*หรือปริมาตร หรืออาจเป็นเนืTอเยื*อส่วนที*ตายแลว้ 

เช่น ท่อลาํเลียงนํTาของพืช แต่ยงัสามารถทาํหนา้ที*ค ํTาจุนให้เนืTอเยื*อส่วนที*มีชีวิตยงัคงทาํหนา้ที*เกี*ยวกบัการ

ดาํรงชีวิตไดต้ามปกต ิ
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 3. พีระมิดพลังงาน (Pyramid of Energy) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ*งมีชีวิตในอตัราของการ

ถ่ายทอดพลงังาน หรือผลผลิตของแต่ละลาํดบัขัTนอาหาร โดยใชห้น่วยของนํTาหนกัหรือพลงังานต่อหน่วย

พืTนที* หรือปริมาตรต่อหน่วยเวลา เช่น กโิลแคลอรี/ ตารางเมตร/ปี 

 
ประโยชน์ของปิรามิดอาหาร 

- แสดงให้ทราบถึงโครงสร้างของลาํดบัขัTนอาหารในระบบนิเวศไดโ้ดยง่ายและชดัเจน 

- ใชใ้นการเปรียบเทียบลกัษณะการถ่ายทอดพลงังานของระบบนิเวศต่างๆ 

การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ   

 

ในระบบนิเวศนัTน นอกจากจะมีสิ*งมีชีวิตมากมายหลายชนิดแลว้ ยงัมีแร่ธาตุและสารต่าง ๆ เป็น

องคป์ระกอบตามธรรมชาติ  สิ*งมีชีวิตใชแ้ร่ธาตุและสารจากสิ*งแวดลอ้มในการดาํรงชีวิต ในขณะเดยีวกนัก็

ปล่อยสารกลบัคืนสู่สิ*งแวดลอ้มดว้ย ทาํให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวฎัจกัร 

วัฎจักรนํ=า 

นํTาเป็นองคป์ระกอบสําคญัในเซลลข์องสิ*งมีชีวิต เป็นตวักลางของกระบวนการต่าง ๆ ในสิ*งมีชีวิต 

อีกทัTงยงัเป็นแหล่งที*อยู่อาศยัของสิ*งมีชีวิตมากมาย เพราะโลกประกอบดว้ยนํTา 3 ใน 4 ส่ว วฏัจกัรของนํTาจึง

นบัว่ามีความสําคญัต่อสิ*งมีชีวิตเป็นอย่างมาก 
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วัฎจักรคาร์บอน 

ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุเหล็กที*สําคญัในสารอินทรียแ์ละสิ*งมีชีวิต  นอกจากนีTก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์

และพวกเกลือคาร์บอนก็เป็นสารประกอบอนินทรี ที*สําคญัของคาร์บอน  การหมุนเวียนของคาร์บอนมกัจะ

เกิดขึTนพร้อม ๆ  กบัการหมุนเวียนของนํTาและพลงังาน  การหมุนเวียนของคาร์บอนสรุปได ้ ดงันีT 

 
วัฎจักรไนโตรเจน 

ปริมาณของไนโตรเจนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจน  (N2)  อยู่ในบรรยากาศซึ*งมีมากถึง  

78%  ของบรรยากาศทัTงหมด  แต่ไนโตรเจนที*พืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่ในรูปของเกลือ

แอมโมเนีย  (NH+
4)  หรือเกลือไนเตรท  (NO-

3)  เท่านัTน  สําหรับการเปลี*ยนแปลงและวฏัจกัรของไนโตรเจน

มีความซับซ้อนมาก  พอสรุปได ้ ดงันีT 
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การเปลี?ยนแปลงแทนที?ของกลุ่มสิ?งมีชีวิต  (ecological succession) 

 

 
ตวัอย่างการเปลี*ยนแปลงแทนที*ในประเทศสหรัฐอเมริกา 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 3 
 
 
  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/bio2/chapter5/eco1.htm 

สภาพแวดลอ้มในธรรมชาติมีการเปลี*ยนแปลงอยู่เสมอเช่น การเปลี*ยนฤดูกาล และแต่ละฤดูกาลก็ไม่มี

ความคงที*เสมอไป เช่น ฤดูหนาวบางปีสัTนและไม่ค่อยหนาว แต่บางปียาวกว่าปกติและหนาวจดั 

สภาพแวดลอ้มที*เปลี*ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาทาํให้สิ*งมีชีวติตอ้งปรับตวัในธรรมชาติ จึงไม่มีระบบนิเวศใดที*อยู่

อย่างถาวร เมื*อใดที*ระบบนิเวศหนึ*งล่มสลายไปก็จะมีระบบนิเวศใหม่เขา้มาแทนที*หมุนเวียนอยู่เรื*อยไป

เป็นไปตามกฎการคดัเลือกทางธรรมชาติคือ สิ*งมีชีวติที*เหมาะสมที*สุดเท่านัTนจึงจะอาศยัอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มอย่างใดอย่างหนึ*งได ้สิ*งมีชีวิตที*ไม่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเช่นนัTนกจ็ะค่อยๆ ตายไป  

หรืออาจจะมาจากความสําเร็จในการแพร่กระจายของสิ*งมีชีวิตเขา้สู่พืTนที*ใหม่ ผูที้*เขา้ยึดครองไดเ้ร็ว ปริมาณ

มากและมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ไดด้ีกวา่ ก็จะสามารถดาํรงชีพได้ในพืTนที*นัTนในที*สุด  

 ระยะเวลาและขัTนตอนของการเปลี*ยนแปลงแทนที*ที*เกดิขึTนต่างกนัออกไป กระบวนการที*เกดิขึTนเป็น

ผลเนื*องมาจากปฏิกิริยาระหว่างส่วนประกอบที*เป็นสิ*งมีชีวิต และสิ*งไม่มีชีวิตของระบบนิเวศ  

การเปลี*ยนแปลงแทนที*ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ มี 2 ลกัษณะ คือ 
 

ภูมิการเปลี?ยนแปลงแทนที?แบบปฐมิ  (primary succession)  
 

 บริเวณที*ว่างไม่มีสิ*งมีชีวิตอยู่เลย มีแต่หิน กรวด ทราย เมื*อมีการกดักร่อนตามธรรมชาติและความชืTน

พอเหมาะ   สิ*งมีชีวิตชนิดแรกที*สามารถเติบโตไดเ้รียกว่า สิ*งมีชีวิตชนิดบุกเบิก (pioneer species) ต่อมาเมื*อมี 

แร่ธาตุและสารอินทรียที์*เหมาะสม ไลเคนส์อาจเจริญไดจ้นกระทั*งพืTนที*บริเวณนัTนส่วนใหญ่จะเต็มไปดว้ย 

ไลเคนส์ ในช่วงเวลานัTนไลเคนส์เป็นสิ*งมีชีวติชนิดเดน่ เมื*อไลเคนส์ตายจะมีสารอินทรียใ์นพืTนที*นัTน 

เพิ*มมากขึTนและเหมาะที*มอสและลิเวอร์เวิร์ตจะเติบโตได ้พืTนที*แห่งนัTนจะถูกแทนที*ดว้ยพวกมอสและ 

ลิเวอร์เวิร์ตจนเป็นสิ*งมีชีวติชนิดเด่น ในช่วงเวลานีTพืTนที*จะมีฮิวมสัเพิ*มมากขึTนจนพอที*จะให้สิ*งมีชีวิตที*มี 

รากฝอยเจริญเติบโตได้   เมื*อมีเมล็ดของพืชอื*น เช่น หญา้ ปลิวมาตกบริเวณนีT  หญา้จึงอาจเป็นสิ*งมีชีวิต 

ชนิดเด่นต่อไป และในการเปลี*ยนแปลงขัTนถดัไปอาจแทนที*ดว้ยพืชลม้ลุก เช่น พืชตระกูลถั*วหรือสาบเสือ 

จนกระทั*งถึงพืชชัTนสูงที*เป็นไมย้ืนตน้ไดเ้ป็นป่าสมบูรณ์ชนิดต่างๆ ที*เป็นสังคมชีวติขัTนสุดยอด แต่ละขัTนตอน

ของการเปลี*ยนแปลงแทนที*ย่อมประกอบดว้ยสิ*งมีชีวติหลายชนิด แต่จะมีเพียงไม่กี*ชนิดหรือชนิดเดยีวเท่านัTน 

ที*เป็นสิ*งมีชีวิตชนิดเดน่ 

  การเปลี*ยนแปลงแทนที*ในที*แห่งใดย่อมขึTนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ทัTงสภาพภูมิอากาศ แร่ธาตุในดิน 

ตลอดจนสิ*งมีชีวิตที*อยู่บริเวณใกลเ้คียง การศึกษาเกี*ยวกบัการเปลี*ยนแปลงแทนที*นิยมใชพื้ชเป็นหลกั เนื*องจาก

ศึกษาไดง่้ายกว่าการศึกษาการเปลี*ยนแปลงแทนที*ของสัตวซึ์*งตอ้งขึTนอยู่กบัพืชและปัจจยัอื*น 
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ลกัษณะการเปลี*ยนแปลงแทนที*ที*เกดิขึTนในเนืTอที*ซึ*งไม่มีสิ*งมีชีวิตอาศยัมาก่อน (primary succession) 

www.geo.arizona.edu/ Antevs/nats104/00lect20.html 
 

การเปลี?ยนแปลงแทนที?แบบทุติยภูมิ (secondary succession) 

 เป็นการเปลี*ยนแปลงแทนที*ที*เริ*มจากบริเวณที*เคยมีสิ*งมีชีวติแลว้แต่ถูกทาํลายไป ปัจจยัที*ทาํให้สังคมชีวติ

เดิมถูกทาํลายไปอาจเกิดขึTนเนื*องจากเกดิแผ่นดินไหวทาํให้ภูเขาพงัทลาย การสร้างเขื*อนกัTนนํTาทาํให้ป่าถูกทาํลาย 

การเกดิภูเขาไฟระเบิดทาํให้ผิวโลกเปลี*ยนแปลงและสิ*งมีชีวิตบริเวณนัTนตายหมดหรือเกือบหมด ตลอดจนการ

เปลี*ยนแปลงภูมิอากาศอย่างกะทนัหัน เช่น เกิดภาวะแห้งแลง้ติดต่อกนัในช่วงระยะ 4-5  ปีในทวีปแอฟริกา 

บางแห่ง หรือการตดัไมท้าํลายป่าเพื*อทาํไร่เลื*อนลอยก็เป็นการเปลี*ยนแปลงแทนที*ขึTนใหม่เช่นกนั 

 การเปลี*ยนแปลงแทนที*ที*เกาะกรากะตวั (Krakatoa) ซึ*งอยู่ในช่องแคบซุนดราระหว่างเกาะสุมาตราและชวา เกาะ

นีT มีการระเบิดของภูเขาไฟมาหลายครัT ง และครัT งสุดทา้ยระเบิดเมื*อวนัที*  27  สิงหาคม  2426 จนเกาะดนัตวัลงใต้

ทะเล ต่อมามีการยุบตวัขึTนเหนือนํTาใหม่ สิ*งมีชีวิตทุกชนิดที*เคยอยู่ในป่าดงดิบบนเกาะถูกทาํลายสิTน เกาะที*โผล่

ขึTนมาใหม่มีพืTนหินและเถา้ถ่านจากหินละลายเป็นส่วนใหญ ่สิ*งมีชีวิตรุ่นใหม่ที*ปรากฏอาจมากบักระแสนํTา ลม 

หรือนก หลงัจากภูเขาไฟระเบิดมาแลว้  9 เดือน   บริเวณแอ่งนํTาบนเกาะใหม่นีTพบพวกสาหร่ายสีเขียวแกมนํTาเงิน

ซึ*งคาดว่ามากบักระแสลม ต่อมาพบพืชและสัตวช์นิดต่าง ๆ เหมือนกบัพวกที*อยู่บนเกาะชวาและสุมาตราซึ*งห่าง

ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร หลงัจากนัTนอีก 50 ปี เกาะกรากะตวัก็มีการเปลี*ยนแปลงแทนที*จนถึงขัTนสุดยอด 

กลายเป็นป่าดงดิบที*อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชและสัตวม์ากกว่า  1,200 ชนิด 

 
ลกัษณะการเปลี*ยนแปลงแทนที*ที*เกดิขึTนในที*ซึ*งเคยมีสิ*งมีชีวิตอาศยัอยู่เดิม (secondary succession) 

www.geo.arizona.edu/ Antevs/nats104/00lect20.html 
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ในกรณีของสัตว์อาจมีการยา้ยถิ*นที*อยู่อาศยัเมื*อสภาวะแวดลอ้มเปลี*ยนแปลงไปอีก สิ*งมีชีวิตอื*นที*

เหมาะสมกว่าจะเขา้มาแทนที*  ในธรรมชาติสังคมชีวติจะเริ*มจากกลุ่มสิ*งมีชีวิตแบบง่าย  ๆแลว้ถูกเปลี*ยนแปลง

แทนที*ดว้ยสังคมชีวิตที*สลบัซับซ้อนมากยิ*งขึTน จนกระทั*งไดสั้งคมชีวิตขัTนสุดยอด (climax community)  

ไม่มีการเปลี*ยนแปลงแทนที*ต่อไป 
 

ประชากร (Population) 

 ประชากรคือ สิ*งมีชีวิตชนิดเดียวกนัมาอยู่รวมกนัในแหล่งที*อยู่เดียวกนัในช่วงเวลาหนึ*ง  จะเห็นได้

ว่าการที*นกัเรียนจะอา้งอิงถึงความหมายของคาํว่าประชากร นกัเรียนตอ้งระบุสิ*งต่อไปนีT  คือ  

   ชนิดของสิ?งมีชีวิต  แหล่งที?อยู่ และ ช่วงเวลา 

นกัเรียนลองพิจารณาการให้ความหมายของคาํว่าประชากรต่อไปนีT  

 1.   ประชากรของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2550                 ถูก 

 2.   ประชากรของตน้ลาํใย           ผิด 

 3.   ประชากรของตน้สักในสวนป่าที*โรงเรียนดอนตาลวิทยาเมื*อวานนีT ถูก 

 เนื*องจากประชากรแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสิ*งมีชีวิตเป็นจาํนวนมากที*มีการเกิด การตาย ประชากร

แต่ละตวัมีอายุแตกต่างกนั และมีการกระจายตวัในพืTนที*แตกต่างกนั ดงันัTน เพื*อความเขา้ใจในพฤติกรรมและ

โครงสร้างของประชากรเราจึงตอ้งศึกษาคณุสมบตัิของประชากรเรื*อง ความหนาแน่นของประชากร  

• ความหนาแน่นของประชากร 
 ความหนาแน่นคือสัดส่วนระหว่างจาํนวนของสิ*งมีชีวิตต่อพืTนที*หรือ ปริมาตร 

การหาความหนาแน่นที*แทจ้ริง  (Absolute density) คือ  ความหนาแน่นของประชากรทัTงหมดซึ*งเรา

อาจนบัไดท้ัTงหมด  หรืออาจใชว้ิธีทางสถิติสุ่มแลว้คาํนวณออกมาไดท้ัTงหมดในพืTนที*นัTน ๆ  

 การหาความหนาแน่นที?แท้จริง  (Absolute density)  จะวดัได ้2 วิธี  คือ 

 1. การนบัจาํนวนประชากรทัTงหมด (Total  count)  เป็นวิธีหาความหนาแน่นของประชากรในพืTนที*

หนึ*งๆ เช่นการหาความหนาแน่นของประชากรที*มีอยู่ทัTงหมดในพืTนที*ใดพืTนที*หนึ*ง เช่น  การหาความ

หนาแน่นของพืชขนาดใหญ่ ในพืTนที*ที*ไม่กวา้งมากนกั สัตวข์นาดใหญ่ที*เชื*อง หรือประชากรมนุษย ์

โดยวิธีสํารวจสํามะโนครวั  

 2   การสุ่มตวัอย่าง (Sampling  method)   เป็นวิธีหาความหนาแน่น ของประเชากรในพืTนที*หนึ*ง โดย

เก็บตวัอย่างมาแบบสุ่ม แลว้นบัตวัอย่างทัTงหมด ซึ*งจะมีจาํนวนเพียงเล็กนอ้ยจากประชากรทัTงหมด จาก

ตวัอย่างที*สุ่มมาได ้เราสามารถหาความหนาแน่นของประชากรไดท้ัTงหมดได ้ วิธีเก็บตวัอย่างแบบมสุ่มนิยม

ทาํ 2 วิธีคือ 

  2.1  การใชค้วอแดท (Quadrat) หรือ การสุ่ม

ตวัอย่างโดยการแบ่งแปลงย่อย  เหมาะกบัการหาความ หนาแน่นของ

พืชในป่า 
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http://www.ecotoxicology.ca/csi/Methods.html 

 ควอ แดท คือพืTนที*ที*จะเก็บตวัอย่างนิยมทาํเป็นสี*เหลี*ยม

จตุรัส เก็บ ตวัอย่างมาจากหลายๆ ควอแดทแลว้นบัจาํนวนทัTงหมด 

ค่าของควอ แดทจะถูกตอ้งเพียงใดขึTนอยู่กบั 

   -   ทราบควอแดทเหมาะสม (ถา้ใน

กิจกรรมคือควอแดทที*ควรหยุด) 

   -   นบัจาํนวนทัTงหมดของควอแดทไดถู้กตอ้ง 

   -    ตวัอย่างที*เก็บมาตอ้งเป็นตวัแทนที*แทจ้ริงของประชากรในพืTนที*ทัTงหมด ซึ*ง

กระทาํไดโ้ดยการเก็บตวัอย่างแบบสุ่ม 

  ขอ้กาํหนดการใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างวิธีนีTคือ   การกระจายของประชากรจะตอ้งเป็นแบบสุ่ม 

(Radom)  หรือ  แบบสมํ*าเสมอ  (Unidom) 

 Ex  ประชากรตน้สักที*เก็บไดจ้ากตวัอย่างควอแดท 5 ควอแดท จาํนวนทัTงหมดที*นบัได ้25 ตน้ 

จาํนวนตน้สัก =    25/5   = 5   ตน้/ควอแดท   

**ในการนบัจํานวนของสิ?งมีชีวิตแต่ละชนดิจะนับถึงควอแดทที?เหมาะสมเท่านั=น ส่วนควอแดทถดัไป 

จะไม่นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 การหาความหนาแน่นของสิ*งมีชิวิต  หาไดจ้ากนาํจาํนวนสิ*งมีชีวิตที*ไดห้ารดว้ยพืTนที*ของควอแดทที*

เหมาะสม 

 จาก EX  มีประชากรตน้สัก 5 ตน้ โดยควอแดทที*เหมาะสมคือ 5x5 มีพืTนที*  = 25 ตารางเมตร  

ดงันัTน  ความหนาแน่นของตน้สักในพืTนที* จึงคาํนาณไดด้งันีT  

 ความหนาแน่นของตน้สัก =   5/25 = 0.2 ตน้/ตารางเมตร   

 ประชากรของสิ*งมีชีวิตอื*นในควอแดทกค็าํนวณหาความหนาแน่นเช่นเดียวกนั หลงัจากที*คาํนวณหา

ความหนาแน่นเรียบร้อยแลว้ การวิเคราะห์ผลถา้สิ*งมีชีวิตใดมีความหนาแน่นสูงถือว่า เป็นสปีชีส์เด่นใน

พืTนที* (Dominance species) ถา้สิ*งมีชีวิตใดมีความหนาแน่นนอ้ยแสดงว่าเป็นสปีชีส์ดอ้ย (Recessive species) 

 2.2    การทาํเครื*องหมายตดิปล่อยแลว้จบัมาใหม่   นิยมใชก้บัสัตวโ์ดยสุ่มตวัอย่างสัตวม์าแลว้ นาํมา

ติดเครื*องหมาย ทัTงหมดจึงปล่อยออกไปยงัแหล่งที*อยู่ หลงัจากนัTนทาํการจบัสัตวก์ลบัมาใหม่อีกครัT งหนึ*งซึ*ง

จะมีทัTงสัตวที์*ติดเครื*องหมาย และไม่ไดต้ดิเครื*องหมายนาํมาคาํนาณหาประชากรจากสูตร  

            สูตรคาํนวณ          P =  T x M / R 

                                   M =  กลุ่มตวัอย่างที*ทาํเครื*องหมาย 

                                   T  =  จาํนวนที*สุ่ม 

                                   R  =  จาํนวนสัตวที์*เครื*องหมายไว ้

                               และมีค่า  Uariance  ของค่าประมาณ 
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                                                       P  =  T2xM2 / RB    

                             เมื*อ  P  เป็นค่าของจาํนวนที*ตอ้งการทราบ 

    ข้อกําหนดของการใช้วิธกีารประมาณค่า 

                                1.  ประชากรที*ศึกษาตอ้งไม่มีการอพยพเขา้ – ออก 

                                2.  กลุ่มที*ทาํเครื*องหมายจะตอ้งไม่ตายเนื*องจากการทาํเครื*องหมาย 

                                3.  เครื*องหมายจะตอ้งไม่หลุดหรือสูญหาย 

                                4.  การกระจายของกลุ่มที*ติดเครื*องหมายเป็นแบบสุ่ม 

2. ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 
 2.1   การสํารวจ สืบคน้ขอ้มูลเกี*ยวกบัปัจจยัสําคญัในสื*งแวดลอ้มที*ทาํให้สิ*งมีชีวิตอยู่รอดในระบบ

นิเวศที*หลากหลาย และรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ  

2.2   สํารวจ วิเคราะห์ และอธิบายหลกัการของกระบวนการเปลี*ยนแปลงแทนที*และยกตวัอย่างการ

เปลี*ยนแปลงแทนที*ในทอ้งถิ*น 

 

 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1   ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K) 

 -   สามารถอธิบายกลไกในการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศได ้

-   มีความรู้และเขา้ใจในความสัมพนัธ์ที*ก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

-  สามารถอธิบายกลไกในการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศได ้

-  มีความรู้และความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ที*ก่อให้เกิดการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

 -  นกัเรียนสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่าง ๆ กบัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผู้

ย่อยสลายได ้

-  สามารถวิเคราะห์วฏัจกัรของสาร (วฏัจกัรนํTา วฏัจกัรคาร์บอน และวฏัจกัรไนโตรเจน) ได ้

-  นกัเรียนสามารถสรุป  อธิบายความหมายของประชากรได ้ 

-  มีความรู้และความเขา้ใจเกี*ยวกบัประชากรในระบบนิเวศ 

-  นกัสามารถวิเคราะห์ พร้อมทัTงเสนอแนวทางในการวางแผนควบคุมขนาดของประชากรได ้

เรียนสามารถสรุป และอธิบายเกี*ยวกบัปัจจยัที*มีผลต่อการเปลี*ยนแปลงขนาดของประชากรได ้

     3.2   ด้านทกัษะกระบวนการ (P) 

 -   นกัเรียนสามารถวิเคราะห์การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศได ้

 -  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์กลไกการหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศได ้
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 -  นกัเรียนสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างวฏัจกัรนํTา วฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรไนโตรเจนได ้ 

  -  สรุปความสําคญัของวฏัจกัรสารที*มีต่อสิ*งมีชีวิต 

 -  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์กลไกการเปลี*ยนแปลงของประชากรในระบบนิเวศได ้ 

 -  นกัเรียนสามารถคาํนวณหาความหนาแน่นของประชากร อตัราการเปลี*ยนแปลงขนาดของ -

 -  ประชากรไดน้กัเรียนสามารถวิเคราะห์จาํนวนประชากรมนุษยใ์นอนาคต พร้อมทัTงเสนอแนวทางใน

การแกปั้ญหาความหนาแน่นของประชากรมนุษยที์*อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมได ้ 

      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* 12 เรื*อง การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

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
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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  

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    ครูทบทวนเรื*องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารเพื*อเชื*อมโยงเขา้สู่เรื*องการถ่ายทอดพลงังานใน

ระบบนิเวศ โดยสรุป  

 

 

 (2.)   ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

2.1    ครูอธิบายเรื*องการถ่ายทอดพลงังานจากภาพของสายใยอาหารหรือจากเรื*องลาํดบัการกินของ

ผูบ้ริโภค  จาก PàC1àC2àC3  จากนัTนอธิบายเรื*องการถ่ายทอดพลงังาน ดว้ยกฎ 10 เปอร์เซ็นต ์และพีระมิด

อาหาร โดยให้นกัเรียนคิดตามและครูตัTงคาํถามให้นกัเรียนลองทาํในห้องเรียน  

 2.2    ครูอธิบายเรื*องการหมุนเวียนสารหรือวฎัจกัรในระบบนิเวศ โดยใชก้ารอธิบายเป็นขัTนตอนในการ

แสดงลาํดบัการเกิดวฎัจกัรต่างๆ โดยระหว่างการเรียนการสอนจะมีการถามตอบระหว่างครูกบันกัเรียน 

 2.3    ครูเชื*อมโยงเรื*องจาํนวนประชากรแต่ละประเทศ เช่น อินเดีย จีน ไทย เป็นตน้และให้นกัเรียน

เปรียบเทียบจาํนวนประชากรในแต่ละประเทศ เพื*อเขา้สู่เรื*องประชากรและความหนาแน่นของประชากร จากนัTนครู

จึงอธิบายเพิ*มเติมเกี*ยวกบัความหมายของประชากร และวิธีการหาความหนาแน่นของประชากรอย่างแทจ้ริง  โดยมี

ตวัอย่างโจทยก์ารคาํนวณหาจาํนวนประชากรให้นกัเรียนทดลองทาํเพื*อให้เขา้ใจยิ*งขึTน 

 2.4    ครูและนกัเรียนร่วมกนัยกตวัอย่างการเปลี*ยนแปลงของพืTนที*แต่ละแห่ง และอธิบายลาํดบัการ

เปลี*ยนแปลง เช่น จากป่าไมก้ลายเป็นเมืองหลวง  จากนัTนครูจึงเขา้สู่หัวขอ้การเปลี*ยนแปลงแทนที*ของสิ*งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศ ทัTงแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยมีการยกตวัอย่างประกอบและแสดงลาํดบัการเปลี*ยนแปลงให้นกัเรียน

เห็นภาพ 

 (3.)    ขั=นอธบิายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1    ครูให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัย ครูอธิบายตอบขอ้สงสัยของนกัเรียน 
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(4.)   ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1     ครูให้นกัเรียนทาํใบงานที* 12 เรื*อง การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ ส่งทา้ยคาบ 

4.2     ครูให้นกัเรียนศึกษาเนืTอหาต่อไปมาล่วงหนา้ เพื*อความต่อเนื*องกนัของเนืTอหา 

(5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1    ครูให้นกัเรียนส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบและใบงานที* 12  

5.2    ครูให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัยเพื*อให้นกัเรียนให้เขา้ใจยิ*งขึTน 

6.    สื?อและแหล่งเรียนรู้ 

       6.1   สื?อการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรูพื้Tนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชัTนมธัยมศึกษาปีที* 4 

2. ใบความรู้  เรื*อง ระบบนิเวศ 
3. ใบงานที* 12 เรื*อง การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 
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   แบบประเมินคณุภาพของงาน  พิจารณาจาก 

- ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที*กาํหนด 

- ความถูกตอ้ง 
- ความเรียบร้อยของงาน 

8.   เครื?องมือวัดผลและประเมินผล 

 สมุดบนัทึกประจาํคาบและใบงาน 

9.   เกณฑ์การประเมินผล 

บนัทึกคะแนนที*ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 

10.  บรรณานุกรม 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 3 
 
 
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 

 

 

 

 

 

11.  บันทึกหลังการสอน 

ความคิดเห็นเกี*ยวกบัการสอน  การสอนตามแผนนีT เป็นไปตามที*วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ*งที*ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 3 
 
 
 

ใบงานที? 12 

เรื?อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนเิวศ 

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

จุดประสงค์ : มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถอธิบายกลไกในการถ่ายทอดพลงังานของระบบนิเวศได ้

คําสั?ง : จงตอบคาํถามต่อไปนีT 

1. การถ่ายทอดพลงังานในโซ่อาหารหรือสายใยอาหารมีความสําคญัอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

2. การถ่ายทอดพลงังานในรูปของอาหารจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ พลงังาน 10% เท่านัTนที*

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้แลว้พลงังานอีก 90% ในแตล่ะลาํดบัขัTนของผูบ้ริโภคสูญหายไปไหน 

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

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

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

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

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

3. ระบบนิเวศแห่งหนึ*งประกอบดว้ยสายใยอาหารที*มีสิ*งมีชีวติ 14 ชนิด ส่วนระบบนิเวศอีกแห่งหนึ*ง

ประกอบดว้ยสายใยอาหารที*มีสิ*งมีชีวิต 40 ชนิด เมื*อสภาพแวดลอ้มเปลี*ยนแปลง ระบบนิเวศแห่งใดจะ

รักษาสมดุลไดด้ีกว่ากนั เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

4. ววัที*กนิหญา้เป็นอาหารจะเติบโตขึTน คดิเป็นนํTาหนกัโดยเฉลี*ยกี*กรัม ถา้กินหญา้ไป 1 กิโลกรัม 

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

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

 


