ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว 23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถค้นหาคาตอบด้วยตนเองได้
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เอกสารสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
ชุดที่ 3
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
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คาแนะนาสาหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

1. ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วยเอกสารสาหรับครู ดังนี้
1.1 คาอธิบายรายวิชา
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้
1.3 แนวทางแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
1.4 แนวคาตอบใบงาน
1.5 แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
2. สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติ
2.1 ก่อนสอน
2.1.1 ศึกษาคาอธิบายรายวิชา
2.1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
2.1.3 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์เอกสารที่ต้องใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน
2.1.4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
2.1.5 ศึกษาเครื่องมือการวัดผลประเมินผล
2.1.6 ครูแจ้งการแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน
2.1.7 ครูชี้แจงวิธีการสอนและกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามใบปฏิบัติกิจกรรม
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2.2 ขณะสอน
2.2.1 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทราบ
2.2.2 จัดกลุ่มตามที่กาหนด
2.2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
2.2.3.1 ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และลักษณะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2.2.3.2 แจกเอกสาร เช่น เอกสารนักเรียนและสื่อต่างๆ
2.2.3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อได้มาซึ่งข้อสรุป
ของกลุ่ม เช่น การอภิปราย ซักถามเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.2.3.4 เป็นผู้ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนในขณะที่นักเรียนทา
กิจกรรม
2.2.3.5 ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
2.2.3.6 ประเมินผลการทากิจกรรมในกลุ่ม
2.3 หลังสอน
2.3.1 ตรวจใบงานให้คะแนน
2.3.2 ตรวจแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
2.3.3 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนให้คะแนน
2.3.4 บันทึกแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
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คาอธิบายรายวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ลักษณะของโครโมโซม ความสาคัญของสารพันธุกรรม
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและ
โครโมโซม ความหลายหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
วัฏจักรน้า วัฏจักรคาร์บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรในระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหา แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา การ
ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลบันทึกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล การอธิบาย และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน
มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด (รวม 25 ตัวชี้วัด)
รหัสตัวชี้วัด ว1.2 ม.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6
รหัสตัวชี้วัด ว2.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4
รหัสตัวชี้วัด ว2.2 ม.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6
รหัสตัวชี้วัด ว8.1 ม.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/8,3/9
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แผนการจัดการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
มฐ ว 2.1 ม.3/1 สารวจตรวจสอบระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนขนาดของ
ประชากร
มฐ ว 8.1 ม.3/1 ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ม.3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธี
ม.3/7 สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ
ม.3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เ ชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
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สาระสาคัญ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถ้าจาแนกตาม
ลักษณะการดารงชีวิตหรือตามลักษณะการกิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 ผู้ผลิต (producer)
1.2 ผู้บริโภค (consumer)
1.3 ผู้ย่อยสลายสาร (decomposer)
กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ จะมีความสัมพันธ์กันในแง่ที่เป็นอาหาร ถ่ายเท
พลังงานต่อกันเป็นทอด ๆ ในลักษณะของห่วงโซ่อาหาร(food chain) ดังนี้
ผู้ผลิต

ผู้บริโภคอันดับ 1

ผู้บริโภคอันดับ 2

ผู้บริโภคอันดับ 3

ผู้ย่อยสลาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้
2. จาแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ และอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร
และสายใยอาหารได้
3. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ได้
สาระการเรียนรู้
โซ่อาหาร สายใยอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนตามบัตรคาสั่งที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 3 การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ
1.1 ครูนาภาพเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นข้าว แมลง กบ งู เหยี่ยว ไก่ มาให้
นักเรียนดู พร้อมอธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะการกินของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ในการกินต่อกันเป็น
ทอดๆ เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร
1.2 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันหลายด้าน ด้านที่สาคัญที่สุดในการดารงชีวิต คือ ด้านการถ่ายทอดพลังงาน บทบาทของ
สิ่งมีชีวิตในรูปแบบของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ
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2. ขั้นสารวจและค้นหา
2.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดย ใน
แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 1 คน เพื่อการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม
2.2 ให้ประธานแต่ละกลุ่มรับเอกสารสาหรับนักเรียนที่แต่ละกลุ่มได้รับประกอบด้วย ใบคาสั่ง
ปฏิบัติกิจกรรม แบบบันทึกปฏิบัติกิจกรรม แบบบันทึกใบงาน
2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตามบัตรคาสั่งที่ 2 ใบคาสั่งปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบคาสั่งปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 และ ใบคาสั่งปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ
2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ที่กาหนดและระบุว่าอาหารนั้น
มาจากพืชหรือสัตว์ เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดกินอะไรเป็นอาหาร
และระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมทั้งบอกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละภาพ โดยให้เขียนลูกศรและ
หันหัวลูกศรไปทางผู้ล่า แล้วตอบคาถามท้ายกิจกรรมโดยทาลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
และแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน จากแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 และสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ต่อเพื่อนหน้าชั้นเรียนเพื่อให้
เพื่อนๆ กลุ่มอื่นได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3.2 ครูพิจารณาผลการปฏิบัติกิจกรรมว่าเป็นอย่างไร โดยให้ข้อเสนอแนะ และอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละภาพในการกินเป็นอาหารให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น และให้การ
เสริมแรงกลุ่มที่ทาได้ถูกต้องและสมบูรณ์
3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแง่ของอาหาร
4. ขั้นขยายความรู้
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ตามบัตรคาสั่งที่ 3 ใบความรู้
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4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม เกี่ยวกับ การถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ โดยอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแง่ของอาหาร
4.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุป การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อีกครั้ง
หนึ่ง
5. ขั้นประเมินผล
5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคาถามตามบัตรคาสั่งที่ 4 แบบบันทึกใบงาน ชุดที่ 3
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เป็นการนาความรู้จากใบความรู้มาใช้ในการตอบคาถาม
5.2 ครูทาการประเมินแบบบันทึกใบงาน ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
5.3 ครูสรุปผลคะแนนรวมทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล แจ้งให้นักเรียนทราบ เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเองและพัฒนาให้ดีขึ้น
5.4 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนตามบัตรคาสั่งที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 3
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียนด้วยการทดสอบหลังเรียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคาสั่งที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
2. บัตรคาสั่งที่ 2 แบบบันทึกปฏิบัติกิจกรรม ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
3. บัตรคาสั่งที่ 3 ใบความรู้ ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
4. บัตรคาสั่งที่ 4 แบบบันทึกใบงาน ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
5. บัตรคาสั่งที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
6. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ขององค์การค้าคุรุสภา
7. บัตรคา 8 ใบ
8. กระดาษบรู๊พ
9. ปากกาเคมี
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การวัดและประเมินผล
1. เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.1 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
1.2 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
1.3 แบบบันทึกใบงาน
1.4 แบบประเมินพฤติกรรมงานกลุ่ม
2. วิธีวัดและประเมินผล
2.1 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
2.2 ตรวจแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
2.3 ตรวจแบบบันทึกใบงานให้คะแนน
2.4 สังเกตพฤติกรรมและการทางานของนักเรียน
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3.1 นักเรียนทาแบบทดสอบ ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ได้คะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2 ผลการประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
3.3 นักเรียนทาแบบบันทึกใบงาน ได้คะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
3.4 นักเรียนมีพฤติกรรมในการทางาน ได้คะแนนรวม 21 คะแนน ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์
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แนวทางแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
กลุ่มที่...........................
สมาชิกในกลุ่ม 1……………………………………….…………2……………………………………………………..
3……………………………………….…………4……………………………………………………..
5……………………………………….…………6……………………………………………………..
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. บอกปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้
2. จาแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ และอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารและ
สายใยอาหารได้
3. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้
ตารางบันทึกผล
ชื่อสัตว์

อาหารที่กิน

คน
วัว
จิ้งจก
ตั๊กแตน
เสือ
สิงโต
เหยี่ยว
งู
กระต่าย
หนอน

ผัก,หมู
หญ้า
แมลง
ใบไม้
กวาง
เก้ง
งู
กระต่าย
หญ้า
ใบไม้
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ที่มาของอาหารสัตว์
พืช
สัตว์
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สรุปผลการทากิจกรรม
สิ่งมีชีวิตบางชนิดกินพืชอย่างเดียว เช่น หนอน กระต่าย เป็นต้น บางชนิดกินสัตว์อย่างเดียว
เช่น เสือ สิงโต เป็นต้น แต่บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน เป็นต้น
ถ้าใช้ชนิดของอาหารเป็นเกณฑ์จะจาแนกสัตว์ได้เป็น 4 ประเภท คือ พวกที่กินพืชอย่างเดียว
พวกที่กินสัตว์อย่างเดียว พวกที่กินทั้งพืชและสัตว์ และพวกที่กินซากพืชซากสัตว์
จึงสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในแง่การกินอาหาร
คาถามท้ายกิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดกินพืชหรือกินสัตว์อย่างเดียวหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ไม่ สิ่งมีชีวิตบางชนิดกินพืชอย่างเดียว เช่น หนอน กระต่าย เป็นต้น บางชนิดกิน
สัตว์อย่างเดียว เช่น เสือ สิงโต เป็นต้น แต่บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน เป็นต้น
2. ถ้าใช้ชนิดของอาหารเป็นเกณฑ์ นักเรียนจะจาแนกสัตว์ได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 4 ประเภท คือ พวกที่กินพืชอย่างเดียว พวกที่กินสัตว์อย่างเดียว พวกที่กินทั้งพืช
และสัตว์ และพวกที่กินซากพืชซากสัตว์
3. จงสรุปผลการทากิจกรรม
ตอบ สิ่งมีชีวิตบางชนิดกินพืชอย่างเดียว บางชนิดกินสัตว์อย่างเดียว บางชนิดกินทั้งพืช
และสัตว์
4. จงสรุปโซ่อาหารและสายใยอาหารต่างๆ
ตอบ สิ่งมีชีวิตต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในแง่การกินอาหาร
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แนวทางแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
กลุ่มที่...........................
สมาชิกในกลุ่ม 1……………………………………….…………2……………………………………………………..
3……………………………………….…………4……………………………………………………..
5……………………………………….…………6……………………………………………………..
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในแง่การกินกันเป็นอาหารได้
2. บอกความสาคัญของดวงอาทิตย์ต่อระบบนิเวศได้
3. บอกปัจจัยที่รบกวนหรือทาลายสายใยอาหารต่างๆได้
4. ระบุชื่อผู้บริโภคอันดับต่างๆ ในสายใยอาหารได้
5. บอกความแตกต่างของสายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารได้
วัสดุอุปกรณ์
1. บัตรคา 8 ใบ ดังต่อไปนี้
ต้นไม้สีเขียว
ตั๊กแตน

ดวงอาทิตย์
แมลงปีกแข็ง

เต่าทอง

หนอน

นก

แมงมุม

2. กระดาษปรู๊พ 1 แผ่น
3. ปากกาเคมี 1 แท่ง
วิธีดาเนินการ
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรคาที่ครูแจก
2. เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดกินอะไรเป็นอาหาร
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บันทึกผลการทากิจกรรม
แบบที่ 1
หนอน
นก
ดวงอาทิตย์

ต้นไม้สีเขียว

ตั๊กแตน

แมลงปีกแข็ง

แมงมุม
เต่าทอง

แบบที่ 2

ดวงอาทิตย์

ตั๊กแตน

แมงมุม

ต้นไม้สีเขียว

หนอน

แมลงปีกแข็ง

นก

เต่าทอง

สรุปผลการทากิจกรรม
ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่พืชสีเขียวใช้ในการผลิตอาหาร จากนั้นแมลง ตั๊กแตน หนอน
เป็นผู้บริโภคลาดับที่ 1 เต่าทอง แมงมุม เป็นผู้บริโภคลาดับที่ 2 ส่วน นก เป็นผู้บริโภคลาดับสุดท้าย การ
กินต่อกันเป็นทอด ๆ เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร (food chain) และหลายๆห่วงโซ่อาหารมารวมกันจะเป็น
สายใยอาหาร (food web) ในห่วงโซ่อาหารถ้าขาดผู้ผลิตสิ่งมีชีวิตก็จะตายหมดเพราะสิ่งมีชีวิตอื่นสร้าง
อาหารเองไม่ได้ต้องอาศัยอาหารผู้ผลิตซึ่งเป็นพืชสีเขียว
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. สิ่งใดเป็นผู้ผลิต
ตอบ พืชสีเขียว
2. ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตอะไร
ตอบ นก
3. สายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารเหมือนและต่างกันอย่างไร
ตอบ เหมือนกัน ความสัมพันธ์ที่มีการถ่ายทอดพลังงานเป็นทอดๆไป
ต่างกัน ห่วงโซ่อาหารมีการถ่ายทอดพลังงานเพียงสายเดียวไม่ซับซ้อน
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียว กินอาหารชนิดเดียว แต่สายใยอาหารมีการถ่ายทอดพลังงาน
ซับซ้อนกว่า โดยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวอาจกินอาหารหลายชนิด
4. ดวงอาทิตย์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนี้อย่างไร
ตอบ เป็นแหล่งพลังงานที่พืชใช้ในการผลิตอาหาร
5. ถ้าไม่มีพืชจะมีผลอย่างไรกับระบบนิเวศนี้
ตอบ สิ่งมีชีวิตจะตายหมด เพราะ หนอน แมลง ตั๊กแตน ไม่มีอาหารกินก็ตาย แมงมุม
เต่าทอง นก ก็ขาดอาหาร ในที่สุดจะตายหมด
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แนวคาตอบแบบบันทึกใบงาน
ใบงานที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงเปรียบเทียบปริมาณของผู้ผลิต ผู้บริโภคลาดับที่ 1, 2 และ 3
ตอบ ผู้ผลิตจะมีปริมาณมากที่สุด ผู้บริโภคลาดับที่ 1 มีปริมาณมากกว่าผู้บริโภคลาดับที่ 2
ผู้บริโภคลาดับที่ 2 มีปริมาณมากกว่าผู้บริโภคลาดับที่ 3
2. ผู้บริโภคลาดับที่ 1 บริโภคอาหารประเภทใด และผู้บริโภคลาดับที่ 2, 3 บริโภคอาหารประเภทใด
ตอบ ผู้บริโภคลาดับที่ 1 บริโภคพืช ผู้บริโภคลาดับที่ 2, 3 บริโภคสัตว์
3. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด และสิ้นสุดกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย
สิ่งมีชีวิตชนิดใด
ตอบ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะเริ่มต้นจาก ผู้ผลิต และสิ้นสุดกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ด้วยผู้ย่อยสลาย
4. ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศมีลาดับการถ่ายทอดพลังงานของระบบนิเวศเป็นลาดับ
ตอบ สุดท้าย
5. ถ้าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชนิดใดชนิดหนึ่งตายลง ระบบนิเวศนี้จะได้รับผลกระทบมากหรือน้อย
เพราะเหตุใด
ตอบ ได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจากระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารที่ซับซ้อนจะประกอบด้วย
สิ่งมีชีวิตหลายชนิด ถ้ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งตายลง สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เพราะ
สามารถกินอาหารชนิดอื่นได้ด้วย
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แนวคาตอบแบบบันทึกใบงาน
ใบงานที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จากแผนภาพสายใยอาหาร ให้นักเรียนยกตัวอย่างห่วงโซ่อาหาร มา 5 ห่วงโซ่อาหาร
ตอบ 1. หญ้า
แมลง
กบ งู
เหยี่ยว
2. หญ้า
วัว
สิงโต
3. หญ้า
ตั๊กแตน
กบ งู
เหยี่ยว
4. หญ้า
ตั๊กแตน
ไก่
งู
เหยี่ยว
5. หญ้า
ไก่
งู
เหยี่ยว
2. นักเรียนคิดว่าในแต่ละห่วงโซ่อาหาร ควรจะมีผู้ผลิตและผู้บริโภคกี่ชนิด เพราะเหตุใด
ตอบ ในห่วงโซ่อาหารควรประกอบด้วย ผู้ผลิต และผู้บริโภคไม่มากนัก เพราะ พลังงานที่ถ่ายทอด
ในแต่ละลาดับขั้นมีค่าลดลงตามลาดับ
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แบบประเมินพฤติกรรมงานกลุ่ม
กลุ่มที่...............ชั้น...................
สมาชิกในกลุ่ม 1……………………………………….…………2……………………………………………………..
3……………………………………….…………4……………………………………………………..
5……………………………………….…………6……………………………………………………..
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการพฤติกรรม
มีการวางแผนร่วมกัน
การแบ่งงานรับผิดชอบ
การให้ความช่วยเหลือกัน
การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน
สามารถให้คาแนะนากลุ่มอื่นได้
เลือกอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่กาหนดให้
ทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม
ร่วมกันปรับปรุงผลงานของกลุ่ม

3

2

1

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ

ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง

ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน
24-30
17-23
10-16

ระดับคุณภาพ
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
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เอกสารสาหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
ชุดที่ 3
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
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คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด มีความรอบรู้
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถใช้เป็นคู่มือเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองได้ นักเรียนจะต้องเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากที่สุดตามลาดับขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. อ่านทาความเข้าใจการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นสมอง : ทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประลองปัญญา : ปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 อธิบายปัญหา : ศึกษาความรู้
กิจกรรมที่ 4 นาพาซึ่งความรู้ : ตอบคาถามจากใบงาน
กิจกรรมที่ 5 มุ่งสู่ความสาเร็จ : ทดสอบหลังเรียน
3. ในการทากิจกรรม ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกันค้นคว้า ช่วยกันเรียนด้วย
ความตั้งใจ
4. ทุกกิจกรรมมีเวลาจากัด นักเรียนควรบริหารการทางานกลุ่มที่ดี ควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา
ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงานค้าง เนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียนเป็นองค์ความรู้สาหรับ
กิจกรรมการเรียนในลาดับถัดไป
5. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมการเรียน ควรเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
6. ผู้เรียนควรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานขณะดาเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกครั้ง
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ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นสมอง : ทดสอบก่อนเรียน
1.1 บัตรคาสั่งที่ 1
1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประลองปัญญา : ปฏิบัติกิจกรรม
2.1 บัตรคาสั่งที่ 2
2.2 ใบปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 อธิบายปัญหา : ศึกษาความรู้
3.1 บัตรคาสั่งที่ 3
3.2 ใบความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
กิจกรรมที่ 4 นาพาซึ่งความรู้ : ตอบคาถามจากใบงาน
4.1 บัตรคาสั่งที่ 4
4.2 แบบบันทึกใบงาน เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
กิจกรรมที่ 5 มุ่งสู่ความสาเร็จ : ทดสอบหลังเรียน
5.1 บัตรคาสั่งที่ 5
5.2 แบบทดสอบหลังเรียน
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กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นสมอง
กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นสมองนักเรียนด้วยการทาแบบทดสอบก่อนเรียน

บัตรคำสั่งที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน

ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในระบบนิเวศในน้า ประเภทบ่อน้า หรือสระน้า ได้แก่ปัจจัยใด
ก. อุณหภูมิ
ข. แสงสว่าง
ค. ออกซิเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่สัตว์ทะเลต้องปรับตัวให้ได้ แต่ไม่มีปัญหาสาหรับสัตว์น้าจืดคือปัจจัยใด
ก. ความเค็ม
ข. ค่า pH
ค. อุณหภูมิ
ง. ที่ยึดเกาะ
3. ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไป ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
ก. food chain
ข. food web
ค. pyramid of energy
ง. nutrient cycle
4. การถ่ายทอดสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปอีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง เรียกว่าอะไร
ก. food cycle
ข. food web
ค. pyramid of energy
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ง. complex food chain
5. โดยปกติสัดส่วนของปริมาณสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็นอย่างไร
ก. ผู้ผลิตมีปริมาณมากกว่าผู้บริโภค
ข. ผู้ผลิตมีปริมาณน้อยกว่าผู้บริโภค
ค. ผู้ผลิตมีปริมาณเท่ากับผู้บริโภค
ง. ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบ
6. ในระบบนิเวศทั่ว ๆไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่ม คือ ....1.......... มีหน้าที่สังเคราะห์อาหารซึ่ง
เป็นอนินทรียสาร โดยใช้วัตถุดิบที่ไร้ชีวิตกับพลังงาน ......2........... ต้องการพลังงานและสารอาหาร
ที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต ........3.......... เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จาก
สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วหรือจากของเสียของสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอนินทรีย์ ทั้งนี้ 1,2,3 คือข้อใด
ก. ผู้ย่อยสลาย, ผู้ผลิต, ผู้บริโภค
ข. ผู้ย่อยสลาย, ผู้บริโภค, ผู้ผลิต
ค. ผู้ผลิต, ผู้ย่อยสลาย, ผู้บริโภค
ง. ผู้ผลิต, ผู้บริโภค, ผู้ย่อยสลาย
7. ถ้าปราศจากผู้ย่อยสลาย บนพื้นโลกน่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
ก. เหตุการณ์ปกติ เพราะธรรมชาติย่อมรักษาสมดุลของมันได้เอง
ข. พืชเริ่มตายเนื่องจากขาดธาตุที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ค. ซากพืช ซากสัตว์ รวมทั้งอินทรียสารเต็มไปหมด
ง. อาจเป็นไปได้ทั้ง ข้อ ก และ ข
8. ข้อใดที่มีลาดับขั้นตอนการกินอาหารครบสมบูรณ์
ก. ต้นข้าว

หนอน

นก

ข. หนู

งู

ค. ข้าวโพด

ตั๊กแตน

นก

ง. หนอน

ข้าวโพด

หนู

เหยี่ยว

คน
คน
วัว
งู
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คน
คน

9. คาว่า “ผู้ผลิต” หมายถึงสิ่งใดต่อไปนี้ เพราะเหตุใด
ก. พืชสีเขียวเท่านั้น เพราะสังเคราะห์แสงได้
ข. มนุษย์ผู้ซึ่งสร้างและดัดแปลงสารอาหารได้
ค. สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด เพราะสามารถปรุงแต่งสารอาหารได้
ง. พืชทุกชนิด เพราะสามารถสร้างอาหารขึ้นได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
10. “ต้นกุหลาบหน้าบ้านพอใจมีหนอนที่เกิดจากไข่ผีเสื้อมากินใบอ่อนเสมอ และยังพบว่ามีนกมาจิก
กินหนอน ซึ่งนกนี้จะถูกแมวที่พอใจเลี้ยงจับกินเสมอ” จากข้อมูลดังกล่าวเราสามารถเขียนโซ่อาหารได้
แบบใด
ก. กุหลาบ

หนอน

ข. แมว

นก

ค. ผีเสื้อ

กุหลาบ

หนอน

นก

แมว

ผีเสื้อ

หนอน

นก

แมว

ง. กุหลาบ

นก

แมว

หนอน

กุหลาบ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

1. ค
2. ก
3. ก
4. ข
5. ก
6. ง
7. ค
8. ก
9. ง
10. ก
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กิจกรรมที่ 2 ประลองปัญญา
กิจกรรมนี้เป็นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยการปฏิบัติกิจกรรม

บัตรคำสั่งที่ 2
ใบปฏิบัติกิจกรรม
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ให้นักเรียนร่วมกันทากิจกรรมตามใบคาสั่งปฏิบัติกิจกรรม
ใบคาสั่งปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. บอกแหล่งที่มาของอาหารของสัตว์บางชนิดได้
2. จาแนกสัตว์โดยใช้ชนิดของอาหารเป็นเกณฑ์ได้
3. สรุปโซ่อาหารและสายใยอาหารต่างๆ ได้
ลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับชื่อสัตว์ที่กาหนดให้ในตาราง พร้อมทั้งระบุว่าอาหาร
นั้นมาจากพืชหรือสัตว์ บันทึกผลลงในตารางบันทึกผล
ชื่อสัตว์

อาหารที่กิน

คน
วัว
จิ้งจก
ตั๊กแตน
เสือ
สิงโต
เหยี่ยว
งู
กระต่าย
หนอน
คาถามท้ายกิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดกินพืชหรือกินสัตว์อย่างเดียวหรือไม่ อย่างไร
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ที่มาของอาหาร
พืช
สัตว์

2. ถ้าใช้ชนิดของอาหารเป็นเกณฑ์ นักเรียนจะจาแนกสัตว์ได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. จงสรุปผลการทากิจกรรม
4. จงสรุปโซ่อาหารและสายใยอาหารต่างๆ

ใบคาสั่งปฏิบัติกิจกรรมที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในแง่การกินกันเป็นอาหารได้
2. บอกความสาคัญของดวงอาทิตย์ต่อระบบนิเวศได้
3. บอกปัจจัยที่รบกวนหรือทาลายสายใยอาหารต่างๆได้
4. ระบุชื่อผู้บริโภคอันดับต่างๆในสายใยอาหารได้
5. บอกความแตกต่างของสายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารได้
วัสดุและอุปกรณ์
1. บัตรคา 8 ใบ ดังต่อไปนี้
ต้นไม้สีเขียว
ตั๊กแตน

ดวงอาทิตย์
แมลงปีกแข็ง

เต่าทอง

หนอน

นก

แมงมุม

2. กระดาษ 1 แผ่น
3. ปากกา 1 ด้าม
ลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรคาที่ครูแจก
2. เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดกินอะไรเป็นอาหาร
คาถามท้ายกิจกรรม
1. สิ่งใดเป็นผู้ผลิต
2. ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตอะไร
3. สายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารเหมือนและต่างกันอย่างไร
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4. ดวงอาทิตย์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนี้อย่างไร
5. ถ้าไม่มีต้นไม้จะมีผลอย่างไรกับระบบนิเวศนี้

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
กลุ่มที่...........................
สมาชิกในกลุ่ม 1……………………………………….…………2……………………………………………………..
3……………………………………….…………4……………………………………………………..
5……………………………………….…………6……………………………………………………..
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. บอกปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้
2. จาแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ และอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารและ
สายใยอาหารได้
3. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้
ตารางบันทึกผล
ชื่อสัตว์

อาหารที่กิน

คน
วัว
จิ้งจก
ตั๊กแตน
เสือ
สิงโต
เหยี่ยว
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ที่มาของอาหารสัตว์
พืช
สัตว์

งู
กระต่าย
หนอน
สรุปผลการทากิจกรรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .............................
คาถามท้ายกิจกรรม
1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดกินพืชหรือกินสัตว์อย่างเดียวหรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. ถ้าใช้ชนิดของอาหารเป็นเกณฑ์ นักเรียนจะจาแนกสัตว์ได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. จงสรุปผลการทากิจกรรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. จงสรุปโซ่อาหารและสายใยอาหารต่าง ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 โซ่อาหารและสายใยอาหาร
กลุ่มที่...........................
สมาชิกในกลุ่ม 1……………………………………….…………2……………………………………………………..
3……………………………………….…………4……………………………………………………..
5……………………………………….…………6……………………………………………………..
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆในแง่การกินกันเป็นอาหารได้
2. บอกความสาคัญของดวงอาทิตย์ต่อระบบนิเวศได้
3. บอกปัจจัยที่รบกวนหรือทาลายสายใยอาหารต่างๆ ได้
4. ระบุชื่อผู้บริโภคอันดับต่าง ๆ ในสายใยอาหารได้
5. บอกความแตกต่างของสายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารได้
วัสดุและอุปกรณ์
1……………………………………………………2………………………………………………………..
3…………………………………………………..4…………………………………………………………
วิธีดาเนินการ
..................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....
..................................................................................................................................
บันทึกผลการทากิจกรรม
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............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................ ......

สรุปผลการทากิจกรรม
............................................................................................................................. .....
..................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....
คาถามท้ายกิจกรรม
1. สิ่งใดเป็นผู้ผลิต
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตอะไร
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. สายใยอาหารและห่วงโซ่อาหาร เหมือนและต่างกันอย่างไร
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
4. ดวงอาทิตย์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ถ้าไม่มีต้นไม้จะมีผลอย่างไรกับระบบนิเวศนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 3 อธิบายปัญหา
กิจกรรมนี้เป็นการอธิบายปัญหาด้วยใบความรู้

บัตรคำสั่งที่ 3
ใบควำมรู้
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ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้เพื่อตอบคาถามในใบงานต่อไป

ใบความรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิต
ในธรรมชาติมีสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย สภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
จนทาให้สิ่งมีชีวิตไม่เจริญเติบโตตามปกติ หรือตายไปเรียกว่า ปัจจัยจากัด (limiting factor) สภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพในธรรมชาติมีดังต่อไปนี้ คือ
1. แสงสว่าง มีผลต่อผู้ผลิตโดยตรง และมีผลในทางอ้อมต่อสัตว์เนื่องจากสัตว์กินพืชเป็นอาหาร
นอกจากนี้ แสงสว่างยังให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อีกด้วย
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ภาพที่ 1 พืชใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์แสง
2. อุณหภูมิ มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตและมีผลทาให้สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่น
2.1 การอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ (migration)
2.2 การพักตัวในฤดูร้อน (aestivation)
2.3 การจาศีลในฤดูหนาว (hibernation)
โดยสรุปอุณหภูมิจะเป็นตัวกาหนดขอบเขต และขีดจากัดในสภาพทนทานของสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิดในการดารงชีพ
3. ความกดดันและก๊าซ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัย ออกซิเจน การคงอยู่และสถานะของก๊าซขึ้นอยู่กับ
การกดดันบรรยากาศ ซึ่งจะมีผลต่อการหายใจและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต เช่น กรณีอยู่บนยอดเขาหรือ
อยู่บนที่สูงๆ มักจะมีปอดและหัวใจโตกว่าปกติ และมีเม็ดเลือดแดงมากกว่าคนปกติด้วย
4. น้าหรือความชื้น เป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีบทบาทในขวบการชีวเคมี
ในร่างกาย น้าในดินมีความสาคัญต่อพืชเพราะเป็นตัวทาละลายสารอาหารและเกลือแร่ในดิน
ปริมาณน้าฝน เป็นต้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญในการเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์และ
การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต
5. ดิน เป็นแหล่งผลิตผลที่สาคัญของสิ่งมีชีวิต พืชใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร แร่ธาตุต่างๆ และน้า สาหรับ
สัตว์พื้นดินจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
6. ความเป็นกรด-เบส ความเป็นกรด-เบส ของตัวกลางในระบบนิเวศทั้งในน้าและบนพื้นดิน จะมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีพของสิ่งมีชีวิต เช่น พืชต้องการความจาเป็นกรด-เบส
ประมาณ 6.5-7.0
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบนิเวศ เช่น ดิน น้า
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแง่ของอาหาร
กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถ้าจาแนกตามลักษณะ
การดารงชีวิตหรือตามลักษณะการกิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ผลิต (Producer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ ได้แก่ พืชสีเขียว
แบคทีเรียบางชนิด

ภาพที่ 3 ผู้ผลิต ได้แก่ พืชสีเขียว เช่น ข้าวโพด หญ้า
2. ผู้บริโภค (Consumer) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองไม่ได้ ได้แก่ สัตว์ทุกชนิดที่บริโภคพืชหรือ
บริโภคสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหาร ผู้บริโภคแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ได้ดังนี้
ก. ผู้บริโภคพืช (Herbivores) ได้แก่ ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหาร
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ภาพที่ 4 ผู้บริโภคพืช ได้แก่ หมี วัว และ กวาง
ข. ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivores) ได้แก่ ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหาร

ภาพที่ 5 ผู้บริโภคสัตว์ ได้แก่ สิงโต งู และ กบ
ค. ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ (Omnivores) ได้แก่ ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
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ภาพที่ 6 ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ นก หนู และ คน

ง. ผู้บริโภคซากสิ่งมีชีวิต (Scavenger) ได้แก่ ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร ถ้ากินซากสัตว์
เป็นอาหารอย่างเดียว เรียกว่า สัตว์กินซากสัตว์ (scavenger)

ภาพที่ 7 ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ ได้แก่ นกแร้ง
3. ผู้ย่อยสลาย (Decomposers) ได้แก่ พวกที่ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะกิน
อาหารในรูปของสารละลายและมีกลไกในการกินแบบ osmosis ได้แก่ จุลินทรีย์ แบคทีเรีย เห็ด รา
เป็นต้น
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ภาพที่ 8 ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ เห็ด รา และแบคทีเรีย
กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ จะมีความสัมพันธ์กันในแง่ที่เป็นอาหารถ่ายทอด
พลังงานต่อกันเป็นทอดๆ ในลักษณะของห่วงโซ่อาหาร (food chain) ดังนี้ คือ
ผู้ผลิต

ผู้บริโภคอันดับ 1

ผู้บริโภคอันดับ 2

ผู้บริโภคอันดับ 3

ผู้ย่อยสลาย

ตัวอย่างเช่น
ต้นข้าว

กบ

หนู

แมว

เห็ดรา

ภาพที่ 9 ห่วงโซ่อาหาร
และในธรรมชาติ ห่วงโซ่อาหารจะมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนในรูปของสายใยอาหาร
(food web) ดังแผนภาพ
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ภาพที่ 10 สายใยอาหาร
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอดพลังงานกันเป็นทอดๆในลักษณะห่วงโซ่อาหาร และ
สายใยอาหาร การถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยการกินกันเป็นทอดๆ ซึ่งถ่ายทอดเป็นแนว
เดียว เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร เช่น นกกินข้าวโพด งูกินนก เหยี่ยวกินงู เช่น

ภาพที่ 11 ตัวอย่างห่วงโซ่อาหาร
ข้าวโพดเป็นผู้ผลิต นกเป็นผู้บริโภคลาดับ 1 งูเป็นผู้บริโภคอันดับ 2 และเหยี่ยวเป็นผู้บริโภค
อันดับ 3
ในธรรมชาติจริงๆ การกินเป็นทอดๆจะไม่เป็นไปตามลาดับสายตรงเพียงสายเดียว เพราะ
ผู้บริโภคชนิดหนึ่งอาจกินอาหารได้หลายชนิดและเป็นอาหารของผู้บริโภคในลาดับต่อไปได้หลายชนิด
เช่นกัน การถ่ายทอดพลังงานที่สลับซับซ้อนแบบนี้เราเรียกว่า สายใยอาหาร
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในลาดับต่างๆ จนถึงผู้ย่อยสลาย
อินทรียสาร พลังงานจะมีค่าลดลงไปในแต่ละลาดับเรื่อยๆเพราะพลังงานที่ได้รับมาส่วนหนึ่ง สิ่งมีชีวิตจะ
ใช้การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจาวัน จึงมีพลังงานบางส่วนเท่านั้นที่สะสมไว้เพื่อการถ่ายทอด
พลังงาน จึงทาให้ลาดับในการถ่ายทอดพลังงานมีความยาวจากัด ปกติจะสิ้นสุดลาดับ
ที่ 4-5 เท่านั้น
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การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร อาจแสดงในลักษณะของพีระมิดของสิ่งมีชีวิต
(Ecological pyramid) แบ่งได้ 3 ประเภท ตามหน่วยที่ใช้วัดปริมาณของลาดับขั้นในการกิน ดังนี้
1. พีระมิดจานวนของสิ่งมีชีวิต (pyramid of number) แสดงจานวนสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วย
ตัวต่อพื้นที่ โดยทั่วไปพีระมิดจะมีฐานกว้าง ซึ่งหมายถึง มีจานวนผู้ผลิตมากที่สุด และจานวน ผู้บริโภค
ลาดับต่างๆ ลดลงมา แต่การวัดปริมาณพลังงานโดยวิธีนี้ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากสิ่งมีชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น ไส้เดือน จะนับเป็นหนึ่งเหมือนกัน
หมด แต่ความเป็นจริงนั้นในแง่ปริมาณพลังงานที่ได้รับหรืออาหารที่ผู้บริโภคได้รับจะมากกว่า
หลายเท่า ดังนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบในรูปของพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 12 พระมิดแสดงจานวนของสิ่งมีชีวิต
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2. พีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิต (pyramid of mass) โดยพีระมิดนี้แสดงปริมาณของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ
ลาดับขั้นของการกินโดยใช้มวลรวมของน้าหนักแห้ง (dry weight) ของสิ่งมีชีวิตต่อพื้นที่แทนการนับ
จานวนพีรามิดแบบนี้มีความแม่นยามากกว่าแบบที่ 1 แต่ในความเป็นจริงจานวนหรือมวล ของสิ่งมีชีวิต
มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ตามฤดูกาลหรือ ตามอัตราการเจริญเติบโต ปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็น
ตัวแปรที่สาคัญ อย่างไรก็ดีถึงแม้มวลที่มากขึ้น เช่น ต้นไม้ใหญ่ จะผลิตเป็นสารอาหารของผู้บริโภค
ได้มากแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ผู้บริโภคได้จาก สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น สาหร่ายหรือแพลงก์ตอน ทั้งๆที่ มวล หรือ
ปริมาณของสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนน้อยกว่ามาก ดังนั้น จึงมีการพัฒนาแนวความคิดในการแก้ปัญหานี้
โดยในการเสนอรูปของพีรามิดมวลของสิ่งมีชีวิต (pyramid of mass)

ภาพที่ 13 พีระมิดแสดงมวลของสิ่งมีชีวิต
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3. พีระมิดพลังงาน (pyramid of energy) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณพลังงานของแต่ละลาดับขัน้
ของการกินซึ่งจะมีค่าลดลงตามลาดับขั้นของการบริโภค

ภาพที่ 14 พีระมิดแสดงพลังงานของสิ่งมีชีวิต
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กิจกรรมที่ 4 นาพาซึ่งความรู้
กิจกรรมนี้เป็นการนาความรู้จากใบความรู้มาใช้ในการตอบคาถาม

บัตรคาสั่งที่ 4
แบบบันทึกใบงาน

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคาถามจากแบบบันทึกใบงาน
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แบบบันทึกใบงานที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงเปรียบเทียบปริมาณของผู้ผลิต ผู้บริโภคลาดับที่ 1, 2 และ 3
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ผู้บริโภคลาดับที่ 1 บริโภคอาหารประเภทใด และผู้บริโภคลาดับที่ 2, 3 บริโภคอาหารประเภทใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด และสิ้นสุดกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย
สิ่งมีชีวิตชนิดใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศมีลาดับการถ่ายทอดพลังงานของระบบนิเวศเป็นลาดับ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. ถ้าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชนิดใดชนิดหนึ่งตายลง ระบบนิเวศนี้จะได้รับผลกระทบมากหรือน้อย
เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

แบบบันทึกใบงานที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จากแผนภาพสายใยอาหาร ให้นักเรียนยกตัวอย่างห่วงโซ่อาหารมา 5 ห่วงโซ่อาหาร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าในแต่ละห่วงโซ่อาหาร ควรจะมีผู้ผลิตและผู้บริโภคกี่ชนิด เพราะเหตุใด
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

กิจกรรมที่ 5 มุง่ สู่ความสาเร็จ
กิจกรรมนี้เป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียนด้วยการทดสอบหลังเรียน

บัตรคาสั่งที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน

ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
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จานวน 10 ข้อ ในเวลา 10 นาที

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ในระบบนิเวศทั่ว ๆไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่ม คือ ....1.......... มีหน้าที่สังเคราะห์อาหารซึ่ง
เป็นอนินทรียสาร โดยใช้วัตถุดิบที่ไร้ชีวิตกับพลังงาน ......2........... ต้องการพลังงานและสารอาหาร
ที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต ........3.......... เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จาก
สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วหรือจากของเสียของสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอนินทรีย์ ทั้งนี้ 1,2,3 คือข้อใด
ก. ผู้ย่อยสลาย, ผู้ผลิต, ผู้บริโภค
ข. ผู้ย่อยสลาย, ผู้บริโภค, ผู้ผลิต
ค. ผู้ผลิต, ผู้ย่อยสลาย, ผู้บริโภค
ง. ผู้ผลิต, ผู้บริโภค, ผู้ย่อยสลาย
2. ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไป ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
ก. food chain
ข. food web
ค. pyramid of energy
ง. nutrient cycle
3. ถ้าปราศจากผู้ย่อยสลาย บนพื้นโลกน่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
ก. เหตุการณ์ปกติ เพราะธรรมชาติย่อมรักษาสมดุลของมันได้เอง
ข. พืชเริ่มตายเนื่องจากขาดธาตุที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
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ค. ซากพืช ซากสัตว์ รวมทั้งอินทรียสารเต็มไปหมด
ง. อาจเป็นไปได้ทั้ง ข้อ ก และ ข
4. ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในระบบนิเวศในน้า ประเภทบ่อน้า หรือสระน้า ได้แก่ปัจจัยใด
ก. อุณหภูมิ
ข. แสงสว่าง
ค. ออกซิเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
5. ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่สัตว์ทะเลต้องปรับตัวให้ได้ แต่ไม่มีปัญหาสาหรับสัตว์น้าจืดคือปัจจัยใด
ก. ความเค็ม
ข. ค่า pH
ค. อุณหภูมิ
ง. ที่ยึดเกาะ
6. การถ่ายทอดสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปอีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง เรียกว่าอะไร
ก. food cycle
ข. food web
ค. pyramid of energy
ง. complex food chain
7. “ต้นกุหลาบหน้าบ้านพอใจมีหนอนที่เกิดจากไข่ผีเสื้อมากินใบอ่อนเสมอ และยังพบว่ามีนกมาจิก
กินหนอน ซึ่งนกนี้จะถูกแมวที่พอใจเลี้ยงจับกินเสมอ” จากข้อมูลดังกล่าวเราสามารถเขียนโซ่อาหาร
ได้แบบใด
ก. กุหลาบ

หนอน

ข. แมว

นก

ค. ผีเสื้อ

กุหลาบ

หนอน

นก

ผีเสื้อ

หนอน

นก

ง. กุหลาบ

นก

แมว

หนอน

กุหลาบ
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แมว
แมว

8. คาว่า “ผู้ผลิต” หมายถึงสิ่งใดต่อไปนี้ เพราะเหตุใด
ก. พืชสีเขียวเท่านั้น เพราะสังเคราะห์แสงได้
ข. มนุษย์ผู้ซึ่งสร้างและดัดแปลงสารอาหารได้
ค. สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด เพราะสามารถปรุงแต่งสารอาหารได้
ง. พืชทุกชนิด เพราะสามารถสร้างอาหารขึ้นได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
9. โดยปกติสัดส่วนของปริมาณสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็นอย่างไร
ก. ผู้ผลิตมีปริมาณมากกว่าผู้บริโภค
ข. ผู้ผลิตมีปริมาณน้อยกว่าผู้บริโภค
ค. ผู้ผลิตมีปริมาณเท่ากับผู้บริโภค
ง. ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบ
10. ข้อใดที่มีลาดับขั้นตอนการกินอาหารครบสมบูรณ์
ก. ต้นข้าว

หนอน

นก

ข. หนู

งู

ค. ข้าวโพด

ตั๊กแตน

นก

ง. หนอน

ข้าวโพด

หนู

เหยี่ยว

คน
คน
วัว
งู

~ 51 ~

คน
คน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

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

~ 52 ~

บรรณานุกรม
จิราภรณ์ คชเสนี. หลักนิเวศวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
บัญชา แสนทวี. (มปป). วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 5. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
ประดับ นาคแก้ว และดาวัลย์ เสริมบุญสุข. หนังสือเสริมมาตรฐานแม็ค วิทยาศาสตร์ ม. 3.
กรุงเทพฯ : แม็ค. 2548.
ประดับ นาคแก้ว วัชวัลย์ ครุฑไชยันต์ และดาวัลย์ เสริมบุญสุข. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เล่มที่ 3. กรุงเทพฯ : แม็ค. 2548.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม วิทยาศาสตร์ ม. 3. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 2550.
ยุพา วรยศ และคณะ. วิทยาศาสตร์ ม. 3. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 2548.
ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ และคณะ. คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
2553.
ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ รัตนาภรณ์ อิทธิโพสิฐพันธุ์ และสุภาภรณ์ หรินทรนิตย์. (มปป). พันธุกรรมและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพฯ : นิยมวิทยา.
ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ. กรุงเทพ. 2545. มปท.
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์, สถาบัน. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ว 203. พิมพ์ครั้งที่ 18.
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 2545.

~ 53 ~

ภาคผนวก

~ 54 ~

กระดาษคาตอบ
ชุดที่ 3
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

ชื่อ...................................................................ชั้น....................เลขที่....................

กระดาษคาตอบก่อนเรียน
ข้อ
ก
ข
ค
ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผลการประเมิน
ตอบถูกจานวน..................ข้อ
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กระดาษคาตอบหลังเรียน
ข้อ
ก
ข
ค
ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผลการประเมิน
ตอบถูกจานวน..................ข้อ

ตารางบันทึกคะแนนสรุปผลการเรียนรู้
ชุดที่ 3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ชื่อ........................................................................ชั้น.................เลขที่......................
การทาแบบทดสอบ
ทดสอบก่อนเรียนทาข้อสอบได้......................คะแนน
ทดสอบหลังเรียนทาข้อสอบได้.....................คะแนน
พัฒนาการเรียนอยู่ในระดับ.....................................................................
เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการการเรียน
คะแนนเพิ่มขึ้น
8-10
5-7
2-4
1 หรือคะแนนลดลง

ระดับพัฒนาการ
4 = ดีเยี่ยม
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

การตอบคาถามในใบงาน
คะแนนที่ได้............................คะแนน
ระดับคุณภาพ.....................................................
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถามในใบงาน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน 9 – 10

4 = ดีมาก

คะแนน 7 – 8

3 = ดี

คะแนน 5 – 6

2 = พอใช้

คะแนน 0 – 4

1 = ปรับปรุง
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