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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ(ต่อ)  จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1.    อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ภาวะต่างๆได้ 

2.    อธิบายลักษณะการปรับตัวของส่ิงมีชีวิตให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้  

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

             1.     นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้ 

2.    นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

             1.    มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. มีความอยากรู้อยากเห็น 

3. มีความเพียรพยายาม 

4. มีระเบียบวินัย 

สาระการเรียนรู้  
             ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกัน เรียกว่า ภาวะซิมไบโอซิส(Symbiosis) 

ส่ิงมีชีวิตเหล่านี้ต่างก็มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน โดยมีผลรวมของความสัมพันธ์ 3 แบบ  
คือ  - เม่ือเสียประโยชน์  + เม่ือได้รับประโยชน์ 0 เม่ือไม่ได้รับหรือเสียประโยชน์ ซ่ึงสามารถแบ่งแบบของความ

สัมพันธ์ได้หลายแบบดังนี้ 
     1. ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตที่ไม่มีผลอะไรต่อกัน ต่างฝ่ายต่างไม่ได้รับ

ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ 

     2. ภาวะการแข่งขัน (Competition -/-) ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงอาจเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน

หรือต่างชนิดกันมีความต้องการปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และปัจจัยนั้นมีจำกัดหรือต่างแข่งขันกันเพื่อ

แสวงหาปัจจัยที่ต้องการในการดำรงชีพ โดยต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่  
      3. ภาวะอะเมนลิซึม (Amenlism 0/-) ภาวะที่ฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่ง

เสียประโยชน์ 

      4. ภาวะอิงอาศัย (Commensalism +/0) ความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสีย

ประโยชน์แต่อย่างใด  
      5. ภาวะการล่าเหยื่อ (Predation +/-) ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่า (Predator)ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกล่า 

หรือเหยื่อ เช่น นกกินแมลง งูกินกบ เสือชีต้าล่ากวางกินเป็นอาหาร 
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      6. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation +/+) ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และอยู่

แยกกันได้ 

      7. ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism +/+) ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และอยู่แยกกันไม่ได้ 

      8. ภาวะปรสิต (Paratism +/-) ร่างกายของส่ิงมีชีวิตสามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของส่ิงมีชีวิตบางชนิดที่ดำรงชีพ

แบบปรสิต ผู้ถูกอาศัย (Host) จะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ส่วนผู้ที่ไปอาศัย คือ ปรสิต (Parasite) จะเป็นฝ่ายได้รับ

ประโยชน์เนื่องจากปรสิตจะคอยแย่งอาหาร หรือกินส่วนของร่างกายผู้ถูกอาศัย   
         9. ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism +/-) ความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งของเห็ด รา และแบคทีเรียอาศัยซาก

ส่ิงมีชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ (Exoenzyme) เพื่อย่อยสลายซากเหล่านั้น แล้วจึงดูดซึมสารที่ได้

จากการย่อยเข้าสู่เซลล์ในรูปของเหลว ส่ิงมีชีวิตที่ดำรงชีวิตเช่นนี้เรียกว่า ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) 

การปรับตัว(Adaptation) หมายถึง กระบวนการที่ส่ิงมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบาง

ประการให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ซ่ึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ดังกล่าวจะอำนวยประโยชน์แก่ชีวิตใน

แง่ของการอยู่รอดและสามารถสืบพันธ์ุต่อไปได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตมีหลายประการ 

ได้แก่ การแสวงหาอาหาร การสืบพันธ์ุ การต่อสู้กับศัตรู และการหลบหลีกศัตรู หรือส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงมีชีวิตมีการปรับตัว ดังนี้  
      1. การเกิดและการคงรูปร่าง ท่าทาง ลักษณะ หรือหน้าที่ของส่ิงมีชีวิตในประชากร ทำให้เหมาะสมและ

สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ  
             2. ลักษณะทางสรีรวิทยา พฤติกรรมหรือสัณฐาน ซ่ึงควบคุมโดยพันธุกรรม เอื้ออำนวยให้ส่ิงมีชีวิตชนิด

นั้นๆอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมจนกระทั่งสืบพันธ์ุได้  
       3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น นกบางชนิดมีการเปลี่ยนสีของ

ขนนก หรือพฤติกรรมในบางฤดู เช่น ในช่วงสืบพันธ์ุของนกยูง นกยูงตัวผู้จะรำแพนอวดหางอันสวยงาม  
      การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตเป็นผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ ลักษณะที่ปรากฏจะอำนวยประโยชน์แก่

ส่ิงมีชีวิตในแง่ของการอยู่รอด และสามารถสืบพันธ์ุได้ ลักษณะดังกล่าวที่คงไว้ในส่ิงมีชีวิตนี้ถูกควบคุมโดย

หน่วยพันธุกรรม ส่ิงมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีจะสามารถดำรงชีวิตและแพร่พันธ์ุต่อไปได้ ดังนั้นส่ิงมีชีวิตจะมีการ

เปลี่ยนแปลงร่างกายให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติที่อาศัยอยู่ทั้งนี้เพื่ออำพรางศัตรูที่จะเข้ามาทำร้าย และ

อำพรางเหยื่อที่หลงเข้าไปใกล้ตัว ซึงเหยื่อของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด 

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 
ขั้นนำ (15 นาที) 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               1.   ครูแสดงรูปภาพใน PowerPoint  เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศในภาวะต่างๆ  
โดยให้นักเรียนตอบว่ารูปภาพที่เห็นนั้นเป็นความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศในภาวะใด  

 
               2.    ครูให้นักเรียนเป็นผู้เสนอคำตอบและครูเป็นผู้เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง  
           ภาวะเป็นกลาง (Neutralism)                ภาวะการแข่งขัน (Competition -/-)                                                             
           ภาวะอะเมนลิซึม (Amenlism 0/-)        ภาวะอิงอาศัย (Commensalism +/0)   

           ภาวะการล่าเหยื่อ (Predation +/-)         ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation +/+)   

           ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism +/+)          ภาวะปรสิต (Paratism +/-)                    
           ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism +/-)      

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน( 60 นาที) 

1. ครูอธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศในภาวะต่างๆ ทั้ง 9 ภาวะ รวมทั้งการปรับตัว 

ของส่ิงมีชีวิต โดยใช้ PowerPoint ประกอบการสอน ดังนี้ 

- ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตที่ไม่มีผลอะไรต่อกัน  ต่างฝ่ายต่าง 

ไม่ได้รับประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ เช่น ต้นไม้ใหญ่กับไส้เดือนดิน กระต่ายและนกฮูกที่อาศัยอยู่ในป่า 

- ภาวะการแข่งขัน (Competition -/-)  ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงอาจเป็นส่ิงมีชีวิตชนิด 

เดียวกันหรือต่างชนิดกันมีความต้องการปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และปัจจัยนั้นมีจำกัดหรือต่างแข่งขันกัน

เพื่อแสวงหาปัจจัยที่ต้องการในการดำรงชีพ โดยต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ เช่น ต้นไม้ที่ปลูกรวมอยู่

ในเนื้อที่จำกัดพยายามเจริญสูงข้ึนเพื่อรับแสงแดด ฝูงปลาแย่งกันตะครุบเหยื่อ สุนัขแย่งกินอาหาร เป็นต้น 

ครูให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่าง ภาวะอะเมนลิซึม กับภาวะอิงอาศัย  

- ภาวะอะเมนลิซึม (Amenlism 0/-) ภาวะที่ฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่ง 

เสียประโยชน์ เช่น ต้นไม้ใหญ่บังแสงต้นไม้เล็ก ทำให้ต้นไม้เล็กไม่เจริญขณะที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้รับหรือเสีย

ประโยชน์แต่อย่างใด และแบคทีเรียกับราเพนิซิลเลียม สารที่ราสร้างข้ึนมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทำลาย

แบคทีเรียได้ แต่แบคทีเรียก็ไม่ทำให้ราไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์ 

- ภาวะอิงอาศัย (Commensalism +/0) ความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว  

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด เช่น เหาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีอวัยวะสำหรับดูดเกาะติดปลา

ฉลาม อาศัยกินเศษอาหารจากปลาฉลาม โดยไม่ได้ดูดเลือดหรือทำอันตรายใดๆ แก่ปลาฉลาม  

- ภาวะการล่าเหยื่อ (Predation +/-) ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่า (Predator)ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูก 

ล่า หรือเหยื่อ เช่น นกกินแมลง งูกินกบ เสือชีต้าล่ากวางกินเป็นอาหาร 

ครูให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างการอาศัยอยู่ร่วมกันของควายกับนกเอี้ยง และการอาศัยอยู่

ร่วมกันของรากับสาหร่าย 

การอาศัยอยู่ร่วมกันของควายกับนกเอี้ยงเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สามารถแยกจากันได้ ส่วนการ

อาศัยอยู่ร่วมกันของรากับสาหร่าย เป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่สามารถแยกจากันได้ 

- ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation +/+) ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และอยู่ 

แยกกันได้ เช่น มดดำกับเพลี้ยอ่อน ซ่ึงมดดำจะดูดน้ำเลี้ยง (อาหาร) จากเพลี้ยอ่อนทางทวารหนักและคาบเพลี้ย

อ่อนไปวางตามที่ต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งดูดน้ำเลี้ยงต่อไป ซ่ึงทำให้เพลี้ยอ่อนได้แหล่งอาหาร ใหม่ ๆ  นกเอี้ยงที่
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อาศัยกินแมลงบนผิวหนังควายเป็นอาหาร เนื่องจากความได้ประโยชน์จากการที่นกช่วยลดจำนวนแมลงที่เป็น

ปรสิตของควาย จัดเป็นความสัมพันธ์แบบการได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างควายกับนกเอี้ยง 

-  ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism +/+) ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และอยู่แยกกันไม่ได้ เช่น  

ไลเคน(Lichen) เป็นส่ิงมีชีวิตสองชนิด คือ รากับสาหร่ายพบตามเปลือกต้นไม้ชนาดใหญ่ การอยู่ร่วมกันนี้ทั้ง

สาหร่ายและราต่างได้รับประโยชน์ กล่าวคือสาหร่ายสร้างอกหารได้เองแต่ต้องอาศัยความชื้นจากรา ส่วนราก็ได้

อาศัยดูดอกหารที่สาหร่ายสร้างข้ึน ต่อไทรกับลูกไทร ต่อไทรเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดอกไทร มี

ลักษณะพิเศษที่อัดตัวกันแน่นจนมองคล้ายลูกไทร ภายในลูกไทรมีทั้งดอกตัวเมีย ดอกตัวผู้ และ ดอกกัล ซ่ึงเป็น

ดอกที่ตัวต่อไทรเข้าไปอาศัยอยู่ ต่อไทรจะทำหน้าที่ผสมเกสรให้โดยบินออกจากลูกหนึ่งไปผสมยังอีกลูกหนึ่ง 

ทำให้ต้นไทรยังคงสืบพันธ์ุต่อได้ ต่อไทรจะอาศัยในลูกไทรตลอดชีวิตวนเวียน เป็นวัฏจักรตลอดไป 

-  ภาวะปรสิต (Paratism +/-) ร่างกายของส่ิงมีชีวิตสามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของส่ิงมีชีวิตบางชนิดที่ดำรง 

ชีพแบบปรสิต ผู้ถูกอาศัย (Host) จะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ส่วนผู้ที่ไปอาศัย คือ ปรสิต (Parasite) จะเป็นฝ่ายได้

รับประโยชน์เนื่องจากปรสิตจะคอยแย่งอาหาร หรือกินส่วนของร่างกายผู้ถูกอาศัย   

- ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism +/-) ความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งของเห็ด รา และแบคทีเรียอาศัย 

ซากส่ิงมีชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ (Exoenzyme) เพื่อย่อยสลายซากเหล่านั้น แล้วจึงดูดซึมสาร

ที่ได้จากการย่อยเข้าสู่เซลล์ในรูปของเหลว ส่ิงมีชีวิตที่ดำรงชีวิตเช่นนี้เรียกว่า ผู้ย่อยสลาย (Decomposer 

การปรับตัว(Adaptation) หมายถึง กระบวนการที่ส่ิงมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบาง

ประการให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ซ่ึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ดังกล่าวจะอำนวยประโยชน์แก่ชีวิตใน

แง่ของการอยู่รอดและสามารถสืบพันธ์ุต่อไปได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตมีหลายประการ 

ได้แก่ การแสวงหาอาหาร การสืบพันธ์ุ การต่อสู้กับศัตรู และการหลบหลีกศัตรู หรือส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงมีชีวิตมีการปรับตัว ดังนี้  
      1. การเกิดและการคงรูปร่าง ท่าทาง ลักษณะ หรือหน้าที่ของส่ิงมีชีวิตในประชากร ทำให้เหมาะสมและ

สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ  
             2. ลักษณะทางสรีรวิทยา พฤติกรรมหรือสัณฐาน ซ่ึงควบคุมโดยพันธุกรรม เอื้ออำนวยให้ส่ิงมีชีวิตชนิด

นั้นๆอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมจนกระทั่งสืบพันธ์ุได้  
       3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น นกบางชนิดมีการเปลี่ยนสีของ

ขนนก หรือพฤติกรรมในบางฤดู เช่น ในช่วงสืบพันธ์ุของนกยูง นกยูงตัวผู้จะรำแพนอวดหางอันสวยงาม  
      การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตเป็นผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ ลักษณะที่ปรากฏจะอำนวยประโยชน์แก่

ส่ิงมีชีวิตในแง่ของการอยู่รอด และสามารถสืบพันธ์ุได้ ลักษณะดังกล่าวที่คงไว้ในส่ิงมีชีวิตนี้ถูกควบคุมโดย

หน่วยพันธุกรรม ส่ิงมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีจะสามารถดำรงชีวิตและแพร่พันธ์ุต่อไปได้ ดังนั้นส่ิงมีชีวิตจะมีการ
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เปลี่ยนแปลงร่างกายให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติที่อาศัยอยู่ทั้งนี้เพื่ออำพรางศัตรูที่จะเข้ามาทำร้าย และ

อำพรางเหยื่อที่หลงเข้าไปใกล้ตัว ซึงเหยื่อของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด 

ครู ให้นักเรียนร่วมกันคิดว่ายังมีส่ิงมีชีวิตใดอีกบ้างที่มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนอกเหนือจากที่ครู

อธิบาย 

ขั้นสรุป (25 นาที) 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศในภาวะต่างๆ ทั้ง 9 ภาวะ รวมทั้ง 

การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  โดยยกตัวอย่างการอาศัยอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตต่างๆ และให้นักเรียนตอบว่าเป็น

ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในภาวะใด เช่น 

แบคทีเรียกับราเพนิซิลเลียม ภาวะอะเมนลิซึม 

ยุงกับคน   ภาวะปรสิต 

ต้นไม้ใหญ่กับกล้วยไม้  ภาวะอิงอาศัย 

ต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็ก  ภาวะอะเมนลิซึม 

รากับสาหร่าย   ภาวะพึ่งพากัน 

2. ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ของนักเรียนจากการทำใบงานเรื่องความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต 

ในระบบนิเวศ 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. PowerPoint ประกอบการสอน 

2. ใบงานเรื่องความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ

1. การมีส่วนร่วมใน 

ชั้นเรียน 

2. ตรวจสอบและประเมิน 

ความรู้ที่ได้จากการเรียน

1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน 

ชั้นเรียนมากกว่า 70 % 

2. นักสามารถทำใบงาน 

ได้ถูกต้อง 70%

1. แบบประเมินพฤติกรรม 

ในชั้นเรียน 

2. ใบงาน
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แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 
วิชา......................................................................................................ชั้น....................................... 

3  =  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอ   2   =  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว    

1  =   ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 

ลำ

ดั

บ

ที่

                                       

พฤติกรรม 

ชื่อสกุล

ความ

สนใจใฝ่

รู้

การ

แสดง

ความ

คิดเห็น

ตั้งใจ

เรียน

และ

ร่วม

กิจกรร

ม

ความ

รับผิด

ชอบ

ความ

เป็น

ระเบียบ

รวม

คะแน

น

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

14

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

13-15 

9-12 

5-8

 มากกว่า 70% 

 50% - 69% 

 น้อยกว่า 50%
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แบบทดสอบ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

คำส่ัง จงนำตัวอักษรทางงด้านขวามือไปใส่หน้าข้อความทางขวามือให้มีความสัมพันธ์กัน 

......1. แมวกับหนู    A. ภาวะปรสิต ( Parasitism) 

......2.พยาธิไส้เดือนตัวแบนที่อยู่ใน  B. การล่าเหยื่อ ( Predation ) 

         ระบบทางเดินอาหารของสุนัข  C. ภาวะอิงอาศัย ( Commensalism ) 

......3.นกทำรังบนต้นไม้    D. การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Potocooperation) 

......4.เห็บเกาะกินเลือดบนผิวหนังของสุนัข E. ภาวะอิงอาศัย (Mutualism ) 

......5.บัวกับตบชวาในสระน้ำ   F. ภาวะมีการย่อยสลาย ( Saprophytism )  

......6.ราบนผลไม้                                                     G. ภาวะแข่งขัน ( Competition ) 

......7.ต้นไม้ใหญ่บังแสงต้นไม้เล็ก              H. ภาวะเป็นกลาง ( Neutralism )   

......8.มดดำกับเพลี้ย                J. ภาวะอะเมนซาลิซึม ( Amensalism )  

......9.ต๊ักแตนในนาข้าวกับไส้เดือนดิน    

......10.แบคทีเรียไรโบเซียมที่อาศัยอยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว 

ชื่อ – 

นามสกุล............................................................... 
ชั้นม.1/..................... เลข
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เฉลยแบบทดสอบ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

คำส่ัง จงนำตัวอักษรทางงด้านขวามือไปใส่หน้าข้อความทางขวามือให้มีความสัมพันธ์กัน 

B   1. แมวกับหนู    A. ภาวะปรสิต ( Parasitism) 

A   2.พยาธิไส้เดือนตัวแบนที่อยู่ใน  B. การล่าเหยื่อ ( Predation ) 

         ระบบทางเดินอาหารของสุนัข  C. ภาวะอิงอาศัย ( Commensalism ) 

C   3.นกทำรังบนต้นไม้    D. การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Potocooperation) 

A   4.เห็บเกาะกินเลือดบนผิวหนังของสุนัข E. ภาวะอิงอาศัย (Mutualism ) 

G   5.บัวกับตบชวาในสระน้ำ   F. ภาวะมีการย่อยสลาย ( Saprophytism )  

F   6.ราบนผลไม้                                                     G. ภาวะแข่งขัน ( Competition ) 

I    7.ต้นไม้ใหญ่บังแสงต้นไม้เล็ก              H. ภาวะเป็นกลาง ( Neutralism )   

D   8.มดดำกับเพลี้ย                J. ภาวะอะเมนซาลิซึม ( Amensalism )  

H   9.ต๊ักแตนในนาข้าวกับไส้เดือนดิน    

E   10.แบคทีเรียไรโบเซียมที่อาศัยอยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว

ชื่อ – 

นามสกุล............................................................... 
ชั้นม.1/..................... เลข


