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คํานํา 
 
 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของการเรียนรูวิทยาศาสตร กระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีบทบาท
รวมกันรวมคิดรวมทํา รวมพัฒนากระบวนการเรียนรู อยางเปนระบบใหกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของตนเองใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูเลมนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา
พ้ืนฐาน รหัสวิชา ว31103 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนชุดกิจกรรมท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมโดยใชกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู และบูรณาการแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในทองถ่ิน  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรท่ีมี  
คาในทองถ่ิน   
 หวังเปนอยางยิ่งวาชุดกิจกรรมเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูเรียน ผูท่ีสนใจ และผูท่ีมีความตองการ 
เขามาทํากิจกรรมในแหลงเรียนรูทองถ่ินของอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
         มลฤดี  ภูยิ่ง 
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คําช้ีแจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 

 ชุดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดศึกษาตอไปนี้คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
 ชุดท่ี 2 ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด เข่ือนลําปาว...สายน้ําแหงชีวิต เปนชุดกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดลงมือ 
ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวดวยตนเอง โดยใหนักเรียนไดศึกษาสํารวจ สังเกต ทํา การทดลอง รวบรวม
ขอมูล แลวสรุปเปนองคความรู นักเรียนควรปฏิบัติตามคําชี้แจง ดังตอไปนี้ 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ชุดท่ี 2 ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด  
เข่ือนลําปาว...สายน้ําแหงชีวิต ใชเวลาในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 2 ชั่วโมง และทํากิจกรรมท่ีแหลงเรียนรู
เข่ือนลําปาว 3 ชั่วโมง (ทํากิจกรรมในบริเวณเขตหามลาสัตวปาลําปาว ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ  
จังหวัดกาฬสินธุ) 

2.  อานคําชี้แจงใหเขาใจทุกข้ันตอนกอนลงมือทํากิจกรรม และปฏิบัติตามคําชี้แจงอยางเครงครัด 
เพ่ือความปลอดภัยและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิ์ภาพ 

3.  ทําแบบทดสอบกอนเรียนซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 20 ขอ 
4.  แบงกลุมทํากิจกรรมแบบรวมมือสืบเสาะหาความรู กลุมละ 5 คน ศึกษาบทบาทหนาท่ีของตนเอง

และปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเองใหถูกตองทุกข้ันตอน 
5.  ศึกษาตัวชี้วัด และจุดประสงคของกิจกรรม 
6.  ศึกษาใบความรูท่ี 1 เรื่องระบบนิเวศแหลงน้ําจืด 
7.  ทํากิจกรรมท่ี 1 เรื่องระบบนิเวศแหลงน้ําจืด 
8.  ทําแผนผังความคิดเพ่ือสรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาเรื่องระบบนิเวศแหลงน้ําจืด 
9.  ศึกษาใบความรูท่ี 2 เรื่องเข่ือนลําปาว....สายน้ําแหงชีวิต 
10.  ทํากิจกรรมท่ี 2 เรื่องลักษณะทางกายภาพบางประการของเข่ือนลําปาว และ กิจกรรมท่ี 3 

ลักษณะทางชีวภาพบางประการของเข่ือนลําปาว ในแหลงเรียนรูเข่ือนลําปาว 
11.  ทําแผนผังความคิดเพ่ือสรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาในแหลงเรียนรูเข่ือนลําปาว 
12.  ทําแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
13.  ตรวจใหคะแนนการทํากิจกรรมและประเมินผลงาน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงตัวเลือกเดียว และทําเครื่องหมายลงในกระดาษคําตอบใหตรง
กับตัวเลือกท่ีเลือก (ใชเวลา 10 นาที) 
 
1.  พืชอนุรักษแหลงน้ําไดโดยกระบวนการใด  

1.  พืชชวยอุมน้ํา                                      2.  พืชลดการคายน้ําจากผิวดิน 
3.  พืชชวยยึดดิน                                     4.  ทําใหเกิดวัฏจักรของน้ํา 
ก. ขอ 1 และ 2  ข. ขอ 2 และ 3   ค. ขอ 3 และ 4   ง. ถูกหมดทุกขอ  

2.  เข่ือนลําปาวจัดเปนระบบนิเวศแบบใด 
 ก.  ระบบนิเวศบอน้ําจืด    ข.  ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด   

ค.  ระบบนิเวศทะเลสาบ    ง.  ระบบนิเวศเข่ือนน้ําจืด   
3.  ขอใดจัดเปนพืชลอยน้ําท้ังหมด 
 ก.  จอก  สาหรายหางกระรอก ผักตบชวา  ข.  แหนแดง  ขาเขียด  ผักตบชวา 
 ค.  ผักกระเฉด  ธูปฤาษี  แหนแดง   ง.  สาหรายหางกระรอก หญาแฝก จอก 
4.  ขอใดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกอสรางเข่ือนลําปาวไดถูกตองท่ีสุด 
 ก.  สรางข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ข.  สรางข้ึนเพ่ือบรรเทาอุทกภัย 
 ค.  สรางข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ง.  สรางข้ึนเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียว 
5.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการกอสรางเข่ือนลําปาว ยกเวนขอใด 
 ก.  แหลงทองเท่ียว  ประมง   ข.  แหลงทองเท่ียว  การชลประทาน 
 ค.  การคมนาคม  ผลิตกระแสไฟฟา  ง.  การชลประทาน  ประมง   
6.  ลําน้ําปาวมีตนกําเนิดจากแหลงน้ําใด 
 ก.  ลําน้ําช ี  ข.  ลําน้ํานาน  ค.  ลําน้ํามูล  ง.  เกิดข้ึนเอง 
7.  การทําประมงในรูปแบบใดท่ีไมพบในเข่ือนลําปาว 
 ก.  การเลี้ยงปลาในกระชัง   ข.  การลากอวนขนาดใหญ 
 ค.  การดักจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือขนาดเล็ก ง.  การทําแพสะดุง 
8.  ประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบเข่ือนลําปาวไดอาศัยน้ําจากเข่ือนและการชลประทานในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ขอใดไมใชประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากเข่ือนลําปาว 
 ก.  การเลี้ยงสัตวน้ํา    ข.  การทํานาปลัง 
 ค.  การทําสัมปทานบอทราย   ง.  การขนสงผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือจําหนาย 
9.  สัตวน้ําในขอใดท่ีเปนสัตวเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของเข่ือนลําปาวท้ังหมด 
 ก.  กุงกามกราม  ปลานิล ปลาบึก   ข.  ปลานิล  ปลาบึก  ปลาสวาย 
 ค.  กุงกามกราม  ปลาเนื้อออน  ปลานิล  ง.  ถูกตองทุกขอ 
10.  พ้ืนท่ีใดท่ีไมไดรับประโยชนจากเข่ือนลําปาว 
 ก.  อําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ  ข.  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
 ค.  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  ง.  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
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11.  บริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดของแหลงน้ํานิ่งคือบริเวณใด 
 ก.  เขตชายฝง  ข.  เขตกลางน้ํา  ค.  เขตกนน้ํา ง. เฉพาะบริเวณท่ีแสงสองถึง 
12.  บริเวณใดของแหลงน้ํานิ่งท่ีไมพบแพลงกตอนพืช 
 ก.  เขตชายฝง  ข.  เขตกลางน้ํา  ค.  เขตกนน้ํา ง. เฉพาะบริเวณท่ีแสงสองถึง 
13.  ในแหลงน้ําขนาดเล็กจะไมพบบริเวณใด 
 ก.  เขตชายฝง  ข.  เขตกลางน้ํา  ค.  เขตกนน้ํา ง. ข และ ค 
14.  ขอใดไมใชลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูตามแหลงน้ําไหล 
 ก.  มีลําตัวแบน  ข.  มีถุงลมเก็บออกซิเจน ค. มีรูปรางเพรียว ง. มีอวัยวะดูดเกาะ 
15.  เข่ือนลําปาวจัดเปนระบบนิเวศแหลงน้ําจืดแบบใด 
 ก.  แหลงน้ํานิ่ง    ข.  แหลงน้ําไหลเชี่ยว  

ค.  แหลงน้ําไหลเอ่ือย     ง.  มีท้ังบริเวณท่ีเปนแหลงน้ําไหลและแหลงน้ํานิ่ง 
16.  เพราะเหตุใดบริเวณปากน้ําจึงมีความอุดมสมบูรณสูง 
 ก. เปนบริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตมาวางไข  ข.  เพราะเปนจุดบรรจบระหวางน้ําจืด-น้ําเค็ม 
 ค. เปนบริเวณสะสมของตะกอนอินทรีย ง.  มีพ้ืนท่ีกวางขวางทําใหสิ่งมีชีวิตแหลงอาศัย  
17.  เพราะเหตุใดในปจจุบันบริเวณปากน้ําจึงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดลงเปนอยางมาก 
 ก.  แหลงอาหารลดลง   

ข.  สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ 
 ค.  มีการทําประมงบริเวณปากน้ํามากข้ึน 
 ง.  มีการใชสารเคมีมากข้ึนและไหลมารวมกันบริเวณปากน้ํา 
18.  ขอใดเปนปยจัยทางกายภาพท่ีทําการศึกษาในการศึกษาระบบนิเวศแหลงน้ํา 
 ก.  คา pH ข.  คาความเค็ม ค.  คาความขุน ง.  อุณหภูมิ 
19.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับวิธีการวัดอุณหภูมิของน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร 
 ก.  ใชเทอรโมมิเตอรจุมลงไปวัดท่ีระดับ 20 เซนติเมตร 
 ข.  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตรแลวจึงวัดอุณหภูมิน้ําในขวดเก็บตัวอยาง   
               ทันที 
 ค.  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตรแลวจึงวัดอุณหภูมิน้ําในขวดเก็บตัวอยาง 
               หลังจากท้ิงไวใหตกตะกอน 
 ง.  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตรแลวจึงวัดอุณหภูมิน้ําในขวดเก็บตัวอยาง 
               ทันที  และวัดอีกครั้งเม่ือตกตะกอน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
20.  การศึกษาปจจัยทางชีวภาพของแหลงน้ําหมายถึงขอใด 
 ก.  การศึกษาสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในแหลงน้ํานั้นๆ 
 ข.  การศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีมาอาศัยอยูในบริเวณนั้นๆ  
 ค.  การศึกษาปจจัยท่ีทําใหมีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยูในบริเวณนั้นๆ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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กระดาษคําตอบ 

 
 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     

 
 
 

คะแนนท่ีได.............................คะแนน 
คะแนนเต็ม............20.............คะแนน 
คิดเปนรอยละ..................................... 
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สมาชิกในกลุม 
 
 
1……………………………………………………………………………………………….หัวหนากลุม 
2………………………………………………………………………………………………..รองหัวหนา 
3…………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
4…………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
5…………………………………………………………………………………………………เลขานุการ 
 
 

บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุม 
 
 
1.  สมาชิกในกลุมท่ีมีบทบาทเปนหัวหนากลุม (Leader) หรือผูกํากับภาระงาน (Reader) ทําหนาทีอาน
ทําความเขาใจกิจกรรมและงานท่ีไดรับมอบหมายใหกลุม ดูแลความเรียบรอยในภายกลุมใหดําเนินงานไปได
อยางราบรื่น 
2.  สมาชิกในกลุมท่ีมีบทบาทเปนผูสงเสริมการมีสวนรวม (Encourager) ทําหนาท่ีกระตุนใหสมาชิกใน
กลุมไดแสวงหาความรู รวบรวมขอมูล สารสนเทศและมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น 
3.  สมาชิกในกลุมท่ีมีบทบาทเปนผูรวบรวมมติกลุม (Summarizer) ทําหนาท่ีเรียบเรียงสรุปความเห็นของ
กลุม และแจงขอสรุปในการทํางานกับสมาชิกในกลุม  
4.  สมาชิกในกลุมท่ีมีบทบาทเปนผูตรวจติดตาม (Checker) ทําหนาท่ีชวยกระตุนใหสมาชิกในกลุมทุกคน
ไดเสนอแนวคิด  ความคิดเห็นในการทํางานหรือการแกปญหา หรือการสรางสรรคผลงาน 
5.  สมาชิกในกลุมท่ีมีบทบาทเปนผูสืบคนรายละเอียด (Elaborator) ทําหนาท่ีหารายละเอียดเชื่อมโยง
ความรูของกลุมกับประสบการณเดิม เพ่ือเติมเต็มความรูของกลุม และคอยตรวจสอบความถูกตองของความรู 
ตลอดจนแนะนําแหลงความรูตางๆ ใหกับกลุม 
6.  สมาชิกในกลุมท่ีมีบทบาทเปนผูบันทึกการสังเกต (Recording Observer) ทําหนาท่ีสังเกตพฤติกรรม
และบันทึกบทบาทหนาท่ีของสมาชิกแตละคนในกลุม 
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มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 
มาตรฐาน ว 2.1  
ตัวชี้วัด  ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ  

ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการ เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต  
ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะ แนวทางในการดูแล 

และรักษา 
มาตรฐาน ว 8.1  
ตัวชี้วัด  ม.4-6/1 ต้ังคําถามท่ีอยูบนพ้ืนฐาน ของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตรหรือความสนใจหรือ
จากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นท่ีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษา คนควาไดอยางครอบคลุมและ
เชื่อถือได 

ม.4-6/2 สรางสมมติฐานท่ีมีทฤษฎี รองรับหรือคาดการณสิ่งท่ีจะพบหรือ สรางแบบจําลองหรือสราง
รูปแบบเพ่ือ นําไปสูการสํารวจตรวจสอบ 

ม.4-6/4 เลือกวัสดุเทคนิควิธีอุปกรณท่ี ใชในการสังเกต การวัด การสํารวจ ตรวจสอบอยางถูกตองท้ัง
ทํางกวาง และลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ม.4-6/7 วิเคราะหขอมูล แปล ความหมายขอมูลและประเมินความ สอดคลองของขอสรุป หรือ สําระ
สําคัญเพ่ือตรวจสอบกับ สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
 
 

สาระสําคัญ 
 

1. ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความ สมดุลไดก็ตอเม่ือมีสภาพแวดลอมตางๆท่ี เอ้ืออํานวยตอการ  
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชนิดตางๆ ในระบบนิเวศจนทําใหเกิด ความหลากหลายของระบบนิเวศบนโลก  

2. ระบบนิเวศในโลกท่ีมีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดข้ึนอยู ตลอดเวลา ไมวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงท่ี เกิดจากมนุษยเปนผูกระทําการ เปลี่ยนแปลงเหล่ํานี้อาจสงผลใหระบบนิเวศ เสียสมดุลได 

 
 
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
1.  สามารถบอกความหมาย ประเภท และลักษณะของระบบนิเวศแหลงน้ําไดอยางถูกตอง 
2.  มีความรู ความเขาใจ และสามารถบอกเลาความเปนมา ความสําคัญของเข่ือนลําปาวได 
3.  สืบคนขอมูล ทําการทดลอง การสํารวจ และศึกษาเก่ียวกับระบบนิเวศเข่ือนลําปาว บันทึกขอมูล

และนําเสนอไดอยางถูกตอง 
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ใบความรูท่ี 1 ระบบนิเวศแหลงนํ้าจืด 
  

 
ระบบนิเวศน้ําจืดแบงตามลักษณะของแหลงน้ําเปน 2 ประเภท คือ 
 
1. แหลงน้ํานิ่ง (Lentic/Standing Water) เชน ทะเลสาบ บึง ถาเปนแหลงน้ําขนาดใหญ สามารถ

แบงเขตแหลงน้ํานิ่งได 3 เขต คือ  
 
                  1.1 เขตชายฝง (Litoral zone) เปนบริเวณรอบๆ แหลงน้ําแสงสองไดถึงกนน้ํา เปนเขตท่ีมี
ผูผลิตและผูบริโภคมากกวาเขตอ่ืนๆ ผูผลิตบริเวณชายฝง ไดแก พืชท่ีมีรากยึดอยูในพ้ืนดินใตทองน้ํา บางสวน
ของลําตนฝงอยูใตดิน และบางสวนโผลข้ึนเหนือน้ําเพ่ือรับแสง สวนใหญเปนพืชท่ีมีเมล็ด เชน กก บัว แหว
ทรงกระเทียม กระจูด เปนตน พืชอีกชนิดใจเขตชายฝงเปนพวกท่ีมีโครงสรางอยูใตน้ําท้ังหมด โผลเฉพาะสวน
ของดอกข้ึนเหนือน้ํา เชน สาหรายขาวเหนียว สาหรายหางกระรอก ดีปลีน้ํา นอกจากนี้ผูผลิตในเขตชายฝงยัง
ประกอบดวยแพลงกตอนพืชและพืชลอยน้ํา แพลงกตอนพืช ไดแก สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
และไดอะตอม พืชลอยน้ํา ไดแก จอก แหนไขน้ํา จอกหูหนู แหนแดง ผูบริโภคในเขตชายฝงมีจํานวนมาก
เพราะมีผูผลิตอุดมสมบูรณสําหรับใชเปนอาหาร แหลงอาศัยและท่ีหลบซอนศัตรู พวกท่ีเกาะกับวัตถุในน้ํา 
ไดแก หอยขม หอยโขง ตัวออนแมลงปอเข็ม ไฮดรา พลานาเรีย โรติเฟอร สวนพวกท่ีเกาะพักตัวตามพ้ืนทอง
น้ํา ไดแก แมลงปอยักษ ชีปะขาว กุงกามกราม หอยกาบเดียว หอบสองกาบ หนอนตัวกลมชนิดตางๆ ยุง ฯลฯ 
พวกท่ีวายน้ําอิสระ ไดแก แมลงตางๆ เตา ปลา แพลงกตอนท่ีพบ ไดแก ไรน้ํา โคพีพอด พวกท่ีลอยตามผิวน้ํา 
ไดแก ดวงตะพาบ ดวงสี่ขา จิงโจน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 เขตชายฝงเข่ือนลําปาว บริเวณ
สะพานเทพสุดา อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ีมา :  http://einstein.sc.mahidol.ac.th/ 
เขาถึงเม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 

 

ภาพประกอบ 1 การแบงเขตแหลงน้ํานิ่ง 
ท่ีมา :   www.atom.rmutphysics.com     

เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
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                  1.2 ผิวน้ําหรือเขตกลางน้ํา (Limnetic zone) นับจากชายฝงเขามาจนถึงระดับลึกท่ีแสงสอง
ถึง มีความเขมของแสงประมาณ 1 เปอรเซ็นตของแสงจากดวงอาทิตย ท่ีระดับนี้อัตราการสังเคราะหแสงมีคา
เทากับอัตราการหายใจ ในแหลงน้ําขนาดเล็ก หรือแหลงน้ําต้ืนๆ จะไมปรากฎเขตนี้ สิ่งมีชีวิตสวนใหญ 
เปนแพลงกตอนและพวกท่ีวายน้ําอิสระ มีจํานวนชนิดและจํานวนสมาชิกนอยกวาเขตชายฝง แพลงกตอนพืช 
ไดแก สาหรายสีเขียว ไดอะตอม สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซ่ึงเปนชนิดเดียวกับเขตชายฝง ไดโนแฟลกเจลเลต 
ยูกลีนา วอลวอกซ แพลงกตอนสัตว ไดแก โคพีพอด โรติเฟอร ไรน้ํา สัตวเหลานี้เปนสัตวตางชนิดกับเขต
ชายฝง นอกจากนี้สัตวอ่ืนๆ ในเขตกลางสระ ไดแก พวกท่ีวายน้ําได เชน ปลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ลักษณะทางกายภาพของบริเวณ
เขตชายฝงและเขตกลางน้ํา 

ท่ีมา :   http://robeecha.blogspot.com/ 
 เขาถึงเม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 

 

ภาพประกอบ 3 ระบบนิเวศเขตกลางน้ํา
ของเข่ือนลําปาว บริเวณสะพานเทพสุดา 

ภาพประกอบ 5 กิจกรรมของมนุษยท่ีเกิดข้ึนบริเวณเขตกลางน้ําของเข่ือนลําปาว 
ท่ีมา :   http://www.komchadluek.net/ 

เขาถึงเม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
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                  1.3 เขตกนน้ํา (Profundal zone) เปนสวนท่ีอยูลางสุดจนถึงหนาดินของพ้ืนทองน้ํา กลาวได
วา แหลงน้ําขนาดเล็กจะไมมีในเขตท่ีสามนี้ แสงสองไมถึง จึงไมมีผูผลิต สิ่งมีชีวิตท่ีพบ ไดแก รา แบคทีเรียท่ีไม
ใชออกซิเจน หนอนเลือด ตัวออนยุง หอยสองกาบ หนอนตัวกลม เปนตน สิ่งมีชีวิตเหลานี้จะตองปรับตัวใหเขา
กับสภาพท่ีมีออกซิเจนตํ่า เชน ตัวออนของยุงน้ําชนิดหนึ่ง (Phantom) มีถุงลมสําหรับชวยในการลอยตัวและ
สําหรับเก็บออกซิเจนไวใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         2. แหลงน้ําไหล (Lotic / Running Water) เชน แมน้ํา ลําธาร โครงสรางของกลุมสิ่งมีชีวิตน้ําไหล
ข้ึนอยูกับความเร็วของน้ํา แหลงน้ําไหลนี้จึงแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
                  2.1 เขตน้ําเช่ียว (Rapid Zone) เปนบริเวณน้ําต้ืนท่ีมีกระแสน้ําไหลแรง จึงไมมีตะกอนสะสม
ใตน้ํา สิ่งมีชีวิตในบริเวณนี้มักเปนพวกท่ีสามารถเกาะติดกับวัตถุใตน้ํา หรือคืบคลานไปมาสะดวก พวกท่ีวายน้ํา
ไดจะตองเปนพวกท่ีทนทานตอการตานกระแสน้ํา แพลงกตอนแทบจะไมปรากฏในบริเวณนี้ ไดแก น้ําตก และ
ลําธารน้ําไหล 
                  2.2 เขตน้ําไหลเอ่ือย (Pool Zone) เปนชวงท่ีมีความลึก ความเร็วของกระแสน้ําลดลง อนุภาค
ตางๆ จึงตกตะกอนทับถมกันหนาแนนในเขตนี้ มักไมมีสัตวเกาะตามทองน้ํา เขตนี้เหมาะกับพวกท่ีขุดรูอยู เชน 
หอยสองกาบ ตัวออนของแมลงปอ ชีปะขาว แพลงกตอนและพวกท่ีวายน้ําได 
 
        การปรับตัวของสัตวในแหลงน้ําไหลโดยเฉพาะเขตน้ําเชี่ยว สัตวมีการปรับตัวพิเศษเพ่ือการอยูรอดหลาย
วิธี เชน  
                           > มีโครงสรางพิเศษสําหรับเกาะหรือดูดพ้ืนผิว เพ่ือใหติดแนนกับพ้ืนผิว สิ่งมีชีวิตท่ีมี 
อวัยวะพิเศษเชนนี้ ไดแก แมลงหนอนปลอกน้ํา 
                           > สรางเมือกเหนียว เพ่ือใชยึดเกาะ เชน พลานาเรีย หอยกาบเดียว 
                           > มีรูปรางเพรียว เพ่ือลดความตานทานตอกระแสน้ํา เชน ปลา 
                           > ปรับตัวใหแบน เพ่ือยึดติดกับทองน้ําไดแนบสนิทหรือเพ่ือใหสามารถแทรกตัวอยูใน 
ซอกแคบๆ หลีกเลี่ยงกระแสน้ําแรงๆ 

ภาพประกอบ 6 Profundal Zone 
ท่ีมา : www.snipview.com 

เม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
 

ภาพประกอบ 7 สิ่งมีชีวิตในบริเวณตางๆ ของแหลงน้ํานิ่ง 
ท่ีมา : www.aquaticbiomebreakdown.weebly.com 

เม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
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         3. ปากน้ํา ปากน้ําเปนบริเวณท่ีน้ํามาบรรจบกันระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม ทําใหเปนบริเวณท่ีมีน้ํา 
กรอยเกิดเปนชุมชนรอยตอระหวางชุมชนน้ําจืดและน้ําเค็ม ลักษณะพิเศษท่ีเกิดข้ึนคือ มีสภาพทางชีววิทยา 
ท่ีเอ้ืออํานวยท่ีจะใหผลผลิตอยางสูงตอสังคมมนุษย ปากน้ําท่ีเกิดข้ึนมีหลายชนิด มีภูมิประเทศตางจากท่ีอ่ืนๆ 
และมีลักษณะทางธรณีท่ีสําคัญเกิดข้ึน ลักษณะท่ีสําคัญของปากน้ํามีดังนี้ 
                   1. สวนประกอบของน้ําคงท่ี มีการเปลี่ยนแปลงไปบางตามกระแสน้ําข้ึนน้ําลงและการ 
ไหลของแมน้ําท่ีมาจากแผนดิน ความแตกตางของปากน้ํานั้นมีความเค็มของเกลือท่ีละลายในน้ําอยูระหวาง 
1/100 ถึง 34/1000 ppm. (น้ําทะเลมี 35 ppm.) 
                   2. ระดับของแรธาตุตางๆ มีสูง เนื่องจากความสมบูรณของสารอินทรียและการสะสมของ 
สารเคมีท่ีใชในการเกษตรซ่ึงมาจากแผนดินไหลลงมาในน้ํา 
                   3. อุณหภูมิและกระแสน้ําเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล วัน และชั่วโมง 
                   4. ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําและระดับคารบอนไดออกไซดจะเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน 
   ลักษณะตางๆ เหลานี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา ปากน้ํารองรับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว 
และความไมแนนอน อันเนื่องมาจากมีความเขมขนของสารอาหารตางๆ และฟองน้ําท่ีเกิดข้ึน ทําใหมีผลผลิต
สูงข้ึน จึงมีชุมชนตางๆ เกิดข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิต คือ แพลงกตอน ปู หอย ปลา เชน ปากน้ําเดลาแวร 
และกลายเปนปากน้ําใหญ ปากน้ําสวนใหญจะเปนท่ีเพาะเลี้ยงดูตัวออนของปลาทะเล 
          ผูผลิตข้ันปฐมภูมิท่ีสําคัญในบริเวณปากน้ําคือแพลงกตอน ไดแก สาหรายเล็กๆ ไดอะตอม 
และพวกไดโนแฟลกเจลเลต (dinoflagellate) ซ่ึงพวกนี้เปนอาหารของพวกปลาโดยตรง กุง ปู และแพลงก
ตอนสัตว พืชท่ีจมอยูใตน้ํามีบทบาทสําคัญในการทําหนาท่ีเปนผูผลิตข้ันแรก ทําใหปากน้ํานั้นสมบูรณยิ่งข้ึน 
ปากน้ําจะมีพวกตนพืชมากมาย พืชเหลานี้จะมีปริมาณลดลงถามีมลพิษเกิดข้ึน หรือมีการรบกวน โดยเฉพาะถา
กระแสน้ําแรงหรือความเค็มลดลงชุมชนสัตวในบริเวณปากน้ําเปนพวกสัตวท่ีหากินอยูกับพ้ืนดิน เชน พวกปู 
หอยสองกาบ และหอยนางรม พวกไสเดือน และพวกปลาท่ีครีบรวมท้ังปลาหมึก ปลาดาว แตงกวาทะเล หอย
เมน สวนพวกปลาทะเลนั้นจะเขามาหากินในปากน้ําเปนบางครั้งสัตวท่ีอยูในปากน้ํานี้แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับตัวตอสภาวะการท่ีไมคงท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางนาสนใจ กลาวคือมีการปรับตัว 
ในการควบคุมปริมาณน้ําไหลเขาและออกจากรางกายโดยวิธีออสโมซิส นั่นคือความสามารถในการรักษาระดับ
เกลือและน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีการปรับตัวเก่ียวกับน้ําข้ึนน้ําลงและสภาพของคลื่นลมตางๆ สัตวท่ี

ภาพประกอบ 8 เขตน้ําเชี่ยว (Rapid Zone) 
ท่ีมา : www.waghor.go.th 

เม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
 

ภาพประกอบ 9 เขตน้ําไหลเอ่ือย (Pool Zone) 
ท่ีมา : www.commons.wikimedia.org 

เม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
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อยูในน้ําลึกๆ จะหลีกเลี่ยงจากคลื่นลมแรงๆ ไดโดยการขุดรูอยูในพ้ืนใตทะเล ปลาในบริเวณปากน้ําจะมีเวลา
การพัฒนาชา ตัวออนของปลาจะยังคงอยูในไขนานจนกระท่ังกลามเนื้อเจริญดีพอท่ีจะวายน้ําตานคลื่นแรงๆได 
ไขของพวกปลาในบริเวณปากน้ําจะมีไขแดงมากกวาปลาทะเลอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนอาหารในขณะท่ีระยะพัฒนาการ
ยาวนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปากน้ําในปจจุบันมีความกดดันจากเรื่องมลพิษมาก และยังมีผลผลิตทางการคาสูง เมืองใหญๆ  
ท่ีสําคัญหลายเมืองในโลกท่ีต้ังอยูบริเวณปากน้ํา เชน นิวยอรค ฟลาเดลเฟย บัลติมอร ซาน ฟรานซิสโก 
กรุงเทพฯ ไซงอน โตเกียว ซ่ึงมีประชากรหนาแนน และปากแมน้ําเหลานี้มีผลผลิตของปลา หอย ซ่ึงเปนอาหาร
ของมนุษย ปากน้ําหลายแหงไดสูญเสียระบบทางชีววิทยาไปมาก เชน เดลาแวรเคยเปนท่ีซ่ึงมีปลาและหอย
อุดมสมบูรณ และสามารถทําเปนอุตสาหกรรมได แตในปจจุบันมีแตพืชและสัตวบางชนิดท่ีพอเหลืออยูเทานั้น 
ดังนั้นจึงมีปญหาวา ในปจจุบันปากน้ําเปนท่ีรองรับและดูดซึมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเปนท่ี
ขยายตัวของประชากร โดยการถมท่ีปากน้ําใหเปนท่ีอยูอาศัยของประชากร เปนตน โดยไมรูคุณคาของปากน้ํา
วาเปนท่ีผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลกท่ีสําคัญมาก 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 ปากแมน้ําตรัง 
ท่ีมา : www.sator4u.com 

เม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
 

ภาพประกอบ 12 โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเนาเสียลงในแหลงน้ํา 
ท่ีมา :  www.atcloud.com (ภาพจากskyreport_ch3) 

เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
 

ภาพประกอบ 11 ปากแมน้ําเจาพระยา 
ท่ีมา : www.daily.bangbiznews.com 

เม่ือ เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 
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กิจกรรมท่ี 1 เร่ืองระบบนิเวศแหลงนํ้าจืด 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนระดมความคิดเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 
1.  จากภาพแสดงลักษณะบริเวณตางๆ ของแหลงน้ํานิ่ง  ใหนักเรียนบอกความแตกตางของแตละบริเวณ 
ในหัวขอตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.aquaticbiomebreakdown.weebly.com 

 
2.  ปจจัยใดท่ีเปนตัวกําหนดโครงสรางของกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีพบในแหลงน้ําไหล 
.............................................................................................................................................................................. 
3.  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตบริเวณแหลงน้ําไหลเชี่ยวกับบริเวณน้ําไหลเอ่ือยแตกตางกันอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4.  ลักษณะเดนในขอใดของบริเวณปากน้ําท่ีสงผลใหมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
5.  ในปจจุบันพบวาความอุดมสมบูรณบริเวณปากน้ําหลายแหงลดลง เนื่องจากสาเหตุใดสําคัญท่ีสุด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ลักษณะท่ีเปรียบเทียบ 
เขตชายฝง 

(Litoral zone) 
ผิวน้ําหรือเขตกลางน้ํา 

(Limnetic zone) 
เขตกนน้ํา 

(Profundal zone) 
1.  ปริมาณแสง ............................................. 

............................................. 
............................................. 
............................................. 

............................................. 

............................................. 
2.  จํานวนผูผลิต ............................................. 

............................................. 
............................................. 
............................................. 

............................................. 

............................................. 
3.  จํานวนผูบริโภค ............................................. 

............................................. 
............................................. 
............................................. 

............................................. 

............................................. 
4.  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต ............................................. 

............................................. 
............................................. 
............................................. 

............................................. 

............................................. 
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แผนผังความคิด เร่ือง ระบบนิเวศแหลงนํ้าจืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด 
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การเตรียมตัวเพ่ือทํากิจกรรมในแหลงเรียนรู 
 
 
 
1.  วางแผนรวมกันในเรื่องวัตถุประสงค สถานท่ี การเดินทาง กําหนดการเดินทาง  ระยะเวลาท่ีใชทํากิจกรรม 
เรื่องท่ีจะศึกษา และบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุม 
2.  ศึกษาข้ันตอนในการทํากิจกรรมใหเกิดความเขาใจ เตรียมอุปกรณท่ีตองใชในการทํากิจกรรมใหพรอม 
อุปกรณอ่ืนท่ีใชในการบันทึกขอมูล เชน ดินสอ ปากกา กลองถายรูป เปนตน 
3.  ควรแตงกายดวยชุดท่ีสุภาพ รัดกุม เหมาะสมกับสถานท่ีท่ีจะไปศึกษาเรียนรู ในกรณีท่ีเปนท่ีโลงแจงควร
เตรียมเสื้อผาแขนยาว หมวก หรือรมเพ่ือปองกันแสงแดด 
4.  นักเรียนตองรักษาระเบียบวินัยในตนเองโดยการตรงตอเวลา  และรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
5.  หามปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคําชี้แจง หรือข้ันตอนการทํากิจกรรม เพราะอาจทําให
เกิดอันตราย 
6.  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมนักเรียนควรทํากิจกรรมใหครบถวน บันทึกขอมูลอยางละเอียด 
7.  นักเรียนตองใหความเคารพตอสถานท่ีโดยการไมทําลายหรือทําความเสียหายตอสถานท่ีนั้น 
8.  เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บทําความสะอาดบริเวณนั้นๆ ใหเรียบรอย และรวมกันสรุปผลการทํา 
กิจกรรมในทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหการทํากิจกรรมการเรียนรูประสบความสําเร็จ 
นักเรียนไดรับความรู ประสบการณ และปลอดภัย    
นักเรียนจะตองชวยกันปฏิบัติตามคําแนะนําอยาง
เครงครัด  และเชื่อฟงครูผูดูแลดวยนะครับ 
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ใบความรูท่ี 2 เข่ือนลําปาว (Lam Pao Dam) 
 

 
ประวัติ และความเปนมา  
 

ลําปาวเปนหนึ่งในสามของสาขาแมน้ําชี มีตนน้ําอยูท่ี อําเภอหนองหาร อําเภอกุมภวาป ไดไหลผาน 
อําเภอศรีธาตุ และ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จากนั้นไหลเขาเขตจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีอําเภอทาคันโท 
อําเภอหนองกุงศรี อําเภอหวยเม็ก อําเภอสหัสขันธ อําเภอสามชัย อําเภอคํามวง อําเภอเมือง อําเภอฆองชัย 
แลวไหลลงลําน้ําชีท่ี อําเภอกมลาไสย รวมความยาวประมาณ  250 กิโลเมตร พ้ืนท่ีเพาะปลูกในลุมน้ําลําปาว
สวนใหญเปนนาขาว ชวงตนฤดูฝนมีฝนตกนอยหรือท้ิงชวง พอปลายฤดูฝนกลับมีฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัย  
น้ําลนตลิ่งทวมพ้ืนท่ีอาคารบานพักอาศัย ทางคมนาคมถูกตัดขาดกอใหเกิดความเสียหายแทบทุกป ในฤดูแลง
ราษฎรขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคและการเพาะปลูก ดังนั้นรัฐบาลโดยกรมชลประทาน จึงไดเริ่มศึกษา
พิจารณาวางโครงการเพ่ือการกอสรางเข่ือนปดก้ันลําปาว ต้ังแต ป พ.ศ. 2499 และเริ่มกอสรางโครงการ 
ในป พ.ศ. 2506 สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2511 
 
ลักษณะทางกายภาพและท่ีตั้งของเข่ือนลําปาว 
 
  เข่ือนลําปาว กอสรางเปนเข่ือนดินปดก้ันลําน้ําปาวในเขต อําเภอเมือง และปดก้ันหวยยางในเขต 
อําเภอยางตลาด รวมความยาวติดตอกัน 7.8 กิโลเมตร สันเข่ือนกวาง 8 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได 1,430 
ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน 338,000 ไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 ลักษณะภูมิทัศนโดยท่ัวไปของเข่ือนลําปาว 
ท่ีมา : http://www.oknation.net/                   

เขาถึงเม่ือ ตุลาคม 2556 
 
   1.  เปนเข่ือนดินเก็บกักน้ํา ปดก้ันลําน้ําลําปาวและหวยยาง 
   2.  สูง 33 ม. ยาว 7,800 ม. มีชองระบายกวาง 15 ม. จํานวน 3 ชอง (ปจจุบันกอสรางเพ่ิมเติม 

    อีก 4 ชอง) 
   3.  ระดับสันเข่ือน + 167.70 ร.ท.ก.  
   4.  ระดับเก็บกัก + 162.00 ร.ท.ก. ระดับเก็บกักสูงสุด +165.70 ร.ท.ก.  
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  5.   ปริมาณน้ําท่ีระดับเก็บกัก 1,430 ลาน ลบ.ม.ปริมาณน้ําท่ีระดับเก็บกักสูงสุด 2,640 ลาน ลบ.ม.  
   6.  อาณาเขตรับน้ํา 5,964 ตร.กม. พ้ืนท่ีอาง ฯ ท่ีระดับเก็บกักสูงสุด 400 ตร.กม. 
   7.  ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ เฉลี่ย 1,416 ลาน ลบ.ม./ป ปรมิาณฝนเฉลี่ย 1,372 มม./ป  
  8.  Service Spillway ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.00 ม. ระบายน้ําได 80 ลบ.ม./วินาที 
    9.  ทางระบายน้ําฉุกเฉิน กวาง 45 ม. ระบายน้ําได 1,400 ลบ.ม./วินาที  
   10. คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ยาว 92.21 กม. ปริมาณน้ําผานเต็มท่ี 37.78 ลบ.ม./วินาที 
        11. คลองซอย 27 สาย ยาว 221.88 กม. คลองระบายน้ํา 9 สาย ยาว 47.04 กม.  
    12. คลองสงน้ําสายใหญฝงซาย ยาว 43.83 กม. ปริมาณน้ําผานเต็มท่ี 14.97 ลบ.ม./วินาที 
      13.  คลองซอย 12 สาย ยาว 67.91 กม. คลองระบายน้ํา 3 สาย ยาว 15.35 กม. 
                รวมระยะเวลากอสราง     21 ป (ป พ.ศ.2506 – 2527) 
                งบประมาณท้ังโครงการ 2,185 ลานบาท เฉพาะหัวงานและอาคารประกอบ 100 ลานบาท   

ท่ีมา :  http://kromchol.rid.go.th/lproject/ สืบคน เม่ือ ตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 อาคารระบายน้ําลนท่ีมีการปรับปรุงใหม 
ท่ีมา : http://www.oknation.net/                  

เขาถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556 

ภาพประกอบ 15 ปายเข่ือนลําปาวบริเวณสันเข่ือน 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการกอสรางเข่ือนลําปาว 
   
         1. เปนหลักประกันไดแนนอนวาเกษตรกรจะมีน้ําสําหรับทําการเพาะปลูกในฤดูฝนเต็ม พ้ืนท่ีโครงการฯ 
314,300 ไร นอกจากนี้ยังมีน้ําสงใหกับการปลูกพืชฤดูแลงในเขตโครงการฯ อีก 180,000 ไร (ประมาณ 60% 
ของพ้ืนท่ีโครงการฯ) สามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิด เกษตรกรท่ีไดรับประโยชน ประมาณ 30,000 
ครัวเรือน 
         2. บรรเทาอุทกภัยในชวงปลายฤดูฝน เม่ือฝนตกหนักดานเหนืออางเก็บน้ํา ปริมาณฝนสวนน้ําจะถูก 
เก็บกักไวไมใหไหลหลากลงทวมพ้ืนท่ีสองฝงลําน้ําดาน ทายเข่ือน 
         3. เนื่องจากเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ จึงเปนแหลงขยายพันธุปลาน้ําจืดเปนการเพ่ิมอาชีพและรายได 
ของราษฎรในการประกอบอาชีพประมง 
         4. ในฤดูแลงยังสามารถระบายน้ําหลอเลี้ยงลําน้ําปาว เพ่ือใหราษฎรไดใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
อีกดวย 
         5. เนื่องจากอางเก็บน้ําลําปาว มีเขตพ้ืนท่ีกวางใหญติดตอกันหลายอําเภอท้ังในเขตจังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดกาฬสินธุ อางเก็บน้ําลําปาว จึงเปนทางคมนาคมทางน้ําไดเปนอยางดี 
         6. เข่ือนลําปาว ยังเปนสถานท่ีท่ีประชาชนท่ัวไปนิยมไปเท่ียวชมเปนท่ีพักผอนหยอนใจไดเปนอยางดี 
อีกดวย 
         7. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว ยังไดชื่อวาเปนแหลงเลี้ยงกุงกามกรามมากท่ีสุดในภาคอีสาน 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16   ก ทิวทัศนบริเวณสันเข่ือน 
            ข  สวนสะออนอยูบริเวณใกลเคียงกับสันเข่ือน  

  ค ประตูระบายน้ําลน 
 

ก ข 

ค 
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ภาพประกอบ 17 สะพานเทพสุดา ซ่ึงเปนสะพานขามเข่ือนลําปาวระหวางอําเภอสหัสขันธ 
และอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ 
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กิจกรรมที่ 2  ศึกษาลักษณะทางกายภาพบางประการของเข่ือนลําปาว 

 

กลุมท่ี................วัน/เดือน/ป ท่ีสํารวจ/ศึกษา...................................................................................................... 

บริเวณท่ีเลือกศึกษา (จุดศึกษา) 
        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

                              

                              ภาพจุดศึกษา 
จุดประสงค 
 1...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 2...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 3...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

วัสดุ/อุปกรณ 
 1.  เทปวัดความยาว หรือไมเมตร หรือตลับเมตร 
 2.  เซคคิดิสก 
 3.  กระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 
 4.  เทอรมอมิเตอร   
 5.  แทงแกวคนสาร 
 6.  ขวดเก็บตัวอยางน้ํา   
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ (ปจจัยทางกายภาพ) ไดแก แสงสวาง  การไหลของน้ํา 
ความเร็วของน้ํา สภาพแหลงน้ําเปนคลอง บึง หนอง หรือแมน้ํา มีทางติดตอกับแหลงน้ําอ่ืนหรือไม สํารวจ
สภาพน้ําในแหลงน้ํานั้นวา ขุน ใส มีสี มีตะกอน มีกลิ่น มีน้ํามัน และสิ่งสกปรกลอยอยูหรือไม และมีอาคาร
บานเรือน สิ่งกอสรางท่ีอยูใกลเคียงแหลงน้ํานั้น 
 ปจจัยหลักท่ีจะศึกษา ไดแก 
 1.  แสงสวาง  การวัดคาการสองผานของแสงลงสูแหลงน้ํา โดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวาเซคคิดิสก  
วิธีวัด 
  -  นําเซคคิดิสกผูกติดกับเชือกแลวทําเครื่องหมายบอกระยะความยาวไว 
  -  หยอนเซคคิดิสกลงในน้ําชาๆ ในระยะต้ืนจะยังมองห็นแผนท่ีมีแถบขาวสลับดําอยูอยาง
ชัดเจน  เม่ือหยอนลึกลงไปเรื่อยๆ การมองเห็นแถบขาวสลับดําจะคอยๆ จางลงกระท้ังหายไป  อานคาความ
ลึกจากเครื่องหมายบนเสนเชือก 
  -  หยอนเสนเชือกลงไปอีกเล็กนอย  แลวคอยๆ ยกข้ึนจนเริ่มมองเห็นแถบขาวสลับดําอีกครั้ง
หนึ่ง  อานคาความลึกจากเครื่องหมายบนเสนเชือก 
  -  นําคาท่ีอานไดท้ังสองครั้ง  มาหาคาเฉลี่ย จะเปนคาการสองผานของแสงลงสูแหลงน้ํา  
หรือระดับความลึกท่ีแสงสองลงไปถึง 
 2.  อุณหภูมิของแหลงน้ํา  วดัท้ังท่ีระดับผิวน้ํา  และระดับความลึกจากผิวน้ํา 
  -  การวัดอุณหภูมิท่ีผิวน้ํา  โดยใชเทอรโมมิเตอรหยอนลงในน้ําลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตร  
อานคาอุณหภูมิและบันทึกผล 
  -  การวัดอุณหภูมิท่ีระดับความลึกจากผิวน้ํา 20 เซนติเมตร  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําหยอนลง
ไปในน้ําลึก 20 เซนติเมตร  แลวกระตุกเชือกเพ่ือใหฝาขวดเปดออกใหน้ําไหลเขาขวดจนเต็ม  แลวจึงดึงเชือก
และขวดข้ึนมา  รีบนําเทอรโมมิเตอรหยอนลงไปวัดอุณหภูมิของน้ําทันที  อานคาอุณหภูมิและบันทึกผล 
  -  น้ําในขวดเก็บตัวอยางนี้สามารถนําไปวัดคา pH และศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ําตอไปได   
โดยเทน้ําใสถาดอะลูมิเนียม สังเกตและศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 3. การวัด pH หรือความเปนกรด-เบสของแหลงน้ํา  วัดคา pH ของแหลงน้ําท้ังท่ีระดับผิวน้ํา   
และท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร 
  - การวัด pH ท่ีผิวน้ํา โดยใชแทงแกวจุมน้ําท่ีผิวน้ํามาแตะบนกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร  
แลวนําไปเทียบกับสีมาตรฐาน อานคา pH อานคา pH และบันทึกผล 
  - การวัด pH ของน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร โดยใชแทงแกวแตะน้ําในขวดเก็บ
ตัวอยางน้ํา  นํามาแตะบนกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร  แลวเทียบกับสีมาตรฐาน อานคา pH และบันทึก
ผล 
 4.  การสังเกตสี และกล่ินของน้ํา  สังเกตและบันทึกสีและกลิ่นของน้ํา  สีและกลิ่นของดิน ลักษณะ
เนื้อดิน ท้ังบริเวณทองน้ํา และขอบน้ํา 
 การวัดอุณหภูมิและคา pH ของแหลงน้ําควรวัดหลายๆ จุด ใหท่ัวบริเวณท่ีจะสํารวจ  
เพ่ือเปนตัวแทนของแหลงน้ํานั้น  แตละจุดควรทําซํ้ากันไมนอยกวา 3 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ย 
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ตารางบันทึกผลการสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของแหลงน้ํา 
รายการท่ีสํารวจ ผลการสํารวจ 

1.  สีของน้ํา  
2.  กลิ่น  
3.  สิ่งปนเปอน  
4.  ความขุนใส  
5.  คาการสองผานของแสง  
6.  อุณหภูมิระดับผิวน้ํา (C)  
7.  อุณหภูมิท่ีระดับความลึก 20 cm (C)  
8.  ความเปนกรด-เบสระดับผิวน้ํา  
9.  ความเปนกรด-เบส ท่ีระดับความลึก 20 cm หรือ
มากกวา 20 cm 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการสํารวจ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
คําถามหลังทํากิจกรรม 
1.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการวัดอุณหภูมิและคา pH ท้ังบริเวณผิวน้ําและลึกลงไป 20 เซนติเมตร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2.  นักเรียนคิดวาปจจัยใดท่ีมีผลตอสีและกลิ่นของน้ํา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.  นักเรียนคิดวาในบริเวณท่ีมีการทํากระชังเลี้ยงปลาน้ําจะมีลักษณะทางกายภาพเชนเดียวกับบริเวณท่ี
นักเรียนเลือกศึกษาหรือไม เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4.  สิ่งปนเปอนในน้ําสงผลถึงลักษณะทางกายภาพใดของแหลงน้ําบาง 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
5.  หากบริเวณท่ีนักเรียนเลือกศึกษามีอาคารบานเรือนหรือสิ่งกอสรางอยู นักเรียนคิดวาจะสงผลกระทบตอ
แหลงน้ําอยางไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 3  ศึกษาลักษณะทางชีวภาพบางประการของเข่ือนลําปาว 
 

กลุมท่ี................วัน/เดือน/ป ท่ีสํารวจ.................................................................................................................. 

บริเวณท่ีเลือกศึกษา (จุดศึกษา) 
        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

        ............................................................... 

                              

                                ภาพจุดศึกษา 
จุดประสงค 
 1...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 2...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 3...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

วัสดุ/อุปกรณ 
 1.  เทปวัดความยาว หรือไมเมตร หรือตลับเมตร 
 2.  แวนขยาย 
 3.  กลองจุลทรรศน 
 4.  ปากคีบ หรือ ฟอรเซ็ป 
 5.  สไลดหลุมและกระจกปดสไลด 
 6.  ถาดพลาสติกสีขาวหรือสีออนๆ หรือสีสะทอนแสง 
 7.  แทงแกวคนสาร 
 8.  ขวดเก็บตัวอยางน้ํา 
 9.  ถุงลากแพลงตอน หรือท่ีชอนลูกน้ํา 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมทางชีวภาพ (ปจจัยทางชีวภาพ)  ของแหลงน้ํา คือการศึกษาสิ่งมีชีวิต
ในแหลงน้ํานั้นเอง  อาจสํารวจคราวๆ โดยการมองผานๆ แลวบันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีมองเห็นท้ังบน
ผิวหนาน้ําและใตผิวน้ําท่ีพอมองเห็น  บันทึกจํานวนและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ดังนี้ 
 1.  สังเกตสิ่งมีชีวิตบนผิวน้ํา ท้ังชนิด จํานวน ลักษณะและการกระจาย (ความหนาแนน) ของสิ่งมีชีวิต
แตละชนิด แลวบันทึกผล 
 2.  เก็บตัวอยางพืชท่ีลอยน้ํา เชน จอก แหน สาหราย บัว มาลางน้ําใหสะอาดในถาดอะลูมิเนียมหรือ
ภาชนะท่ีมีสีขาว  สังเกตลักษณะและจํานวนของสิ่งมีชีวิตท่ีหลุดรวงออกมาในถาด  บันทึกผล 
 3.  ตักน้ําท่ีผิวน้ํา และท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร  โดยใชขวดเก็บตัวอยางน้ําตักน้ํามาหลายๆ จุด 
นํามาเทในภาชนะหรือถาดอะลูมิเนียม  ศึกษาลักษณะ จํานวน และชนิดของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
 4.  ใชสวิงตักแพลงกตอน  ตักน้ําบริเวณผิวหนาน้ําโดยลากสวิงไปตามผิวน้ํา  และในระดับลึก 20 
เซนติเมตร นําข้ึนมาเทลงในถาดหรือภาชนะ ศึกษาลักษณะและจํานวนของสิ่งมีชีวิตดวยตาเปลา  และแวน
ขยาย  สวนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนําไปใสสไลดหลุม  เพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศน  บันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ท่ีพบ 
 

ตารางบันทึกผลการสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของแหลงน้ํา 
สัตวท่ีพบ 

ชื่อสัตว แหลงท่ีพบ จํานวน (คาดคะเน) ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
    
    
    
    
    
    
    
 
พืชท่ีพบ 

ช่ือพืช แหลงท่ีพบ จํานวน (คาดคะเน) ลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
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สรุปและอภิปรายผลการสํารวจ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
คําถามหลังทํากิจกรรม 
1.  การศึกษาสิ่งมีชีวิตท่ีพบในแหลงน้ําสามารถนําไปใชประโยชนในเรื่องใดบาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2.  สิ่งมีชีวิตท่ีพบบนผิวน้ํา อาศัยตามพืชลอยน้ํา และอยูใตน้ํา มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.  ชนิดของพืชและสัตวท่ีพบในบริเวณท่ีทําการศึกษามีความเก่ียวของสัมพันธกันหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4.  เพราะเหตุใดจึงตองใชถาดพลาสติกสีขาวหรือสีออนๆ หรือสีสะทอนแสง  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
5.  นักเรียนคิดวาปจจัยทางกายภาพใดบางท่ีจะสงผลตอสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในแหลงน้ํานั้นๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ตัวอยางสัตวน้ําขนาดเล็ก 

 

 

 

ตัวออนแมงชีปะขาวชนิดตางๆ  

  

 

 

 ตัวออนแมลงเกาะหิน 

 

 

 

ตัวออนหนอนปลอกน้ํา  

 

 

             ตัวออนแมลงชางกรามโต หอยกาบน้ําจืด (หอยสองฝา) หอยกาบเมล็ดถ่ัว 

 

 

 

         หอยหมวกเจก (หอยฝาเดียว)   หอยเจดีย (หอยฝาเดียว)  หอยฝาเดียวแบบอ่ืนๆ 
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ตัวออนแมลงปอแบบตางๆ 

 

 

 

             กุงฝอย       ปู              แมงปองน้ํา             จิงโจน้ํา   แมงปองเข็ม 

 

 

 

            มวนจาน มวนกรรเชียง/มวนวน       ดวงสี่ตา           ดวงด่ิง         หนอนดวงสี่ตา 

 

 

          หนอนดวงด่ิง    หนอนดวงสตางคน้ํา    หนอนดวงน้ําไหล   หนอนผีเสื้อกลางคืน  หนอนแมลงวัน 

 

 

          หนอนริ้นดํา          หนอนเหลือบ      หนอนแมลงวันดอกไม   หนอนตัวแบน         ปลิง 

ท่ีมา  :  http://www.nectec.or.th/schoolnet/library/ (เขาถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2555) 
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ตัวอยางพรรณพืชนํ้า 

 

 

                 ดีปลีน้ํา                    สาหรายฉัตร    ผักแวน                  สาหรายขาวเหนียว 

 

 

 

             สันตะวาใบพาย        สาหรายหางกระรอก  สาหรายแดง/สาหรายขนนก     สาหรายหัวไมขีด 

 

 

 

                สาหรายพุงชะโดหรือสาหรายหางมา                               บัวชนิดตางๆ 
ท่ีมา  : http://www.aquatoyou.com/ (สืบคนเม่ือ 20 ตุลาคม 2555) 

 
 
 
 
 
            แพงพวยน้ํา                สันตะวาใบพาย         สาหรายหางกระรอก                 จอก 
 
 
 
 
 
               ผักบุง                         ตับเตา     ผักตบชวา 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th / (เขาถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2555) 
 
 
 
 
 



31 

 

แผนผังความคิด เร่ือง เข่ือนลําปาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข่ือนลําปาว 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงตัวเลือกเดียว และทําเครื่องหมายลงในกระดาษคําตอบใหตรง
กับตัวเลือกท่ีเลือก (ใชเวลา 10 นาที) 
 
1.  ประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบเข่ือนลําปาวไดอาศัยน้ําจากเข่ือนและการชลประทานในการประกอบอาชีพ
เกตรกรรม  ขอใดไมใชประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากเข่ือนลําปาว 
 ก.  การเลี้ยงสัตวน้ํา    ข.  การทํานาปลัง 
 ค.  การขนสงผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือจําหนาย ง.  การทําสัมปทานบอทราย 
2.  ในแหลงน้ําขนาดเล็กจะไมพบบริเวณใด 
 ก.  เขตชายฝง  ข.  เขตกลางน้ํา  ค.  เขตกนน้ํา ง. ข และ ค 
3.  เพราะเหตุใดในปจจุบันบริเวณปากน้ําจึงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดลงเปนอยางมาก 
 ก.  แหลงอาหารลดลง   

ข.  สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ 
 ค.  มีการทําประมงบริเวณปากน้ํามากข้ึน 
 ง.  มีการใชสารเคมีมากข้ึนและไหลมารวมกันบริเวณปากน้ํา 
4.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับวิธีการวัดอุณหภูมิของน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร 
 ก.  ใชเทอรโมมิเตอรจุมลงไปวัดท่ีระดับ 20 เซนติเมตร 
 ข.  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตรแลวจึงวัดอุณหภูมิน้ําในขวดเก็บตัวอยาง
ทันที 
 ค.  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตรแลวจึงวัดอุณหภูมิน้ําในขวดเก็บตัวอยาง 
หลังจากท้ิงไวใหตกตะกอน 
 ง.  ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตรแลวจึงวัดอุณหภูมิน้ําในขวดเก็บตัวอยาง
ทันที  และวัดอีกครั้งเม่ือตกตะกอน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
5.  พืชอนุรักษแหลงน้ําไดโดยกระบวนการใด  

1.  พืชชวยอุมน้ํา                                      2.  พืชลดการคายน้ําจากผิวดิน 
3.  พืชชวยยึดดิน                                     4.  ทําใหเกิดวัฏจักรของน้ํา 
ก. ขอ 1 และ 2  ข. ขอ 2 และ 3   ค. ขอ 3 และ 4   ง. ถูกหมดทุกขอ  

6.  ขอใดจัดเปนพืชลอยน้ําท้ังหมด 
 ก.  จอก  สาหรายหางกระรอก ผักตบชวา  ข.  แหนแดง  ขาเขียด  ผักตบชวา 
 ค.  ผักกระเฉด  ธูปฤาษี  แหนแดง   ง.  สาหรายหางกระรอก หญาแฝก จอก 
7.  การทําประมงในรูปแบบใดท่ีไมพบในเข่ือนลําปาว 
 ก.  การเลี้ยงปลาในกระชัง   ข.  การลากอวนขนาดใหญ 
 ค.  การดักจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือขนาดเล็ก ง.  การทํา 
8.  พ้ืนท่ีใดท่ีไมไดรับประโยชนจากเข่ือนลําปาว 
 ก.  อําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ  ข.  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
 ค.  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  ง.  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
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9.  เข่ือนลําปาวจัดเปนระบบนิเวศแบบใด 
 ก.  ระบบนิเวศบอน้ําจืด    ข.  ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด   

ค.  ระบบนิเวศทะเลสาบ    ง.  ระบบนิเวศเข่ือนน้ําจืด   
10.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการกอสรางเข่ือนลําปาว ยกเวนขอใด 
 ก.  การคมนาคม  ประมง    ข.  แหลงทองเท่ียว  การชลประทาน 
 ค.  การคมนาคม  ผลิตกระแสไฟฟา  ง.  การชลประทาน  การคมนาคม   
11.  ลําน้ําปาวมีตนกําเนิดจากแหลงน้ําใด 
 ก.  ลําน้ําช ี  ข.  ลําน้ํานาน  ค.  ลําน้ํามูล  ง.  เกิดข้ึนเอง 
12.  สัตวน้ําในขอใดท่ีเปนสัตวเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของเข่ือนลําปาวท้ังหมด 
 ก.  กุงกามกราม  ปลานิล ปลาบึก   ข.  ปลานิล  ปลาบึก  ปลาสวาย 
 ค.  กุงกามกราม  ปลาเนื้อออน  ปลานิล  ง.  ถูกตองทุกขอ 
13.  บริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดของแหลงน้ํานิ่งคือบริเวณใด 
 ก.  เขตชายฝง  ข.  เขตกลางน้ํา  ค.  เขตกนน้ํา ง. เฉพาะบริเวณท่ีแสงสองถึง 
14.  บริเวณใดของแหลงน้ํานิ่งท่ีไมพบแพลงกตอนพืช 
 ก.  เขตชายฝง  ข.  เขตกลางน้ํา  ค.  เขตกนน้ํา ง. เฉพาะบริเวณท่ีแสงสองถึง 
15.  ขอใดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกอสรางเข่ือนลําปาวไดถูกตองท่ีสุด 
 ก.  สรางข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ข.  สรางข้ึนเพ่ือบรรเทาอุทกภัย 
 ค.  สรางข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร ง.  สรางข้ึนเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียว 
16.  การศึกษาปจจัยทางชีวภาพของแหลงน้ําหมายถึงขอใด 
 ก.  การศึกษาสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในแหลงน้ํานั้นๆ 
 ข.  การศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีมาอาศัยอยูในบริเวณนั้นๆ  
 ค.  การศึกษาปจจัยท่ีทําใหมีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยูในบริเวณนั้นๆ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
17.  ขอใดไมใชลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูตามแหลงน้ําไหล 
 ก.  มีลําตัวแบน  ข.  มีถุงลมเก็บออกซิเจน ค. มีรูปรางเพรียว ง. มีอวัยวะดูดเกาะ 
18.  เข่ือนลําปาวจัดเปนระบบนิเวศแหลงน้ําจืดแบบใด 
 ก.  แหลงน้ํานิ่ง    ข.  แหลงน้ําไหลเชี่ยว  

ค.  แหลงน้ําไหลเอ่ือย     ง.  มีท้ังบริเวณท่ีเปนแหลงน้ําไหลและแหลงน้ํานิ่ง 
19.  ขอใดเปนปยจัยทางกายภาพท่ีทําการศึกษาในการศึกษาระบบนิเวศแหลงน้ํา 
 ก.  คา pH ข.  คาความเค็ม ค.  คาความขุน ง.  อุณหภูมิ 
20.  เพราะเหตุใดบริเวณปากน้ําจึงมีความอุดมสมบูรณสูง 
 ก. เปนบริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตมาวางไข  ข.  เพราะเปนจุดบรรจบระหวางน้ําจืด-น้ําเค็ม 
 ค. เปนบริเวณสะสมของตะกอนอินทรีย ง.  มีพ้ืนท่ีกวางขวางทําใหสิ่งมีชีวิตแหลงอาศัย  
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กระดาษคําตอบ 

 
 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     

 
 
 

คะแนนท่ีได.............................คะแนน 
คะแนนเต็ม............20.............คะแนน 
คิดเปนรอยละ..................................... 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1    X 11 X    
2  X   12   X  
3 X    13    X 
4   X  14  X   
5   X  15    X 
6 X    16   X  
7  X   17    X 
8    X 18  X   
9    X 19  X   
10   X  20 X    

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1  X   11 X    
2    X 12    X 
3    X 13 X    
4  X   14   X  
5    X 15   X  
6 X    16 X    
7  X   17  X   
8   X  18    X 
9  X   19  X   
10   X  20   X  
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