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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ

 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศ (ว 23101) จัดทําขึ้นเพื่อใช้พัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี จังหวัดลําปาง เล่มท่ี 1 เร่ือง ความหมายและโครงสร้างของระบบนิเวศ 
จัดทําขึ้นสําหรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของระบบนิเวศ โครงสร้างของระบบนิเวศและ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ทํากิจกรรมหลากหลาย  
ท้ังเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล ได้รับการพัฒนากระบวนการคิด มีการคิดวางแผน 
ลงมือปฏิบัติ สํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์  

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศ (ว 23101) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลําปาง 
เล่มท่ี 1 เร่ือง ความหมายและโครงสร้างของระบบนิเวศ คงจะเป็นประโยชน์ต่อ           
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ธัญญารัตน์  ใหม่ทรายเปียง 
 

    คํานํา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศ (ว 23101) จัดทําขึ้นเพื่อใช้พัฒนา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี จังหวัดลําปาง ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้  

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีท้ังหมด 6 เล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้        
คือ เล่มท่ี 1 เร่ือง ความหมายและโครงสร้างของระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมให้ปฏิบัติ 
คือ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการบอกความหมายของระบบนิเวศ โครงสร้าง           
ของระบบนิเวศ และองค์ประกอบของระบบนิเวศ  

2. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้  
3. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง

ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลา       
10 นาที ลงในกระดาษคําตอบ นําส่งครูเพื่อตรวจคําตอบ  

4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ลอกเพ่ือนหรือดูคําตอบ             
ในเฉลยก่อนท่ีจะทํากิจกรรม 

5. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้วปฏิบัติกิจกรรม
ตามลําดับ โดยมีเวลาสําหรับศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้ จํานวน 3 ชั่วโมง 
เม่ือไม่เข้าใจให้ซักถาม หรือขอคําแนะนําจากครู  

      คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน  



    

 

2

เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

6. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เล่มท่ี 1 
เร่ือง ความหมายและโครงสร้างของระบบนิเวศ ครบทุกกิจกรรมแล้วนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ
10 คะแนน เวลา10 นาที ลงในกระดาษคําตอบนําส่งครูเพื่อตรวจคําตอบ นําคะแนน
ไปรวมกับคะแนนกิจกรรม เพื่อคิดเป็นคะแนนรวมระหว่างเรียน 

7. ในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนสามารถนําไปศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียนจนผ่านเกณฑ์การประเมิน  

8. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียนโดยเด็ดขาด 
9. ส่งคืนเอกสารนี้ตามกําหนดเวลาและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีและไม่ 

สูญหาย  
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สาระท่ี 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
   

 

มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ             
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และ           
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล            
และเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม  
และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 

 

 
1. สํารวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ (ว 2.1 ม3/1)  
2. ต้ังคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือตัวแปรท่ีสําคัญในการสํารวจ ตรวจสอบ 

หรือศึกษาค้นคว้าเร่ืองท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1 ม.3/1) 

สาระการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด 
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3. สร้างสมมุติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี (ว 8.1 ม.3/2) 

4. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได้ผล
เท่ียงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม (ว 8.1 ม.3/3) 

5. รวบรวมข้อมูล จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ม.3/4) 
6. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปท้ังท่ี

สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมุติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจ
ตรวจสอบ (ว 8.1 ม.3/5) 

7. สร้างแบบจําลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจ
ตรวจสอบ (ว 8.1 ม.3/6) 

8. สร้างคําถามท่ีนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องและนําความรู้
ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผล           
ของโครงงานหรือชิ้นงานท่ีผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.3/7) 

9. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ท่ี
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม (ว 8.1 ม.3/8) 

 
 
 

 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
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1. ด้านความรู้ 
1.1 บอกความหมายของระบบนิเวศได้ถูกต้อง 
1.2 จําแนกโครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศได้ 
1.3 จําแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศได้ 
1.4 วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีองค์ประกอบท่ีมีชีวติในระบบนิเวศได้  

2. ด้านทักษะกระบวนการ 
2.1 ทักษะการสังเกต 
2.2 ทักษะการวัด 
2.3 ทักษะการจําแนกประเภท 
2.4 ทักษะการจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูล 
2.5 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 

3. ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.1 มีวินัย 
3.2 ใฝ่เรียนรู้    
3.3 มุ่งม่ันในการทํางาน 
3.4 มีจิตวิทยาศาสตร์    
 

 
 
 

จุดประสงคการเรียนรู  
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คําช้ีแจง  
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ 

10 คะแนน เวลา 10 นาที 
2. ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษตําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง

ข้อเดียว  
 

************************************************************************ 
1.  ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ 

ก. สถานท่ีซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  
ข. สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต 
ค. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง 
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกันในแหล่งท่ีอยู่ 
   เดียวกัน 

2.  โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปจัจัยใดบ้าง 
ก. ปัจจัยทางบกและทางน้ํา 
ข. ปัจจัยทางน้ําและอากาศ 
ค. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 
ง. ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ 
 
 

      แบบทดสอบกอนเรียน  
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3.  สิ่งมีชีวติชนิดใดควรมีปริมาณมากท่ีสุดเพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล 
ก. ผู้ผลิต  
ข. ผู้บริโภคพืช 
ค. ผู้บริโภคสัตว์  
ง. ผู้ย่อยอินทรียสาร 

4.  ข้อใดไมจั่ดเป็นระบบนิเวศ 
ก. บ่อน้ําท่ีมีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม  
ข. สนามกีฬาในโรงพละ 
ค. สนามหญ้าและสระนํ้าหน้าโรงเรียน 
ง. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน 

5.  ระบบนิเวศที่ใหญ่ท่ีสุดคือข้อใด 
ก. ขอนไม้  
ข. ทุ่งหญ้า  
ค. ทะเล  
ง. โลกของสิ่งมีชีวิต 

6.  ส่วนประกอบท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีสุดในระบบนิเวศได้แก่ข้อใด 
ก. ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ข. พลังงานและการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ค. แบคทีเรีย และพืชสเีขียว 
ง. วัฏจักรของสารและการถ่ายทอดพลังงาน 
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7.  ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
ก. โขลงช้างในทุ่งนเรศวร 
ข. ฝูงปลาโลมาในอ่าวไทย 
ค. นักเรียนชายหญิงในโรงเรียน 
ง. มด แมลง นก บนต้นจามจุรี 

8.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพข้อใดมีผลกระทบมากต่อการกระจายตัวของพืช  
ก. แสงสว่าง 
ข. ความชื้น 
ค. อุณหภูมิ 
ง. กระแสลม 

9.  โครงสร้างของระบบนิเวศ มีกี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิต และผู้บริโภค 
ข. 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิตและผู้ผลิต 
ค. 2 ประเภท คือ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต 
ง. 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิต และผู้ย่อยสลาย 

10.  องค์ประกอบสิ่งท่ีมีชีวิตในระบบนิเวศใดเป็นสิ่งมีบทบาทในขั้นตอนสุดท้าย 
ก. ผู้บริโภค 
ข. ผู้ย่อยสลาย 
ค. ผู้ล่าเหยื่อ 
ง. ผู้ถูกย่อยสลาย 
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1. สาระสําคัญ

ภาพท่ี 1.1 ระบบนิเวศ 

ท่ีมา : http://nutsreeya.com/

 
 
 
 
 

 

      

 

ระบบนิเวศ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของสิ่งมีชีวิต               
และส่ิงแวดล้อม โดยการลําดับขั้นของการกินแบบต่าง ๆตลอดจนการหมุนเวียน
ของสาร แร่ธาตุ และการถ่ายทอดพลังงานจนทําให้เกิดองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเป็น
ระบบท่ีมีลักษณะต่าง ๆ กัน 

 
 
 

 
ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่แหล่งใด               

แหล่งหนึ่งระบบนิเวศจึงเป็นหน่วยท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ 
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ ง มีชีวิตกับ
สิ่ ง ไ ม่ มีชีวิต  และระหว่างสิ่ ง มีชี วิตกับ
สิ่งมีชีวิต โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและ
สารอาหารในบริเวณนั้น ๆ สู่สิ่งแวดล้อม  

          ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ

ิ ศ

2. ความหมายของระบบนิเวศ
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 ระบบนิเวศทุก ๆ ระบบจะมีโครงสร้างท่ีกําหนดโดยชนิดของสิ่งมีชีวิต
เฉพาะอย่างท่ีอยู่ในระบบนั้น ๆ ซึ่งโครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งต่างๆ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. โครงสรางของระบบนิเวศ

กลุ่มสิ่งมีชีวิต (community)  
หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตต่างๆท่ีอาศัยอยู่
ภายในระบบนิเวศ ต้ังแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม

แหล่งที่อยู่ (habitality) 
หมายถึง บริเวณท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
จําแนกเป็น แหล่งท่ีอยู่ในน้า ได้แก่ แหล่ง
น้ําจืด ทะเล มหาสมุทร แหล่งท่ีอยู่บนบก 
ได้แก่ ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบสูง ป่า ทะเลทรายทุ่ง
หญ้า  

สิ่งแวดล้อม (environment) 
หมายถึง องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต ซึ่งมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ 
เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ ออกซิเจน 
น้ํา คาร์บอน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น ดิน แร่ธาตุ ภาพท่ี 1.2 โครงสรางของระบบนิเวศ

ที่มา : www.il.mahidol.ac.th/

โครงสร้างของระบบนิเวศ 
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ภาพท่ี 1.3 องคประกอบที่ไมมีชีวิต 

ที่มา : www.1413.in.th 

 
 

 
 

1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของ
พลังงาน ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ
น้ําฝน ฯลฯ ปัจจัยเกี่ยวกับดินและอื่นๆ โดยมีองค์ประกอบในรายละเอียดท่ีแตกต่าง
กันไป ส่งผลให้สภาพของระบบนิเวศในแต่ละแห่งแตกต่างกันไปด้วยซึ่งจําแนก         
เป็น 3 ส่วน คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 อนินทรีย์สาร เช่น  น้ํา ฟอสฟอรัส คาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารละลาย โดยส่ิงมีชีวิตสามารถ
นําไปใช้ได้ทันที  

1.2 อินทรีย์สาร เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ฮิวมัส ฯลฯ เกิดจาก 
การเน่าเปื่อยผุพังของสิ่งมีชีวิต โดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทําให้เกิดเป็นธาตุ
อาหารของพืชอีกคร้ัง  

4. องคประกอบของระบบนิเวศ
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1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น  แสง อุณหภูมิ อากาศ ความชื้น 
ความเป็นกรด เบส  ฯลฯ ซึ่ง สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ทําให้การดํารงชีวิต  
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นแตกต่างกันออกไป 

 2. องค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืชต่าง ๆ จุลินทรีย์ รวมท้ัง
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซึ่งช่วยทําให้ระบบนิเวศทํางานได้อย่าง
เป็นปกติ โดยแบ่งออกตามหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิต ได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภค
ผู้ผลิตและผู้ย่อยสลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4 ระบบนิเวศ

ที่มา : www.1413.in.th

พืชสีเขียว 
ท่ีมีคลอโรฟิลด์  

แบคทีเรีย 
บางชนิด 

แพลงตอน 

บริโภคพืช 

บริโภคสัตว์ 

บริโภคท้ังพืช
และสัตว์

แบคทีเรีย 

เห็ด 

รา 

ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค 

องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
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2.1 ผู้ผลิต (Producer) เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารได้ เช่น พืช
ท่ีมีสารสีในการสังเคราะห์แสง (คลอโรฟิลล์) เช่น พืชทุกชนิด แบคทีเรียบางชนิด            
ท่ีสังเคราะห์แสงได้ แพลงตอน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้โดยเฉพาะพืชใบเขียวสร้างอาหาร
ขึ้นมาจากสารประกอบอนินทรีย์ท่ีมีโมเลกลุขนาดเล็ก ให้เป็นสารประกอบท่ีมี
พลังงานสูง โดยกลไกจากการสังเคราะห์แสง ซึ่งผลผลิตท่ีได้ คือ คาร์โบไฮเดรท              
เป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีได้รับเข้าไปในรูปของอาหาร              
และก๊าซออกซิเจน จากปฏิกิริยานี้จะเป็นก๊าซท่ีคายออกทางปากใบของพืชแล้ว
แพร่ไปในบรรยากาศ ซึ่งมีประโยชน์ท้ังต่อมนุษย์และระบบนิเวศในหลายกรณี  
พวกผู้ผลิตจัดว่ามีความสําคัญมากเพราะเป็นส่วนท่ีเร่ิมต้นเชื่อมต่อระหว่าง
ส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิตและส่วนประกอบท่ีมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ     
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 1.5 ผูผลิต (Producer) เปนส่ิงมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารได

ที่มา : https://sites.google.com/
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2.2 ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารข้ึนเองได้แต่ได้รับ
อาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกทอดหน่ึง พลังงานและแร่ธาตุจากอาหาร             
ท่ีสิ่งมีชีวิตกินจะถูกถ่ายทอดสู่ผู้บริโภค ซึ่งแบ่งตามลําดับของการกินอาหารได้ดังนี้ 

2.2.1 ผู้บริโภคปฐมภูมิ เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีกินพืชเป็นอาหาร โดยตรง
เช่น ปะการัง เม่นทะเล กวาง กระต่าย เป็นต้น  

2.2.2 ผู้บริโภคทุติยภูมิ เป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์กินเนื้อ หมายถึง 
สัตว์ท่ีกินสัตว์กินพืช เป็นอาหาร เช่น ปลา นก หมาป่า เป็นต้น  

2.2.3 ผู้บริโภคตติยภูมิ เป็นสิ่งมีชีวติท่ีกินท้ังสัตว์กินพืชและสัตว์กิน
สัตว์ หรือพวกท่ีกนิท้ังพืชและสัตวเ์ป็นอาหาร (omnivore) เชน่ ปลาฉลาม คน เต่า 
เสือ เปน็ต้น 

2.2.4 ผู้บริโภคซากสัตว์ (Detritivore) เช่น แร้งกินซากสัตว์ ท่ีตาย
แล้ว หนอนกินซากหมาเน่า เป็นต้น และยังมีผู้บริโภคท่ีกินเศษสารอินทรีย์ เช่น 
ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก มอด ไรดิน (Soil mites) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.6 ผูบริโภค คือ ส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารขึ้นเองแตได 

จึงตองบริโภคส่ิงมีชีวิตอ่ืนเพื่อดํารงชีวิต  

ที่มา : http://www.slideshare.net/ 
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2.3 ผู้ย่อยสลาย คือ สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่อาศัย
อาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยการสร้างน้ําย่อยออกมาย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆ   
ในส่วนประกอบของซากส่ิงมีชีวิตให้เป็นสารโมเลกุลเล็กๆ ในรูปของสารอาหาร 
(nutrients) กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมทําให้ผู้ผลิต คือ พืชทุกชนิดสามารถนํากลับไปใช้
ประโยชน์ได้ในรูปของธาตุอาหาร  เช่น แบคทีเรีย  เห็ด รา เป็นต้น แต่มีผลเสีย
คือ เกิดแก๊สพิษเช่น H2Sทําให้อุณหภูมิขณะมีการย่อยสลายสูงและปริมาณการใช้
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นทําให้มีความเป็นกรด-เบสสูงขึ้น และมีผลทําให้สิ่งก่อสร้าง อาคาร 
บ้านเรือนเกิดการผุพังได้ 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.7 ผูยอยสลาย คือ ส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได  
ที่มา : https://sites.google.com/
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ภาพท่ี 1.8 องคประกอบที่มีชีวิต

ที่มา : www.1413.in.th

   สรุป ระบบนิเวศ..หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัย  
อยู่ร่วมกันในบริเวณนั้น และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่ีอยู่ ได้แก่ ดิน น้ํา แสง อุณหภูมิ ในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอด
พลังงานระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ และมีการหมุนเวียนสารต่างๆจาก
สิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม 
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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

 ใบกิจกรรมที่ 1

 
 
 
 

 
 

เรื่อง ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

 
คําชี้แจง ให้นักเรียนเติมคําหรือข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้องท่ีสุด 
(10 คะแนน) 
 

1. ระบบนิเวศ หมายถึง (2 คะแนน) 
ตอบ.............................................................................................................. 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

2. องค์ประกอบของระบบนิเวศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (1 คะแนน) 
ตอบ.............................................................................................................. 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

3. องค์ประกอบท่ีมีชีวิต แบ่งออกเป็นกีประเภท อะไรบ้าง (1 คะแนน) 
ตอบ.............................................................................................................. 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 



    

 

18

เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

4. องค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง              
      (1 คะแนน) 

ตอบ................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 

5. ให้นักเรียนจําแนกโครงสร้างของระบบนิเวศ (5 คะแนน) 
ตอบ.............................................................................................................. 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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 ใบกิจกรรมที่ 2

 
 
 
 
เรื่อง การจําแนกองคประกอบที่มีชีวิต  

 
คําชี้แจง ให้นักเรียนจําแนกองค์ประกอบท่ีมีชีวิต โดยจําแนกตามหน้าท่ีของ
สิ่งมีชีวิตแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมและตอบคําถาม (25 คะแนน) 

 
แบบบันทึกกิจกรรม  

เร่ือง การจําแนกองค์ประกอบท่ีมีชีวิต 
 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................ชั้น........................................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
1...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
2...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
3...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
4...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
5...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
6...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
7...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

1. จุดประสงค์ของกิจกรรม 
1.1 จําแนกองค์ประกอบท่ีมีชีวิต โดยจําแนกตามหน้าท่ีในระบบนิเวศ  
1.2 วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีขององค์ประกอบท่ีมีชีวิตในระบบนิเวศ  

2. บันทึกผลกิจกรรม 
จําแนกองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต โดยจําแนกตามหน้าท่ีในระบบนิเวศ (10 คะแนน) 

 
 

ผู้ผลิต 
 

ผู้บริโภค  
ผู้ย่อยสลาย 
สารอินทรีย์ 

กินพืช 
เป็นอาหาร 

 

กินสัตว์
เป็นอาหาร 

 

กินพืช
และสัตว์ 

เป็นอาหาร

กินซาก 
สัตว์ 
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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

3. สรุปผลหลังกิจกรรม (5 คะแนน) 
………………..……….……………………….……………………………………………………………… 
………………..……….……………………….……………………………………………………………… 
………………..……….……………………….……………………………………………………………… 
………………..……….……………………….……………………………………………………………… 
………………..……….……………………….……………………………………………………………… 
 
4. คําถามหลังกิจกรรม  
   ให้นักเรียนตอบคําถามหลังทํากิจกรรม (10 คะแนน) 

1. นักเรียนจะจําแนกผู้บริโภคตามชนิดของอาหารท่ีกินออกได้เป็นกี่กลุ่ม 
อะไรบ้าง (2 คะแนน) 

ตอบ……………………..…………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 

2. สัตว์กินซาก มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร (2 คะแนน) 
ตอบ……………………..…………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………… 
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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

3. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร (2 คะแนน) 
ตอบ……………………..…………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………… 

4. ทําไมสัตว์บางชนิด เช่น เสือ หมี สุนัข จัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตท่ีกินสัตว์ 
เป็นอาหารแต่บางคร้ังยังบริโภคพืชได้ด้วยเนื่องมาจากสาเหตุใด (2 คะแนน) 

ตอบ……………………..…………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………… 

5. มนุษย์นําความรู้จากสมบัติของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์
อย่างไร (2 คะแนน) 

ตอบ……………………..…………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………… 
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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

 
 

 

 
คําช้ีแจง  

1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ 
10 คะแนน เวลา 10 นาที 

2. ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษตําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง
ข้อเดียว  
 

************************************************************************ 
1.  โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปจัจัยใดบ้าง 

ก. ปัจจัยทางบกและทางน้ํา 
ข. ปัจจัยทางน้ําและอากาศ 
ค. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 
ง. ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ 

2.  ระบบนิเวศที่ใหญ่ท่ีสุดคือข้อใด 
ก. ขอนไม้  
ข. ทุ่งหญ้า  
ค. ทะเล  
ง. โลกของสิ่งมีชีวิต 
 

 
 

      แบบทดสอบหลังเรียน  
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3.  ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
ก. โขลงช้างในทุ่งนเรศวร 
ข. ฝูงปลาโลมาในอ่าวไทย 
ค. นักเรียนชายหญิงในโรงเรียน 
ง. มด แมลง นก บนต้นจามจุรี 

4.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพข้อใดมีผลกระทบมากต่อการกระจายตัวของพืช  
ก. แสงสว่าง 
ข. ความชื้น 
ค. อุณหภูมิ 
ง. กระแสลม 

5.  ส่วนประกอบท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีสุดในระบบนิเวศได้แก่ข้อใด 
ก. ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ข. พลังงานและการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ค. แบคทีเรีย และพืชสเีขียว 
ง. วัฏจักรของสารและการถ่ายทอดพลังงาน 

6.  ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ 
ก. สถานท่ีซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  
ข. สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต 
ค. กลุ่มของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง 
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกันในแหล่งท่ีอยู่ 
   เดียวกัน 
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7.  ข้อใดไมจั่ดเป็นระบบนิเวศ 
ก. บ่อน้ําท่ีมีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม  
ข. สนามกีฬาในโรงพละ 
ค. สนามหญ้าและสระนํ้าหน้าโรงเรียน 
ง. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน 

8.  องค์ประกอบสิ่งท่ีมีชีวิตในระบบนิเวศใดเปน็สิ่งมีบทบาทในขั้นตอนสุดท้าย 
ก. ผู้บริโภค 
ข. ผู้ย่อยสลาย 
ค. ผู้ล่าเหยื่อ 
ง. ผู้ถูกย่อยสลาย 

9.  โครงสร้างของระบบนิเวศ มีกี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิต และ ผู้บริโภค 
ข. 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิตและผู้ผลิต 
ค. 2 ประเภท คือ สิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต 
ง. 2 ประเภท คือ สิ่งไม่มีชีวิต และ ผู้ย่อยสลาย 

10.  สิ่งมีชวีิตชนิดใดควรมีปริมาณมากท่ีสุดเพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล 
ก. ผู้ผลิต  
ข. ผู้บริโภคพืช 
ค. ผู้บริโภคสัตว์  
ง. ผู้ย่อยอินทรียสาร 
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ข้อที่ เฉลย 
1 ง 
2 ค 
3 ก 
4 ข 
5 ง 
6 ก 
7 ง 
8 ง 
9 ค 
10 ข 

 
 
 
 
 
 
 

        เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  
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เลมที่ 1 ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 

 เฉลยใบกิจกรรมที่ 1

 
 
 
 

 

เรื่อง ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ 
 

คําชี้แจง ให้นักเรียนเติมคําหรือข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้องท่ีสุด 
(10 คะแนน) 

1.  ระบบนิเวศ หมายถึง (2 คะแนน) 
แนวคําตอบ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง 
ระบบนิเวศจึงเป็นหน่วยท่ีสําคัญท่ีสุดของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

2.  องค์ประกอบของระบบนิเวศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (1 คะแนน) 
แนวคําตอบ มี 2 ประเภท คือ องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิตและองค์ประกอบท่ีมีชีวิต  

3.  องค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีมีชีวิตแบ่งออกเป็นกีประเภท อะไรบ้าง           
(1 คะแนน)  
แนวคําตอบ แบ่งออกเเป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ย่อยสลาย 

4. องค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง      
(1 คะแนน) 
แนวคําตอบ แบ่งออกเเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อนินทรีย์สาร อินทรีย์สารและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
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5.  ให้นักเรียนจําแนกโครงสร้างของระบบนิเวศ (5 คะแนน) 
แนวคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างของระบบนิเวศ 
 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต (community) 
หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  
ท่ีอาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศ ต้ังแต่ 
2 ชนิด ขึ้นไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
 

แหล่งที่อยู่ (habitality) หมายถึง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตโดย
จําแนกเป็น แหล่งท่ีอยู่ในน้ํา ได้แก่ 
แหล่งน้ําจืด ทะเล มหาสมุทร แหล่ง  
ท่ีอยู่บนบก ได้แก่ ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบสูง 
ป่า ทะเลทราย ทุ่งหญ้า  
 

สิ่งแวดล้อม (environment) 
หมายถึง องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต 
ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศ เช่น พลังงานจากดวง
อาทิตย์ น้ํา ออกซิเจน คาร์โบไฮเดรต 
คาร์บอน โปรตีน ไขมัน อุณหภูมิ 
แสงสว่าง ดินแร่ธาตุ ความชื้น 
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 เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 

 
 
 
 
เรื่อง การจําแนกองคประกอบที่มีชีวิต  

 
คําชี้แจง ให้นักเรียนจําแนกองค์ประกอบท่ีมีชีวิต โดยจําแนกตามหน้าท่ีของ
สิ่งมีชีวิตแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมและตอบคําถาม (25 คะแนน) 

 
แบบบันทึกกิจกรรม  

เร่ือง การจําแนกองค์ประกอบท่ีมีชีวิต 
 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................ชั้น........................................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
1...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
2...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
3...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
4...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
5...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
6...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
7...............................................................................................เลขท่ี.................................. 
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1. จุดประสงค์ของกิจกรรม 
1.1 จําแนกองค์ประกอบท่ีมีชีวิต โดยจําแนกตามหน้าท่ีในระบบนิเวศ  
1.2 วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีขององค์ประกอบท่ีมีชีวิตในระบบนิเวศ  

2. บันทึกผลกิจกรรม 
จําแนกองคป์ระกอบท่ีมีชีวิต โดยจําแนกตามหน้าท่ีในระบบนิเวศ (10 คะแนน) 
 

 
 

ผู้ผลิต 
 

ผู้บริโภค  
ผู้ย่อยสลาย 
สารอินทรีย์ 

กินพืช 
เป็นอาหาร 

 

กินสัตว์
เป็นอาหาร 

 

กินพืช
และสัตว์ 

เป็นอาหาร

กินซาก 
สัตว์ 

พืชสีเขียว ต๊ักแตน สิงโต  ไส้เดือนดิน แบคทีเรีย 
แพลงค์
ตอน 

หนอน เสือ คน แร้ง เห็ด 

แบคทีเรีย 
บางชนิด 

ช้าง ปลาฉลาม ไก่ ปลวก รา 

พืช 
ทุกชนิด 

กวาง เหยี่ยว เป็ด กิ้งกือ  

 วัว หมาป่า หมี หนู จุลินทรีย์  
 ควาย จระเข้ หมี หนู แมลง 

ท่ีกินเศษ
ซากใบไม้ 

 

 กระต่าย นกอินทรี  นกแร้ง   
 ปลาที่กิน

พืชเล็กๆ 
ปลากินเนื้อ  มด  
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5. สรุปผลหลังกิจกรรม (5 คะแนน) 
แนวคําตอบ ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีการปรับสภาวะ
ตนเองเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุล โดยการที่ส่วนประกอบของระบบนิเวศทําให้เกิด
การหมุนเวียนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภคและ 
ผู้ย่อยสลาย ท้ังนี้โดยมีผู้ย่อยสลายเป็นตัวสําคัญท่ีสุดในการเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิต             
ให้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในระบบนิเวศจะทําให้ระบบนิเวศเกิดภาวะสมดุล 
 
6. คําถามหลังกิจกรรม  
   

1. นักเรียนจะจําแนกผู้บริโภคตามชนิดของอาหารท่ีกินออกได้เป็นกี่กลุ่ม 
อะไรบ้าง (2 คะแนน) 
แนวคําตอบ สิ่งมีชีวิตกินพืชสิ่งมีชีวิตกินสัตว์สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์สัตว์กินซาก 
 

2. สัตว์กินซาก มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร (2 คะแนน) 
แนวคําตอบ ทําให้จํานวนซากส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศลดลง สัตว์กินซากบางชนิด 
จะทําให้ซากส่ิงมีชีวิตมีขนาดเล็กลง เพื่อให้ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายต่อไป 
 

3. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร (2 คะแนน) 
แนวคําตอบ ทําให้สิ่งมีชีวิตท่ีตายลงมีการเน่าเปื่อย และผลจากการย่อยสลายทําให้ 
สารอินทรีย์มีขนาดเล็กลง และปลดปล่อยสารอนินทรีย์กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมให้
พืชนําไปใช้ได้อีก 
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4. ทําไมสัตว์บางชนิด เช่น เสือ หมี สุนัข จัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตท่ีกินสัตว์ 
เป็นอาหารแต่บางคร้ังยังบริโภคพืชได้ด้วยเนื่องมาจากสาเหตุใด (2 คะแนน) 
แนวคําตอบ เนื่องจากมีวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอด ซึ่งร่างกายมีการเปล่ียนแปลง
โดยปรับสภาพการทํางานในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยแต่เนื้อสัตว์แต่เพียง
อย่างเดียวให้สามารถย่อยพืชได้ด้วย  
 

5. มนุษย์นําความรู้จากสมบัติของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์
อย่างไร (2 คะแนน) 
แนวคําตอบ ใช้ในการทําปุ๋ยหมัก โดยหมักขยะท่ีเป็นสารอินทรีย์ พวกฟางข้าว  
เศษอาหารเศษใบไม้ มูลวัว มูลไก่ ซึ่งแบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์ให้
กลายเป็นปุ๋ยไว้คลุกกับดินเพื่อปลูกพืช 
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ข้อที่ เฉลย 

1 ค 
2 ง 
3 ง 
4 ง 
5 ก 
6 ง 
7 ข 
8 ข 
9 ค 
10 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
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