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หนวยการเรียนรูที่ 1

สิ่งมีชีวิต
ในสิ่งแวดล้อม

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§äÃ

Q

ตัวชี้วัด

ว	1.1		ม.4/1	 สืบค ้นข ้อมูลและอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของสภำพภูมิศำสตร์บนโลก
กับควำมหลำกหลำยของไบโอม และยก
ตัวอย่ำงไบโอมชนิดต่ำง ๆ  

ว	1.1		ม.4/2	 สบืค้นข้อมลู อภปิรำยสำเหตุ 
และยกตวัอย่ำงกำรเปลีย่นแปลงแทนทีข่อง
ระบบนิเวศ

ว	1.1		ม.	4/3	 สืบค้นข้อมูล อธิบำยและ
ยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงองค์-
ประกอบทำงกำยภำพและทำงชีวภำพที่มี
ผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของประชำกรสิง่มชีวีติ

ว	1.1		ม.4/4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรำย
เกี่ ยวกับป ัญหำและผลกระทบที่มีต ่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล ้อม 
พร้อมท้ังน�ำเสนอแนวทำงในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและแก ้ไขป ัญหำ
สิ่งแวดล้อม

1  ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ

2  การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ของระบบนิเวศ

3  องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ

4  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม



1.	 	ควาÁËÅากËÅาÂ¢อง
ÃÐººนิàวÈ

 บริเวณต่ำง ๆ  ของโลกมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำง

กนั ซึง่ควำมแตกต่ำงทำงภมูศิำสตร์นีม้ผีลต่อลกัษณะและประเภท

ของสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในแต่ละเขตภูมิศำสตร์ด้วย 

Prior Knowledge
»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ
ÅÑ¡É³Ð·Ò§

ÀÙÁÔÈÒÊµÃ�à»š¹
ÍÂ‹Ò§äÃ

 ระบบนิเวศ (ecosystem) หมำยถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

โดยสิ่งมีชีวิตจะมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นระบบ และส่ิงมีชีวิตยังมีควำมสัมพันธ์กับส่ิงไม่มีชีวิต

ที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย 

 ระบบนิเวศสำมำรถพบได้ทั้งระบบนิเวศขนำดเล็ก และ

ขนำดใหญ่ บำงครัง้ระบบนเิวศขนำดเลก็อำจซ้อนอยูใ่นระบบนเิวศ

ขนำดใหญ่ เช่น แหล่งน�ำ้ทีป่ระกอบด้วยพชืและสตัว์ต่ำง ๆ  จดัเป็น

ระบบนิเวศประเภทหนึ่งท่ีอยู่ในปำไม้ ซ่ึงจัดเป็นระบบนิเวศอีก

ประเภทหนึ่ง โดยแหล่งน�้ำเป็นระบบนิเวศขนำดเล็กที่ซ้อนอยู่ใน

ปำไม้ซึง่เป็นระบบนเิวศขนำดใหญ่ เป็นต้น  โลกจัดเป็นระบบนเิวศ

ที่มีขนำดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยระบบนิเวศต่ำง ๆ  จ�ำนวนมำก 

ซึ่งระบบนิเวศล้วนประกอบด้วยโครงสร้ำงที่เหมือนกัน 3 ส่วน 

ได้แก่ กลุ่มสิ่งมีชีวิต (community) สิ่งแวดล้อม (enviroment) 

และแหล่งที่อยู่อำศัย (habitat)

ภาพที่�1.1�โลกเป็นระบบนิเวศที่มีขนาด
ใหญที่สุด� ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศ
ตาง�ๆ �จํานวนมาก

สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ไม่มชีวีติ ซึง่มคีวำม
สัมพนัธ์กบัระบบนิเวศ เช่น อำกำศ 
แสง น�้ำ ดิน

กลุ่มสิ่งมีชีวิต

สิง่มชีวีติชนดิต่ำง ๆ  ทีอ่ำศยัอยูร่วม
กัน ซึ่งอำจมี 1 ชนิด หรือมำกกว่ำ 
1 ชนิดขึ้นไป แหล่งที่อยู่อาศัย

บริเวณที่สิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ ซึ่งมี
สภำพแวดล้อมแตกต่ำงกันไปใน
แต่ละบริเวณ

 �ภาพท่ี�1.2�โครงสร้างของระบบนเิวศ
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เสนแอนตารกติกเซอรเคิลเสนแอนตารกติกเซอรเคิล

 ระบบนิเวศบนโลกมีหลำยแบบขึ้นอยู ่กับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศของแต่ละ

พื้นที่ ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ  ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ 

เรียกว่ำ ชีวนิเวศ	หรือไบโอม (biomes)

äºâอมระ´ÑบâÅก

äºâÍÁ»†Ò½¹à¢µÃŒÍ¹ 
(tropical	rain	forest)
  ปำขนำดใหญ่
  มีพืชและสัตว์หลำก
 หลำยชนิด
  มีฝนตกชุก

äºâÍÁ·Ø‹§ËÞŒÒà¢µÃŒÍ¹
(tropical	grassland)
  มีอำกำศร้อน
  พื้นที่ปกคลุมด้วยหญ้ำ
  มักเกิดไฟปำ

äºâÍÁ»†Ò¼ÅÑ´ãº 
(temperate	deciduous	forest)	
  อำกำศค่อนข้ำงเย็น
   ต้นไม้จะผลัดใบก่อนถึงฤดูหนำว 
และเริ่มผลิใบหลังฤดูหนำวผ่ำนไป

äºâÍÁ·Ø‹§ËÞŒÒà¢µÍºÍØ‹¹ 
(temperate	grassland)
  พื้นที่โล่งปกคลุมด้วยหญ้ำ 
  ไม่มีต้นไม้ใหญ่

äºâÍÁà¢µÍºÍØ‹¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

äºâÍÁà¢µÃŒÍ¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

 �ภาพที่�1.3�ไบโอมระดับโลก
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äºâÍÁ·Ø¹´ÃÒ 
(tundra)	
  ฤดหูนำวยำวนำน ฤดรู้อนสัน้
  อำกำศหนำวเยน็มำก และ
มีลมแรง

  ชั้นของดินจับตัวเป็น
น�้ำแข็ง

äºâÍÁ·ÐàÅ·ÃÒÂ
(desert)
  มีอำกำศร้อนจัด
  มีควำมแห้งแล้ง
  มีพืชและสัตว์ไม่กี่ชนิด

äºâÍÁä·¡Ò 
(taiga)	
  ฤดูหนำวยำวนำน ฤดูร้อนสั้น
  อำกำศแห้ง และหนำวเย็น
  มีน�้ำแข็งตลอดเวลำ
  ฝนตกเป็นหิมะ

5ไบโอมระดับโลก�



  äบâอÁทØ¹´รา (tundra)

 พิกัดทางภูมิศาสตร์ :  ละติจูดระหว่ำง 80-90 องศำเหนือ
 ปริมาณนํ้าฝน :  500 มิลลิเมตร/ป (ตกในรูปของหิมะ)
 ลักษณะเด่น :  มฤีดหูนำวยำวนำนมำก แต่ฤดรู้อนสัน้ อำกำศ

หนำวเย็นมำก ลมแรง ชั้นของดินจับตัวเป็น
น�้ำแข็ง

	 สิ่งมีชีวิตที่พบ :  พืชที่พบ เช่น มอส กก หญ้ำ วิลโลแคระ
สัตว์ที่พบ เช่น กวำงเรนเดียร์ สุนัขจิ้งจอก
เขตอำร์กติก กระต่ำยปำ 

  พบสิ่งมีชีวิตกลุ่มไลเคน

	äบâอÁäทกา	Ëร×อ	äบâอÁป†าÊ¹	 (taiga)

 พิกัดทางภูมิศาสตร์ :  ละติจูดระหว่ำง 60-80 องศำเหนือ

 ปริมาณนํ้าฝน :  300-500 มิลลิเมตร/ป (ตกในรูปของหิมะ)

 ลักษณะเด่น :  มีฤดูหนำวเป็นเวลำนำน และฤดูร้อนส้ัน แต่
ยำวกว่ำฤดูร้อนของไบโอมทุนดรำ มีอำกำศ
แห้ง พื้นที่มีน�้ำแข็งตลอดเวลำ

	 สิ่งมีชีวิตที่พบ :  พืชที่พบ เช่น ไพน์ เฟอร์ สพรูซ เฮมล็อก 
สตัว์ทีพ่บ เช่น กวำงมสู นกฮกูเทำใหญ่ หมดี�ำ

	 บริเวณที่พบ :  แคนำดำ ฟนแลนด์ จนีตอนเหนือ และไซบเีรีย

 �ภาพที�่1.4�กวางเรนเดยีร์

 �ภาพที่�1.6�กวางมูส

 �ภาพที่�1.5�ไบโอมทุนดรา

 �ภาพที่�1.7�ไบโอมไทกา
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	äบâอÁà¢µอบอØ‹¹	 (temperate biomes)	áบ‹งออกàปš¹	2	ÅÑกÉ³ะ

	 	ไบโอมปาผลัดใบ	(temperate deciduous forest)
  พิกัดทางภูมิศาสตร์ :  ละติจูดระหว่ำง 30-60 องศำเหนือ
  ปริมาณนํ้าฝน :  500-900 มิลลิเมตร/ป 
  ลักษณะเด่น :  พืน้ทีม่คีวำมชืน้เพยีงพอต่อกำรเจรญิเตบิโต

ของต้นไม้ใหญ่ มอีำกำศค่อนข้ำงเยน็ ปำชนดิ
น้ีต้นไม้จะผลดัใบก่อนถึงฤดหูนำว และเริม่
ผลใิบอกีครัง้หลงัฤดหูนำวผ่ำนไป

  สิ่งมีชีวิตที่พบ :  พชืทีพ่บ เช่น เมเปล โอ๊ก เชสต์นตั และบชี 
สตัว์ทีพ่บ เช่น กวำงเอลก์ สนุขัปำสีเทำ

	 	 ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น		(temperate grassland)
  พิกัดทางภูมิศาสตร์ :  ละติจูดระหว่ำง 30-50 องศำเหนือ
  ปริมาณนํ้าฝน : 500-900 มิลลิเมตร/ป 
  ลักษณะเด่น :  พืน้ทีร่ำบโล่งปกคลมุด้วยหญ้ำทีสู่งประมำณ 

30-50 เซนติเมตร และไม่มีต้นไม้ใหญ่
  สิ่งมีชีวิตที่พบ :  พืชที่พบ เช่น หญ้ำขน (buffalo grass) 
    หญ้ำไรย์ (ryegrass)
    สตัว์ทีพ่บ เช่น สนุขัปำ สนุขัจิง้จอก สกงัก์ 

ตั๊กแตน แมงมุม
  บริเวณที่พบ :  ทุง่หญ้ำแพรร ี(prairie) ในทวปีอเมรกิำเหนอื 

ทุง่หญ้ำแพมพสั (pampas) ในอำร์เจนตนิำ 
ทุ่งหญ้ำสเตปป (steppe) ในรัสเซีย

 �ภาพที่�1.10�สุนัขจิ้งจอก

 �ภาพที่�1.8�สุนัขปาสีเทา

 �ภาพที่�1.11�ไบโอมทุงหญ้าเขตอบอุน

 �ภาพที่�1.9�ไบโอมปาผลัดใบ

7สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม



 สิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในไบโอมทะเลทรำย จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวหลำย ๆ  ด้ำน โดยเฉพำะกำรรักษำ
สมดุลของน�้ำภำยในร่ำงกำย ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีกำรปรับตัวแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

	äบâอÁทะàÅทราÂ	 (desert)

 พิกัดทางภูมิศาสตร์ :  ละติจูดระหว่ำง 0-30 องศำเหนือ
 ปริมาณนํ้าฝน :  0-50 มิลลิเมตร/ป
 ลักษณะเด่น :  มีอำกำศร้อนจัด มีควำมแห้งแล้ง และพืชจะ

เจริญเติบโตได้ในแหล่งโอเอซิส (oasis)
	 สิ่งมีชีวิตที่พบ :  พืชที่พบ เช่น กระบองเพชร

สัตว์ที่พบ เช่น ตะกวดทะเลทรำย แมงปอง
ทะเลทรำย สุนัขจิ้งจอกทะเลทรำย กิ้งก่ำ
ทะเลทรำย

	 บริเวณที่พบ :  ทะเลทรำยซำฮำรำในทวปีแอฟรกิำ ทะเลทรำย
โกบีในประเทศจีน

• กระบองเพชร สำมำรถเจริญเติบโตในทะเลทรำย
ได้ ซึ่งปรับตัวโดยกำรลดรูปจำกใบเป็นหนำมเพื่อ
ลดกำรสูญเสียน�้ำ และมีล�ำต้นอวบน�้ำเพื่อสะสมน�้ำ
ในล�ำต้น

• คางคกทะเลทราย จะขุดหลุมฝังตัวอยู่ในดินใน
ช่วงเวลำกลำงวนัทีม่อีำกำศร้อนจดั และขบัของเสีย
ในรูปของกรดยูริกเพื่อลดกำรสูญเสียน�้ำออกจำก
ร่ำงกำย

Science Focus
การปรÑบµÑว¢องÊÔèงÁีชีวÔµã¹äบâอÁทะàÅทราÂ

 �ภาพที่�1.13�ไบโอมทะเลทราย

 �ภาพที่�1.14�การลดรูปจากใบเป็นหนามของกระบองเพชร  �ภาพที่�1.15�การขุดหลุมฝงตัวของคางคกทะเลทราย

 �ภาพที่�1.12�แมงปองทะเลทราย

ในล�ำต้น
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	 	 ไบโอมทุ่งหญ้าเขตร้อน	(tropical grassland)	หรือทุ่งหญ้าสะวันนา	(savanna)
  พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูดระหว่ำง 0-30 องศำเหนือ
  ปริมาณนํ้าฝน : 300-1,000 มิลลิเมตร/ป 
  ลักษณะเด่น :  มสีภำพอำกำศร้อน พืน้ทีถ่กูปกคลุมด้วยหญ้ำ แต่ล�ำต้นจะส้ันกว่ำหญ้ำในทุง่หญ้ำ

เขตอบอุน่ และมกัเกดิไฟปำเสมอ
  สิ่งมีชีวิตที่พบ :  พืชที่พบ เช่น หญ้ำ เบำบับ กระถิน
    สัตว์ที่พบ เช่น ควำยปำ ม้ำลำย แรด สิงโต สุนัขปำ ยีรำฟ
  บริเวณที่พบ :  ทวีปแอฟริกำ อเมริกำใต้ ออสเตรเลีย และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย

	äบâอÁà¢µรŒอ¹	 (tropical biomes)	áบ‹งออกàปš¹	2	ÅÑกÉ³ะ	´Ñง¹ีé

	 	 ไบโอมปาฝนเขตร้อน	(tropical rain forest)
  พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูดระหว่ำง 0-30 องศำเหนือ
  ปริมาณนํ้าฝน : 200-1,500 มิลลิเมตร/ป 
  ลักษณะเด่น : มอีำกำศร้อนชืน้ตลอดป และมฝีนตกชกุ
  สิ่งมีชีวิตที่พบ : มีพืชและสัตว์หลำกหลำยชนิด
  บริเวณที่พบ :  ลุ่มแม่น�้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกำใต้ และปำฝนเขตร้อนในทวปีเอเชยีตะวนัออก-

เฉียงใต้ (อินโดนเีซีย ฟลปิปนส์ มำเลเซยี พม่ำ และไทย)

 �ภาพที่�1.16�ปาแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้

 �ภาพที่�1.17�ทุงหญ้าสะวันนา�เป็นทุงหญ้าที่ประกอบด้วยสัตว์หลายชนิด

9


	นร.วิทย์ชีวภาพ ม.4
	3418011 บร.ชีวภาพ ม4_W
	1




