
!  1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ  จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

       อธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้ 

2. นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

1. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. มีความอยากรู้อยากเห็น 

3. มีความเพียรพยายาม 

4. มีระเบียบวินัย 

สาระการเรียนรู้  

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

1. กลุ่มส่ิงที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ สารชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นอินทรียสารและอนินทรียสารที่ส่ิงมีชีวิตสามารถนำ

มาใช้ในการดำรงชีวิต  เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น 

2. กลุ่มส่ิงมีชีวิต แบ่งได้ 3 พวก คือ 

    2.1ผู้ผลิต (Producer หรือ Autotroph) คือ ส่ิงมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารได้โดยการเปลี่ยน  
อนินทรียสารให้เป็นอินทรียสาร มี 2 ประเภท คือสังเคราะห์อาหารเองได้    ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้   
      2.2 ผู้บริโภค (Consumer) คือ ส่ิงมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ จำเป็นต้องบริโภคผู้ผลิต  
หรือผู้บริโภคด้วยกันเองเป็นอาหาร แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้ดังนี้ 

 - ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore)         - ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivore) 

 - ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore)        - ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์ (Detritivore or Scarvenger)  

       2.3 ผู้ย่อยสลาย (Decomposers)  คือ ส่ิงมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเอง ได้แก่ รา (Fungi)  
และแบคทีเรีย (Bacteria) ดำรงชีวิตโดยการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอินทรีย์สารที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์ให้เป็น

อนินทรีย์สาร แล้วดูดซึมส่วนที่เป็นอนินทรีย์สารเข้าไปใช้เป็นอาหาร บางส่วนจะเหลือไว้ให้ผู้ผลิตนำไปใช้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 

ขั้นนำ (20 นาที) 

1. ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 ใบ โดยนักเรียนที่ได้สีเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน จะได้ 5 กลุ่ม 

ตัวอย่างบัตรคำที่ครูให้นักเรียน 
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2. ให้นักเรียนช่วยกันแบ่งประเภทของภาพทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทตามความเข้าใจของกลุ่ม 

3. ให้นักเรียนบางกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 

 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน( 60 นาที) 

1. ครูเสนอเกณฑ์การแบ่งกลุ่มรูปภาพโดยใช้ความเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ 

องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ 

สารอินทรีย์        ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน ฮิวมัส 

สารอนินทรีย์     ได้แก่ ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  น้ำ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่ แสง  อุณหภูมิ 

องค์ประกอบที่มีชีวิต 

ผู้ผลิต                 ได้แก่ พืช  

ผู้บริโภค            ได้แก่ วัว  ควาย  ม้า  กวาง  กระต่าย  เสือ  สิงโต  นกกินแมลง  งู   แมวกินนก  คน  

ผู้ย่อยสลาย         ได้แก่ รา แบคทีเรีย จุลินทรีย์  

2. ครูอธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศโดยใช้ PowerPoint ประกอบการสอน  

องค์ประกอบระบบนิเวศสามารถแบ่งออกเป็น  2  หมวดใหญ่ๆ  ได้ดังนี้  

ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต  (abiotic  component)  เป็นส่วนประกอบในระบบนิเวศที่ไม่มีชีวิต  
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศข้ึนมา  โดยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่

ของส่ิงมีชีวิต  ถ้าขาดองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนี้ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศก็ไม่สามารถอยู่ได้  โดยแบ่งออกเป็น  3  

ประเภท คือ  
                      -  อนินทรีย์สาร                  -  อินทรีย์สาร                       -  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   

ส่วนประกอบที่มีชีวิต  (biotic  component)  ได้แก่  พืช  สัตว์  รวมทั้งส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก  และส่ิงมีชีวิต  
เซลล์เดียว  ซ่ึงช่วยทำให้ระบบนิเวศทำงานได้อย่างเป็นปกติ  โดยแบ่งออกตามหน้าที่ของส่ิงมีชีวิต  ได้เป็น  3  

ประเภท  คือ  
       -  ผู้ผลิต  (producer)  คือ  ส่ิงมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น  

พืชสีเขียว  ผู้ผลิตมีความสำคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่เชื่อมต่อระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตและส่ิงที่มีชีวิตอื่นๆใน

ระบบนิเวศ  

    -  ผู้บริโภค  (consumer)  คือ  ส่ิงมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารข้ึนเองได้  

                   -  ผู้บริโภคปฐมภูมิ  (primary  consumers)  เป็นส่ิงมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร  (herbivore)  โดยตรง   
เช่น  ปะการัง  เม่นทะเล  กวาง  กระต่าย  วัว  เป็นต้น  
                   -  ผู้บริโภคทุติยภูมิ  (secondary  consumers)  เป็นส่ิงมีชีวิตพวกสัตว์กินเนื้อ  (carnivore)  หมายถึง  
สัตว์  ที่กินสัตว์กินพืช  หรือผู้บริโภคปฐมภูมิเป็นอาหาร  เช่น  ปลาไหลมอเรย์  ปลาสาก  นก  งู  หมาป่า  เป็นต้น  
                   -  ผู้บริโภคตติยภูมิ  (tertiary  consumers)  เป็นส่ิงมีชีวิตที่กินทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์หรือ

ก๊าซออกซิเจน กระต่าย

สิงโตก๊าซไนโตรเจน จุลินทรีย์
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พวกที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร  (omnivore)  เช่น  ปลาฉลาม เต่า  เสือ  คน  เป็นต้น  
                   - ผู้ย่อยสลาย  (decomposer)  คือ  ส่ิงมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้  แต่อาศัยอาหารจากส่ิงมี

ชีวิตชนิดอื่น โดยการสร้างน้ำย่อย  ออกมาย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆในส่วนประกอบของซากส่ิงมีชีวิตให้เป็นสาร

โมเลกุลเล็กๆ แล้วจึงดูดซึมอาหารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปใช้  เช่น  แบคทีเรีย  เห็ด  รา  เป็นต้น  

3. ให้นักเรียนช่วยกันนำบัตรคำที่ได้มาเขียนเป็นห่วงโซ่อาหร โดยใช้บัตรคำให้ได้มากที่สุด 

ตัวอย่างการเขียนห่วงโซ่อาหาร 

                                                                     แมวกินนก      จุลินทรีย ์           ซากนก 

                                                                           นก 

                                                             วัว                    หนอน                                                           

                                                                   

                                                                         พืช                              ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

                                             แสง 

พืชใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ  ใช้แสงสร้างอาหาร(สังเคราะห์แสง)  พืชเป็นผู้ผลิต 

วัวและหนอนเป็นสัตว์กินพืช  ผู้บริโภคปฐมภูมิหรือผู้บริโภคอันดับที่ 1 

นกกินหนอน แสดงว่านกเป็นสัตว์กินสัตว์ที่กินพืช  ผู้บริโภคทุติยภูมิหรือผู้บริโภคอันดับที่ 2 

แมวกินนก  แสดงว่าแมวกินสัตว์ที่กินสัตว ์ผู้บริโภคตติยภูมิหรือผู้บริโภคอันดับที่ 3 

จุลินทรีย์ย่อยซากนกที่ตายแล้ว และให้เป็นธาตุอาหารให้แก่พืช  ผู้ย่อยสลาย 
คาร์โบไฮเดรตและไขมันได้จากการย่อยสลายของจุลิทรีย์ สารอินทรีย์ 
พืชนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแสงในการสังเคราะห์แสง สารอนินทรีย์ 

4. ให้นักเรียนนำเสนอโดยการเขียนห่วงโซ่อาหารโดยใช้องค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ 

ไม่มีชีวิตให้ ซ่ึงนักเรียนเป็นผู้กำหนดเอง 

ตัวอย่างการเขียนห่วงโซ่อาหาร 

 

 

 

 

 

 

คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน

พืช

หนอน

นก

แสง

เหยี่ยว
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ขั้นสรุป (10 นาที) 

1. ครูทบทวนเรื่ององค์ประกอบในระบบนิเวศที่เรียนให้กับนักเรียนก่อนเพื่อให้นักเรียนทำใบงาน 

2. ครูตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้โดยให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. บัตรคำเรื่อง องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

2. PowerPoint ประกอบการสอนเรื่อง องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

3. ใบงานเรื่อง องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ

1. สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานเป็นกลุ่ม 

2. ความถูกต้องและปริมาณ 

ของคำตอบที่เขียนได้ 

ในกิจกรรม

1. ระดับคุณภาพการทำงาน 

เป็นกลุ่มผ่านเกณฑ์ 

2. นักเรียนสามารถตอบ 

คำถามได้ครอบคลุมมากกว่า  

70 % 

1. แบบประเมินกระบวนการ 

ทำงานกลุ่ม 

2. ใบกิจกรรม 

CO2

ฮิวมัส ไส้เดือน
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มที่ ....................................  ชั้น ....................... 

สมาชิกภายในกลุ่ม 1. ............................................................. 2. ........................................................... 

   3. ............................................................. 4. ........................................................... 

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

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 

 ............/................/.............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 

ลำดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัติ

3 2 1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน 

มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและทำตามหน้าที่ทุกคน 

มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

มีการให้ความช่วยเหลือกัน 

สามารถทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

ทำงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ 

สามารถให้คำแนะนำกลุ่มอื่นได้ 

มีความสนใจและพอใจที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ใน

สถานการณ์และแก้ปัญหาใหม่ๆ
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 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมเรื่อง องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต 

- อนินทรีย์สาร    นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้   4-5 คำ    ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-3 คำ     ได้ 0.5 คะแนน 

- อินทรีย์สาร     นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  4-5 คำ      ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-3 คำ      ได้ 0.5 คะแนน 

- สภาแวดล้อมทางกายภาพ  นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  4-5 คำ      ได้ 1 คะแนน 

       นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-3 คำ      ได้ 0.5 คะแนน 

ส่ิงมีชีวิต 

- ผู้ผลิต     นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  3 คำ         ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-2 คำ      ได้ 0.5 คะแนน 

- ผู้บริโภคปฐมภูมิ   นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  6-10 คำ    ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-5 คำ      ได้ 0.5 คะแนน 

- ผู้บริโภคทุติยภูมิ   นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  6-10 คำ     ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-5 คำ       ได้ 0.5 คะแนน 

- ผู้บริโภคตติยภูมิ   นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  4-5 คำ        ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-3 คำ        ได้ 0.5 คะแนน 

- ผู้บริโภคซากอินทรีย์  นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  3 คำ           ได้ 1 คะแนน 

      นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-2 คำ        ได้ 0.5 คะแนน 

- ผู้ย่อยสลาย    นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  3 คำ           ได้ 1 คะแนน 

       นักเรียนสมารถเขียนรายชื่อได้  1-2 คำ        ได้ 0.5 คะแนน 

คะแนนที่นักเรียนได้นำมาคูณด้วย 5 แล้วหารด้วย 9 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

24-30 

17-23 

10-16

 มากกว่า 70% 

 50% - 70% 

 น้อยกว่า 50%
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บัตรคำเรื่อง องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

กลุ่มที1่ กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 กลุ่มที่5 

ก๊าซ อุณหภูมิ พืช พืช พืช

แมวกินนก แมลง เสือ จุลินทรีย์ วัว

นก คน รา คาร์โบไฮเดรต คน

แสง แบคทีเรีย ความชื้น ก๊าซ ก๊าซออกซิเจน

คาร์โบไฮเดรต ก๊าซ นกกินแมลง กวาง จุลินทรีย์

ไขมัน คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรต เสือ ม้า

จุลินทรีย์ วัว วัว โปรตีน เสือ

หนอน ไขมัน แมลง หนอน โปรตีน

วัว นก น้ำ นก ไขมัน

พืช พืช โปรตีน แสง แสง



!  8



!  9

 

ใบกิจกรรมเรื่อง  องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

คำส่ัง : ให้นักเรียนเขียนรายชื่อคำลงในตารางให้ถูกต้อง 

แนวคำตอบใบกิจกรรมเรื่อง  องค์ประกอบในระบบนิเวศ 

คำส่ัง : ให้นักเรียนเขียนรายชื่อคำลงในตารางให้ถูกต้อง 

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิต

อนินทรีย์

สาร

อินทรีย์

สาร

สภาพ

แวดล้อม

ทาง

กายภาพ

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อย

สลาย

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ซาก

อินทรีย์

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิต

อนินทรีย์

สาร

อินทรีย์

สาร

สภาพ

แวดล้อม

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อย

สลาย

ชื่อ..............................................นามสกุล....................................... 

ชั้นม1 ห้อง..............  เลขที่..............................................................
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อนินทรีย์

สาร

อินทรีย์

สาร

สภาพ

แวดล้อม

ทาง

กายภาพ

ผู้ผลิต

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ซาก

อินทรีย์

ผู้ย่อย

สลาย

น้ำ 

ก๊าซ

คาร์บอนได

ออกไซด์ 

ก๊าซ

ออกซิเจน 

ก๊าซ

ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส 

เกลือแร่ 

โปรตีน 

คาร์โบไฮ

เดรต 

ไขมัน 

ฮิวมัส 

วิตามิน

แสง 

อุณหภูมิ 

ความชื้น 

ความ

เป็นกรด-

เบส 

ความ

กดดัน

พืช 

แพลง

ตอน 

แบคทีเรี

ยบาง

ชนิด

วัว 

กระต่าย 

กระบือ 

กวาง 

ช้าง 

หนอน 

ม้า 

ปลา 

ยีราฟ 

หมี

นก 

กบ 

เสือ 

สิงโต 

ปลา 

งู 

จระเข้ 

แมว 

คน 

สุนัข 

ปลาใหญ่ 

งูใหญ่ 

เหยี่ยว

ไส้เดือน 

กิ้งกือ 

แร้ง

จุลินทรีย์ 

แบคทีเรี

ย 

รา 

เห็ด
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