
                             
 
 
 
ค ำช้ีแจง    ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  อ่านวธีิท ากิจกรรมการทดลองใหเ้ขา้ใจ    
2.  ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
3.  ท ากิจกรรมและบนัทึกผล      
4.  ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม 

 

 
 
วสัดุอุปกรณ์ 

1.  เทอร์มอมิเตอร์     1 อนั 
 2.  กระดาษลิตมสัหรือยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์  1 กล่อง 
 3.  ตลบัเมตรหรือไมเ้มตร     1 อนั 
 4.  แวน่ขยาย      1 อนั 
 5.  ขวดเก็บตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ    1 ขวด 
 
 

1.  ใหน้กัเรียนศึกษาระบบนิเวศตามบริเวณท่ีก าหนดให้  
เช่น สนามหญา้  ใตต้น้ไม ้สระน ้า เป็นตน้ 

2.  ส ารวจลกัษณะสภาพทางกายภาพ ดงัน้ี  
2.1  ปริมาณแสงสวา่งในบริเวณนั้น 

  2.2  สภาพสี-กล่ินของดินหรือน ้า   
2.3  วดัอุณหภูมิท่ีพื้นผวิดินหรือน ้า และระดบัต ่ากวา่พื้นผิวของบริเวณท่ีศึกษาลึกลงไป 

ประมาณ  20-25  เซนติเมตร 
2.4  วดัค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ของบริเวณท่ีศึกษาดว้ยกระดาษลิตมสัหรือยนิูเวอร์ซลั 

อินดิเคเตอร์ ถา้เป็นระบบนิเวศบนดินใหล้ะลายดินเล็กนอ้ยในน ้ากลัน่ แลว้จึงวดัค่าความเป็นกรด-เบส ดว้ย
กระดาษลิตมสัหรือยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ 

3.  ส ารวจลกัษณะสภาพทางชีวภาพ โดยระบุช่ือกลุ่มส่ิงมีชีวติ จ านวน และลกัษณะโครงสร้าง
ภายนอกของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น บนัทึกผล 
 
 

ไดค้ะแนน 
........................................ 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ใบงำนที ่1   เร่ือง   กำรส ำรวจสภำพทำงกำยภำพและ 
                             ชีวภำพของระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน 

วนัท่ี ......./....../....... 
ช่ือ ...........................................ชั้น ................... เลขท่ี ......................... 

   กจิกรรมที่ 1.1 กำรส ำรวจสภำพทำงกำยภำพและชีวภำพของระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน 

วธีิท ำ 

นกัเรียนก าลงัส ารวจระบบนิเวศ 



 
 
ปัญหำ 
1.  ปัญหาของการท ากิจกรรมคืออะไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
สมมุติฐำน 
2.  ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพคืออะไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3.  นกัเรียนคิดวา่บริเวณท่ีไปส ารวจมีส่ิงมีชีวติอะไรบา้ง จ านวนเท่าใด 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4.  นกัเรียนคาดคะเนวา่จะพบส่ิงใดบา้งบริเวณโรงเรียนท่ีไปส ารวจ และจะมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
5.  นกัเรียนคิดวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีจะพบส่ิงมีชีวติอาศยัอยูค่วรมีลกัษณะใด 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
ตาราง  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพบริเวณโรงเรียน 
 

แหล่งที่ศึกษำใน
บริเวณโรงเรียน 

สภำพแวดล้อมทำงภำยภำพ สภำพแวดล้อมทำงชีวภำพ 

แสงสว่ำง สี - กลิน่ อุณหภูมิ ค่ำ pH 
ช่ือกลุ่ม
ส่ิงมีชีวติ 

จ ำนวน 
ลกัษณะของ
ส่ิงมีชีวติ 

_______________ 
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ค ำถำมก่อนท ำกจิกรรม 

บันทกึผลกำรท ำกจิกรรม 



 
 
แปลควำมหมำยและสรุปผล 
1.  สภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศท่ีศึกษาเป็นอยา่งไร เหมาะแก่การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวติหรือไม่ อยา่งไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2.  ชนิดและปริมาณของส่ิงมีชีวติท่ีพบมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ส่ิงมีชีวติชนิดใด เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3.  ส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในแต่ละบริเวณมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4.  มีปัจจยัส าคญัอะไรบา้งท่ีช่วยใหส่ิ้งมีชีวติด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นระบบนิเวศ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
5.  ถา้สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของแหล่งท่ีอยูเ่ปล่ียนแปลงไปจะเกิดผลกระทบอยา่งไร 
ในระบบนิเวศ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
6.  บริเวณท่ีไปส ารวจ มีส่ิงมีชีวติอะไรบา้ง จ านวนเท่าใด 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
7.  มีส่ิงมีชีวติชนิดใด มีจ  านวนเท่ากบั 1 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
8.  ส่ิงมีชีวติชนิดใด มีจ  านวนมากกวา่ 1 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
9.  ส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัท่ีมีจ  านวนมากกวา่ 1 อยูบ่ริเวณเดียวกนัหรือไม่ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ค ำถำมหลงัท ำกจิกรรม 



10.  จงสรุปผลการท ากิจกรรม 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
กำรน ำไปใช้ 
11.  ประชากรคืออะไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
12.  กลุ่มส่ิงมีชีวติคืออะไร 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 


