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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ  จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

===================================================================== 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายกลไกของวัฎจักรคาร์บอนได้ 

2. อธิบายกลไกของวัฎจักรไนโตรเจนได้  
ด้านทักษะ/กระบวนการ 

     นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

      2.    มีความเพียรพยายาม 

   3.   มีความอยากรู้อยากเห็น 

              สาระการเรียนรู้  
 วัฏจักรของสาร (Biogeochemical cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่ง โดยการ 

เปลี่ยนแปลงของสารจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง

หรือจากส่ิงมีชีวิตชนิดชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง แต่ในที่สุดจะหมุนเวียนกลับไปยังสภาพเดิมอีก เช่น ออกซิเจน

มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ ทั่วไป  
 วัฏจักรของสารหรือการหมุนเวียนของสาร เป็นการหมุนเวียนจากส่ิงไม่มีชีวิตผ่านส่ิงมีชีวิตแล้ว

หมุนเวียนกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม  องค์ประกอบตามธรรมชาติว่าด้วย ส่ิงมีชีวิต ดำรงชีวิตโดยใช้แร่ธาตุ  
และสารจากส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงจะพบแร่ธาตุต่าง ๆ อยู่ตามธรรมชาติ ในรูปของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของสาร 

 
  

วัฏจักรคาร์บอน(Carbon cycle) 
  วัฏจักรคาร์บอน  หมายถึง การที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกอากาศถูกนำเข้าสู่ส่ิงมีชีวิต หรือออกจาก

ส่ิงมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน้ำอีก หมุนเวียนกันไปเช่นนี้ไม่มีที่ส้ินสุด โดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
ในบรรยากาศและน้ำถูกนำเข้าสู่ส่ิงมีชีวิต ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (CO2) จะถูกเปลี่ยนเป็นอิน

ทรียสารที่มีพลังงานสะสมอยู่ ต่อมาอินทรียสารที่พืชสะสมไว้บางส่วนถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคในระบบต่างๆ 

โดยการกิน CO2 ออกจากส่ิงมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน้ำได้หลายทาง ได้แก่  
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1.การหายใจของพืชและสัตว์ เพื่อให้ได้พลังงานออกมาใช้ ทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของอินทรียสารถูก

ปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระในรูปของ CO2  
 2.การย่อยสลายส่ิงขับถ่ายของสัตว์และซากพืชซากสัตว์ ทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของอาหารถูกปลด

ปล่อยออกมาเป็นอิสระในรูปของ CO2  
 3.การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน และคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานาน 

วัฏจักรของคาร์บอนสัมพันธ์กับวัฏจักรน้ำเสมอ ความสมดุลของ CO2ในอากาศเกิดจากการแลกเปลี่ยน

ของ CO2 ในอากาศกับน้ำ ถ้าในอากาศมี CO2มากเกินไป  ก็จะมีการละลายอยู่ในรูปของ H2CO3  
(กรดคาร์บอนิก) ดังสมการต่อไปนี้  

  CO2+H2O                        H2CO3  
วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle) 
ไนโตรเจนในรูปของแก๊สมีอยู่ในบรรยากาศมากถึง 78 % และเป็นธาตุที่มีอยู่ในโมเลกุล  

ของคลอโรฟิลล์และโปรตีน ส่ิงมีชีวิตจะใช้ไนโตรเจนในรูปของโปรตีน พืชบางชนิดจะนำไนโตรเจนมาใช้โดย

อาศัย แบคทีเรียเช่น ไรโซเบียม (Rhizobium) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากตระกูลถั่ว ซ่ึงมีความสามารถตรึงไนโตรเจน

ในอากาศและในดินแล้วเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน ได้แก่ ไนเตรต (Nitrate) (NO3) และเกลือ

แอมโมเนีย (Ammonium Salt) (NH3) ที่มีสมบัติละลายน้ำได้พืชจะดูดซึมสารประกอบไนโตรเจน แล้วนำมา

สังเคราะห์เป็นโปรตีนไนโตรเจนเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจุบันมนุษย์ได้นำธาตุไนโตรเจน

มาทำเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี เป็นส่วนมาก ซ่ึงทำให้ผลผลิตของพืชเพิ่มข้ึน แต่กลับส่งผลกระทบต่อสภาพ

แวดล้อมเป็นอย่างมาก  
 วัฏจักรไนโตรเจนประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญคือ   
1. nitrogen  fixation  คือ การตรึงไนโตรเจน   
2. ammonification  คือ การเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย  
 3. nitrification คือ การเปลี่ยนเกลือแอมโมเนียเป็นไนไตรท์และไนเตรต   
4. denitrification คือ การเปลี่ยนไนเตรตกลับเป็นแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศ                          

  

ไนเตรตอาจเกิดข้ึนได้จากการเกิดฟ้าผ่า  กระแสไฟฟ้าในอากาศทำให้ไนโตรเจนรวมกับออกซิเจนกลายเป็น  
ไนตริกออกไซด์  (NO)  เม่ืออยู่ในอากาศนาน ๆ ไนตริกออกไซต์จะรวมกับออกซิเจนกลายเป็นไนโตรเจนได

ออกไซด์ (NO2)  ซ่ึงอาจรวมกับไอน้ำในบรรยากาศเกิดเป็นกรดไนตริก เม่ือทำปฏิกิริยากับไอออนบวกไนดินจะ

เกิดเกลือไนเตรตพืชจึงนำไปใช้ได้ ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก (DNA และ RNA) 

วิตามินและคลอโรฟิลล์  ถ้าพืชขาดไนโตรเจน  จะทำให้ใบแก่มีสีเหลืองซีด  เรียกว่า  คลอโรซิส (chorosis) 

เนื่องจากมีคลอโรฟิลล์น้อยหรือไม่มีเลย 

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 
ขั้นนำ (10 นาที) 



!  3

 1.ครูให้นักเรียนดูรูปภาพบนจอแล้วให้นักเรียนทายว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นรูปเกี่ยวกับอะไร  

                                               ( การหมุนเวียนสาร ) 

2. ครูถามคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า  
 จากคาบที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ นักเรียนคิดว่า การหมุนเวียนสาร

และถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
แนวคำตอบ ส่วนที่เหมือนกันคือจะมีการถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ เป็นข้ัน ๆจนถึงผู้

สลายสารอินทรีย์   ส่วนที่แตกต่างคือการถ่ายทอดพลังงานจะไม่เป็นวัฏจักร และพลังงานที่ถ่ายทอดในส่ิงมีชีวิต

นั้นจะมีการเปลี่ยนรูป แต่ไม่มีการสูญหายไป  สำหรับการหมุนเวียนสารนั้นจะเป็นวัฏจักร โดยอาจเริ่มจากแหล่ง

ธาตุอาหาร ซ่ึงเป็นสารอนินทรีย์ในรูปของแร่ธาตุซ่ึงพืชนำไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต หรืออาจอยู่ในรูป

ของแก๊ส เช่น CO2  ซ่ึงพืชนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เป็นสารอาหารซ่ึงอยู่ในรูปของสาร

อินทรีย์ และปล่อยแก๊ส O2 ออกมา และอยู่ในรูปของของเหลว เช่น ไอน้ำ เป็นต้น และหมุนเวียนในระบบอยู่ 

ตลอดเวลา 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (75 นาที) 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับวัฎจักรของสารในระบบนิเวศ  
 วัฏจักรของสาร (Biogeochemical cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่ง โดยการ 

เปลี่ยนแปลงของสารจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง

หรือจากส่ิงมีชีวิตชนิดชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง แต่ในที่สุดจะหมุนเวียนกลับไปยังสภาพเดิมอีก เช่น ออกซิเจน

มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ ทั่วไป  
 ออกซิเจนมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรโดยเริ่มจากพืชสร้างออกซิเจน โดยใช้พลังงานแสงและคลอโรฟิลล์ 

เช่น เดียวกับสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช จะได้สารอินทรีย์ซ่ึงเป็นสารอาหารอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสง

จากนั้นสาหร่ายและสัตว์ต่างมีการถ่ายทอดอาหารและ พลังงานในรูปของห่วงโซ่อาหาร สัตว์ และพืช เม่ือหายใจ

ออกจะปล่อยคาร์บอนออกมาในรูปของสาร ประกอบคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชนำไป

ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกครั้ง  
 วัฏจักรของสารหรือการหมุนเวียนของสาร เป็นการหมุนเวียนจากส่ิงไม่มีชีวิตผ่านส่ิงมีชีวิตแล้ว

หมุนเวียนกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม  องค์ประกอบตามธรรมชาติว่าด้วย ส่ิงมีชีวิต ดำรงชีวิตโดยใช้แร่ธาตุ  
และสารจากส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงจะพบแร่ธาตุต่าง ๆ อยู่ตามธรรมชาติ ในรูปของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของสารได้ดังนี้  



!  4

  

 
 1.  Hydrologic cycle  หมายถึง วัฎจักรของน้ำ  
 2.  Gaseouscycle หมายถึง วัฏจักรการเคลื่อนย้ายวัตถุที่แหล่งสำรองในบรรยากาศและทะเลเช่น  

วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรออกซิเจน และวัฏจักไนโตรเจน  
 3.  Sedimentary cycle  หมายถึง    วัฏจักรการเคลื่อนย้ายธาตุที่มีแหล่งสำรองในพื้นดินใน 

รูปของแข็งสู่วัฏจักรเม่ือมีการผุกร่อน เช่น วัฏจักรฟอสฟอรัส วัฏจักรแคลเซียม วัฏจักรซัลเฟอร์ 

  

2. ครูให้นักเรียนดูภาพวัฏจักรของคาร์บอนพร้อมอธิบายกลไกของวัฏจักรคาร์บอน  
 วัฏจักรคาร์บอน(Carbon cycle) 
 คาร์บอน (Carbon) เป็นธาตุที่มีอยู่ในสารประกอบอินทรีย์เคมีทุกชนิด ดังนั้นวัฏจักรคาร์บอนมัก  
ไปสัมพันธ์กับวัฏจักรอื่น ๆในระบบนิเวศ   คาร์บอนเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของสารอินทรีย์สารในส่ิง

มีชีวิต เช่น คาร์โบไฮเดรด โปรตีน ไขมัน วิตามิน  

วัฏจักรคาร์บอน  หมายถึง การที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกอากาศถูกนำเข้าสู่ส่ิงมีชีวิต หรือออกจาก

ส่ิงมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน้ำอีก หมุนเวียนกันไปเช่นนี้ไม่มีที่ส้ินสุด โดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใน

บรรยากาศและน้ำถูกนำเข้าสู่ส่ิงมีชีวิต ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (CO2) จะถูกเปลี่ยนเป็นอิน

ทรียสารที่มีพลังงานสะสมอยู่ ต่อมาอินทรียสารที่พืชสะสมไว้บางส่วนถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคในระบบต่างๆ 

โดยการกิน CO2 ออกจากส่ิงมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน้ำได้หลายทาง ได้แก่  

1.การหายใจของพืชและสัตว์ เพื่อให้ได้พลังงานออกมาใช้  ทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของอินทรียสารถูก

ปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระในรูปของ CO2  
 2.การย่อยสลายส่ิงขับถ่ายของสัตว์และซากพืชซากสัตว์ ทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของอาหารถูกปลด

ปล่อยออกมาเป็นอิสระในรูปของ CO2  
 3.การเผ่าไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน และคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานาน 

วัฏจักรของคาร์บอนสัมพันธ์กับวัฏจักรน้ำเสมอ ความสมดุลของ CO2ในอากาศเกิดจากการแลกเปลี่ยน

ของ CO2 ในอากาศกับน้ำ ถ้าในอากาศมี CO2มากเกินไป  ก็จะมีการละลายอยู่ในรูปของ H2CO3  
(กรดคาร์บอนิก) ดังสมการต่อไปนี้  

  CO2 + H2O                        H2CO3 
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 3. ครูอธิบายกลไกการทำงานของวัฏจักรไนโตรเจน  
วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle) 
 ไนโตรเจนในรูปของแก๊สมีอยู่ในบรรยากาศมากถึง 78 % และเป็นธาตุที่มีอยู่ในโมเลกุล ของคลอโรฟิลล์

และโปรตีน ส่ิงมีชีวิตจะใช้ไนโตรเจนในรูปของโปรตีน พืชบางชนิดจะนำไนโตรเจนมาใช้โดยอาศัย แบคทีเรีย

เช่น ไรโซเบียม (Rhizobium) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากตระกูลถั่ว ซ่ึงมีความสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศและใน

ดินแล้วเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน ได้แก่ ไนเตรต (Nitrate) (NO3) และเกลือแอมโมเนีย 

(Ammonium Salt) (NH3) ที่มีสมบัติละลายน้ำได้พืชจะดูดซึมสารประกอบไนโตรเจน แล้วนำมาสังเคราะห์เป็น

โปรตีนไนโตรเจนเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจุบันมนุษย์ได้นำธาตุไนโตรเจนมาทำเป็นปุ๋ย

วิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี เป็นส่วนมาก ซ่ึงทำให้ผลผลิตของพืชเพิ่มข้ึน แต่กลับส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

เป็นอย่างมาก  
 วัฏจักรไนโตรเจนประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญคือ   
1. nitrogen  fixation  คือการตรึงไนโตรเจน  เป็นการเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนในอากาศ ให้อยู่ในสภาพของ

แอมโมเนีย หรือไนเตรตที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ การตรึงไนโตรเจนนี้เกิดข้ึนได้จากพวก symbiotic bacteria เช่น 

ไรโซเบียมในรากของพืชตระกูลถั่ว  
2. ammonification  คือการเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย คือการเปลี่ยนจากกรดอะมิโนหรือ

โปรตีน ในซากส่ิงมีชีวิตหรือในของเสียจากเมแทโบลิซึมเป็นแอมโมเนีย กระบวนการนี้เกิดได้จากการกระทำของ 

ammonifying bacteria เช่น Pseudomonas 
 3. nitrification คือ การเปลี่ยนเกลือแอมโมเนียเป็นไนไตรท์และไนเตรต  ส่ิงขับถ่ายจากสัตว์ ซากของพืชและสัตว์

ที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียจะถูก nitrifying bacteria เช่น Nitrosomonas เปลี่ยนไปเป็นไนไตร์ทและไนไตร์ทจะถูก 

nitrifying bacteria เช่น Nitrobacter เปลี่ยนเป็นไนเตรตตอไป 
4. denitrification คือ การเปลี่ยนไนเตรตกลับเป็นแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศ ไนเตรตที่อยู่ในดินจะละลายน้ำ

และถูกพืชนำไปใช้ได้โดยตรง พืชจะเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนและโปรตีนในพืชใหม่ถ้าดินขาดออกซิเจน จะมี

พวก denitrifying bacteria เช่น Thiobacillus เปลี่ยนไนไตร์ท และไนเตรตไปเป็นแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศได้ 

 จากวัฏจักรของไนโตรเจนแสดงให้เห็นว่า แก๊สไนโตรเจนมีการเปลี่ยนรูปและนำไปใช้ในระบบนิเวศในสภาพ
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ของสารประกอบชนิดต่าง ๆ และในที่สุดก็หมุนเวียนกลับคืนมาเป็นแก๊สไนโตรเจนตามเดิม โดยแต่ละข้ันตอน

ของการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยจุลินทรีย์หลายชนิด จึงจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรได้   

                          

 ไนเตรตอาจเกิดข้ึนได้จากการเกิดฟ้าผ่า  กระแสไฟฟ้าในอากาศทำให้ไนโตรเจนรวมกับออกซิเจนกลาย

เป็นไนตริกออกไซด์  (NO)  เม่ืออยู่ในอากาศนาน ๆ ไนตริกออกไซต์จะรวมกับออกซิเจนกลายเป็นไนโตรเจนได

ออกไซด์ (NO2)  ซ่ึงอาจรวมกับไอน้ำในบรรยากาศเกิดเป็นกรดไนตริก เม่ือทำปฏิกิริยากับไอออนบวกไนดินจะ

เกิดเกลือไนเตรตพืชจึงนำไปใช้ได้ ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน  กรดนิวคลีอิก  (DNA และ 

RNA) วิตามินและคลอโรฟิลล์  ถ้าพืชขาดไนโตรเจน  จะทำให้ใบแก่มีสีเหลืองซีด  เรียกว่า  คลอโรซิส (chorosis) 

เนื่องจากมีคลอโรฟิลล์น้อยหรือไม่มีเลย  
 ขั้นสรุป (15 นาที) 
              ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพสรุปการหมุนเวียนสารในวัฏจักรคาร์บอน และวัฏจักรไนโตรเจน โดยที่เลข

ที่คู่ ทำเรื่องวัฏจักรคาร์บอน  
เลขที่ค่ี ทำเรื่องวัฏจักรไนโตรเจน  

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. PowerPoint เรื่องการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน 

2. เอกสารประกอบการเรียน 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ
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แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 

วิชา......................................................................................................ชั้น....................................... 

3  =   ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอ   2   =  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว    

1  =   ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2.  การเขียนแผนผังวัฏจักร 

การแลกเปลี่ยนของสาร 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน 

ชั้นเรียนมากกว่า 70 % 

2. นักเรียนสามารถวัฏจักร 

การแลกเปลี่ยนของสารได้ถูก

ต้อง 

1. แบบประเมินพฤติกรรม 

ในชั้นเรียน 

2. ใบกิจกรรม 

ลำ
ดับ
ที่

                                       พฤติกรรม 

ชื่อสกุล

ความสนใจ
ใฝ่รู้

การแสดง
ความคิด
เห็น

ตั้งใจเรียน
และร่วม
กิจกรรม

ความรับผิด
ชอบ

ความเป็น
ระเบียบ

รวม
คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15



!  8

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

13-15 

9-12 

5-8

 มากกว่า 70% 

 50% - 69% 

 น้อยกว่า 50%
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                                                                                 วัฏจักรคาร์บอน 

คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

องค์ประกอบสารอินทรีย์ในพืชสี

เขียว

ถ่านหิน ปิโตรเลียม เปลือกหอย 

เปลือกคลุมตัวสัตว์เซลล์เดียว

การย่อยสลายของแบคทีเรีย และฟัง

ไจ
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วัฏจักรไนโตรเจน 
 


