บทที่ 3
ระบบนิเวศ
สาระการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบนิเวศ
องคประกอบของระบบนิเวศ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
การถายทอดพลังงาน
สายใยอาหาร
ดุลยภาพของระบบนิเวศ

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
จุดประสงคทวั่ ไป
1. นักเรียนมีความรูและทํากิจกรรมเรื่องระบบนิเวศ
2. นักเรียนเขาใจถึงความสัมพันธของสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งมีชีวติ และไมมีชวี ติ ในระบบนิเวศ
3. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี ตอการเรียนวิทยาศาสตร และมีจิตสํานึกในการรักษาระบบนิเวศ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของระบบนิเวศ กลุมสิ่งมีชีวิต และแหลงที่อยูอาศัยได
2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ําได
3. อธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตได
4. ปฏิบัติกจิ กรรมและสํารวจระบบนิเวศภายในวิทยาลัยได
5. เขียนหวงโซอาหารแสดงการถายทอดพลังงานได
6. ระบุผผู ลิต ผูบริโภค และผูยอ ยสลายในสายใยอาหารได
7. วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได
8. นักเรียนมีกิจนิสัยในการทํางานดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต
ความสนใจใฝรู และการพึ่งตนเอง
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บทที่ 3
ระบบนิเวศ
บทนํา
ระบบนิเวศ คือกลุมสิ่งมีชีวติ ในแหลงที่อยูเดียวกัน มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และ
มีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงทีอ่ ยูนั้น คือความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมหรือ
แหลงที่อยู ในระบบนิเวศแตละระบบเราจะพบสิ่งมีชีวิต พืช และสัตวอยูดวยกัน พืชทําหนาที่เปนผูผ ลิต
สวนสัตวเปนผูบริโภค และสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่ง คือผูย อ ยอินทรียสาร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบนิเวศ
ไดแก ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางกายภาพ
3.1 ระบบนิเวศ (Ecosystem)
ระบบนิเวศ คือกลุมสิ่งมีชีวติ ในแหลงที่อยูเดียวกัน มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมี
ความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวติ ในแหลงที่อยูนั้น คือความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม หรือ
แหลงที่อยู
ระบบนิเวศ = กลุมสิ่งมีชีวิต + แหลงที่อยู
ระบบนิเวศแบงเปน 2 ประเภทคือ ระบบนิเวศบนบก เชน ทุงหญา ปา ทะเลทราย ทีร่ าบริม
ภูเขา ทีร่ าบสูง เปนตน และระบบนิเวศในน้ํา เชน แองน้าํ บอ หนอง บึง คลอง แมน้ํา ทะเล
เปนตน

รูป 3-1 แสดงระบบนิเวศทุงหญา
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รูป 3-2 แสดงระบบนิเวศสระน้ํา
ในระบบนิเวศมีศัพทที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
3.1.1 แหลงทีอ่ ยู (Habitat)
แหลงที่อยู คือลักษณะบริเวณที่กลุมสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู ตัวอยางแหลงที่อยู เชน
แหลงที่อยูบนดิน แหลงที่อยูใ ตดิน แหลงทีอ่ ยูในทะเล แหลงที่อยูขอนไม แหลงที่อยูค ลอง แหลงทีอ่ ยู
บึง เปนตน
แหลงที่อยูตางกันจะพบสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน เชน แหลงที่อยูบนดินจะพบตนหญา
ตั๊กแตน แหลงที่อยูใตดนิ พบไสเดือนดิน กิ้งกือ แหลงที่อยูในคลองพบแหน หอย เปนตน
3.1.2 ประชากร (Population)
ประชากร คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยในแหลงที่อยูห นึ่ง เชนในสระน้ําจืด พบ
ประชากรแมลงปอ ประชากรแหน ประชากรหอย
3.1.3 กลุมสิ่งมีชีวิต (Community)
กลุมสิ่งมีชีวิต คือสิ่งมีชีวิตตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อาศัยอยูท ี่เดียวกันในทีแ่ หงหนึ่ง
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน ในสระน้ําจืด ประกอบดวยประชากรแหน หอย และแมลงปอ
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3.1.4 โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)
โลกของสิ่งมีชีวิต หมายถึงความสัมพันธของระบบนิเวศทุกชนิดบนโลกมารวมกัน
เปนระบบเดียวกัน ถือเปนระบบนิเวศที่ใหญที่สุด
3.1.5 วิชานิเวศวิทยา (Ecology)
วิชานิเวศวิทยา หมายถึงศาสตรที่วาดวยความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับแหลง
ที่อยูอาศัยหรือสภาพแวดลอม เรียกวา “นักนิเวศวิทยา” (ecologist)
กิจกรรม 3.1 การสํารวจระบบนิเวศภายในวิทยาลัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อปฎิบัติกิจกรรมสํารวจระบบนิเวศภายในวิทยาลัย
2. เพื่อใหระบุชื่อสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวติ รวมทั้งปริมาณและแหลงที่อยูอ าศัยนั้นได
3. เพื่อสรุปแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันได
วัสดุอุปกรณ
1. ขวดน้ํา
1 ขวด
2. สวิง
1 ปาก
3. หลอดหยด
1 อัน
4. แวนขยาย
1 อัน
5. สไลด
1 แผน
6. แผนกระจกปดสไลด
1 แผน
7. กลองจุลทรรศน
1 กลอง
คําชีแ้ จง ใหนักเรียนทํากิจกรรมการสํารวจระบบนิเวศภายในวิทยาลัย ดังตอไปนี้
วิธกี ารทํากิจกรรมตอนที่ 1
1. ใหกลุมนักเรียนเลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนพื้นดิน พืน้ ที่ประมาณ 4 ตารางเมตร
สังเกตสิ่งตาง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมชี ีวิต รวมทั้งระบุปริมาณและที่อยูข องสิ่งนั้นดวย
2. บันทึกผลลงในตาราง
3. เขียนภาพแสดงบริเวณที่สํารวจ พรอมทั้งวาดภาพสิ่งที่พบเห็น
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วิธกี ารทํากิจกรรมตอนที่ 2
1. ใหกลุมนักเรียนศึกษาบริเวณที่เปนบอน้ํา สระน้ํา หรือแองน้ําแหงใดแหงหนึ่งใน
วิทยาลัยหรือรอบวิทยาลัย
2. ใชขวดตักน้ําประมาณครึ่งขวด จากนั้นใชสวิงตักสิ่งมีชีวิตที่พบในแหลงน้ํานั้น แลว
คอยๆนํามาใสลงในขวดน้ําอยางรวดเร็ว
3. ศึกษาสิ่งมีชีวติ ในขวดน้ําโดยใชแวนขยาย หรือใชกลองจุลทรรศนในกรณีที่สิ่งมีชวี ิต
นั้นมีขนาดเล็กมาก มองดวยตาเปลาไมเห็น
4. บันทึกผลโดยวาดภาพสิ่งนัน้ ๆ พรอมบอกชื่อ ถานักเรียนรูจกั
ผลการสํารวจระบบนิเวศภายในวิทยาลัย
หลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว ใหนักเรียนรายงานผลลงในแบบรายงานผล รวมทั้ง
ตอบคําถาม
วันที่ทําการสํารวจ ...................................................
วัตถุประสงค
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ผลการทํากิจกรรมตอนที่ 1
สิ่งแวดลอม
บริเวณที่สํารวจ
ชื่อ

สิ่งมีชีวิต
ปริมาณ

ที่อยู

ชื่อ

สิ่งไมมีชีวิต
ปริมาณ

ที่อยู

