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หน่วยการเรียนรู้ที่

6
สิ่งมีชีวิตบนโลกในปจจุบันมีจ�านวนมากกว่า 30-40 ล้านชนิด โดยแต่ละชนิดมีความหลากหลาย
แตกต่างกนัไปทัง้ลกัษณะภายนอกและภายใน ซึง่ความหลากหลายของสิง่มชีวีติมผีลต่อระบบนเิวศ
และมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์จึงจ�าเป็นต้องจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการศึกษาและการอ้างอิง

เพราะเหตุใดมนุษย์จึงไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
เพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู่บนโลก

ความหลากหลาย
ของสิง่มชีวีติ 

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุด

for  Understandingfor  UnderstandingChe��Che��

ความหลากหลายของระบบนิเวศจัดเปนองคประกอบของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

การเขียนชื่อวิทยาศาสตรในระบบทวินามประกอบดวย 2 สวน คือ ชื่อแฟมิลีและชื่อสปชีส

ไมโทคอนเดรียมีลักษณะคลายคลึงกับแบคทีเรียที่ใชแกสออกซิเจนในการดํารงชีวิต

สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินถูกจัดเปนสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอต

แมงดาทะเลถูกจัดใหอยูในซับไฟลัมเดียวกับกุง หอย ปู คือ ซับไฟลัมครัสเตเชีย



หลากหลายชนิด ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แม้สิ่งมีชีวิตเดียวกันก็อาจมีความ

แตกต่างกนัด้วย จากความหลากหลายของสิง่มีชวีติดงัทีก่ล่าวมานัน้เป็นองค์ประกอบส�าคญัทีท่�าให้

เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชวีภาพ (biodiversity) หมายถงึ การมชีนิด (species) หลากหลายชนดิ

มาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ

	1.	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	
 หากสังเกตสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ  จะพบสิ่งมีชีวิต

Key Question
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพคอือะไร

ความแปรผนัทางพนัธุกรรม คอื

ล�าดับดีเอ็นเอที่แตกต่างกันใน

ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน ซึ่งเกิด

ขึ้นได้ทั้งในเซลล์สืบพันธุ ์และ

เซลล์ร่างกาย แต่มีเพียงความ

แปรผนัในเซลล์สืบพนัธุเ์ท่านัน้ที่

ส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไป และเมือ่เกดิ

ขึ้นสะสมเป็นเวลานาน จะท�าให้

เกิดการวิวัฒนาการ

Bi�-��ca�

ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้

 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic

diversity) หมายถึง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้น

ภายในสิง่มชีวิีตชนดิเดยีวกนั ซึง่เป็นผลมาจากความแปรผันทาง

พันธุกรรม (genetic variation) ท�าให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

มีลักษณะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น สีผิว สีนัยน์ตาของมนุษย์ 

หรอืรปูแบบของสแีละลายของด้วงเต่าทองซึง่เกดิจากพันธุกรรม

ที่ควบคุมแตกต่างกัน โดยเมื่อสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างกะทันหัน ส่ิงมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม

มักมีโอกาสอยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อไปได้ดีกว่าส่ิงมีชีวิตที่ไม่มี

ความหลากหลายทางพันธุกรรม

  ภาพที่ 6.2 รูปแบบสีและลายของด้วงเต่าทอง
ที่มา : https://phys.org/news/

  ภาพที ่6.1 ความหลากหลายของมนษุย์ทีเ่ชือ้ชาตต่ิางกนั
ที่มา : คลังภาพ อจท.
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 2. ความหลากหลายของสปีชส์ี (species diversity) หมายถงึ ความหลากหลายของสปีชส์ี

(species) ของสิง่มชีวีติ ทีเ่กดิจากการแปรผนัทางพนัธกุรรมทีส่ะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานจาก

รุน่สูรุ่น่ ผ่านกระบวนการววิฒันาการ และการคดัเลอืกทางธรรมชาต ิท�าให้เกดิสิง่มีชวีติชนดิใหม่ขึน้

ซึง่ปัจจบุนัพบสิง่มชีวีติมากกว่า 30-40 ล้านสปีชส์ี แต่มีการระบสุปีชส์ีประมาณ 2 ล้านสปีชส์ีเท่านัน้

นกัวทิยาศาสตร์มีการจดัสิง่มีชวีติออกเป็นหมวดหมูโ่ดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ  ตวัอย่างของความหลากหลาย

ของสปีชีส์ เช่น ด้วงต่างสปีชีส์กันมีลักษณะรูปร่างและสีสันแตกต่างกัน หรือปลาต่างสปีชีส์กัน

มีลักษณะต่างกัน

  ภาพที่ 6.3 ความหลากหลายของสปีชีส์ของด้วง
ที่มา : คลังภาพ อจท.

Biology 
     Focus อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

 อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity; CBD) 

เป็นการตกลงด้านสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(UNEP) 

ก�าเนิดขึน้ในการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันาทีก่รุงรีอดีูจาเนรู ประเทศบราซลิ 

เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

 1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 2. เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

 3. เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายใน
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเกิดขึ้นไดอยางไร

Con���t  Q�e����n
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 3. ความหลากหลายของระบบนเิวศ (ecological diversity) หมายถงึ ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นที่ สภาพ

ภูมิอากาศ และองค์ประกอบอื่น ๆ  ในระบบนิเวศ ซึ่งท�าให้ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม

แตกต่างกัน ต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้

  ภาพที ่6.4 ระบบนเิวศปะการงั (A)  ระบบนเิวศทุง่หญ้าสะวนันา (B)  ระบบนเิวศปาฝนเขตร้อน (C)  ระบบนเิวศทะเลทราย (D)
ที่มา : คลังภาพ อจท.

Core Concept
ให้นักเรียนสรุปสาระส�าคัญ เรื่อง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

คำาชี้แจง :  ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1. เมื่อความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

2. กระบวนการใดที่ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของสปีชีส์

3. ความหลากหลายของระบบนิเวศส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร

A

C

B

D

 ความหลากหลายทั้ง 3 ประการ เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้เกิดความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้

เกิดความสมดุลของโลกใบนี้

Topic 
   Questions
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เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยแต่ละยุคจะมีสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไป นักธรณีวิทยาสร้างมาตรา

เวลาเพือ่บนัทึกล�าดับเหตุการณ์ก�าเนดิของสิง่มชีวีติในช่วงเวลาทีผ่่านมา ซึง่เรยีกมาตรานีว่้า มาตรา

ธรณีกาล (the geologic time scale) ประกอบด้วยชื่อบรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period)

สมัย (Epoch) และรุ่น (Chron) ตามล�าดับ พร้อมทั้งมีเลขแสดงเวลาในหน่วยล้านปี (Ma) โดย

มาตราธรณกีาลในปัจจบุนัแบ่งออกเป็น 4 บรมยุค คือ บรมยุคเฮเดียน (Hadean) บรมยุคอาร์เคียน 

(Archean) บรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic) และบรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic) ที่

แบ่งออกเป็น 3 มหายุค คือ มหายุคพาลโีอโซอิก (Paleozoic) มหายคุมีโซโซอกิ (Mesozoic) และ

มหายคุซโีนโซอกิ (Cenozoic)

 การแบ่งช่วงเวลาตามมาตราธรณีกาลนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

ในอดีต เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชหรือสัตว์ การเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ตัวอย่างเช่น 

การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ใช้เป็นตัวแยกมหายุคมีโซโซอิกออกจากมหายุคซีโนโซอิก

	2.		การศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต	

 ความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบันเป็นผลมาจากการ

Key Question
เราจะศกึษาความหลาก
หลายของสิง่มชีีวิตได
อยางไร

  ภาพที่ 6.5 นาฬิกาประวัติศาสตร์ของโลก
ที่มา : Campbell biology 10th edition

มหายุค

มีโซโซอิก
มหา

ยุค

พาลีโอ
โซอิก

มีการแพร่หลายของสัตว์

มีการแพร่หลายของพืช

ก�าเนิดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

ก�าเนิดเซลล์ยูคาริโอต 
(สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว)

มหายุคซีโนโซอิก

เริ่มก�าเนิดมนุษย์

ก�าเนิดโลกและระบบสุริยะ

บรมยุค
เฮเดียน

บรมยุค
โพรเทอโรโซอิก บรมยุค

อาร์เคียน

บรรยากาศเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจน

ก�าเนิดเซลล์โพรคาริโอต
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 ตารางที่ 6.1 : มาตราธรณีกาล

บรมยุค
(Eon)

มหายุค
(Era)

ยุค
(Period)

สมัย
(Epoch)

เวลา
(ล้านปี)

เหตุการณ์ที่สำาคัญของ
สิ่งมีชีวิต

ซีโนโซอิก
(Cenozoic)

ควอเทอร์นารี
(Quaternary)

โฮโลซีน (Holocene) 0.01 มนุษย์ในปัจจุบัน

ไพลสโตซนี (Pleistocene) 2.6 ยุคน�้าแข็ง เริ่มสมัยมนุษย์ยุคหิน

นีโอจีน
Neogene

ไพลโอซีน (Plioscene) 5.3 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมขนาดใหญ่แพร่หลาย

ไมโอซีน (Miocene) 2.3 ไม้ดอกเจริญเต็มที่ เริ่มพบหมีและสุนัข

พาลีโอจีน
(Paleogene)

โอลิโกซีน (Oligocene) 33.9 เริ่มพบสัตว์จ�าพวกตระกูลไพรเมต (ลิง)

อีโอซีน (Eocene) 56 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม นก มีการแพร่พันธุ์
อย่างรวดเร็ว

พาลีโอซีน (Paleocene) 65.5

มีโซโซอิก
(Mesozoic)

ครีเทเชียส (Cretaceous)
145 เริ่มมีพันธ์ ุไม้ดอก ไดโนเสาร์ส่วนมากสูญพันธุ์

ในปลายยุคนี้

จูแรสซิก (Jurassic) 202 ยุคของไดโนเสาร์และแอมโมนอยด์แพร่หลาย

ไทรแอสซิก (Triassic)
251 ยุคของสัตว์เลื้อยคลาน เริ่มมีไดโนเสาร์ 

จุดก�าเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม

พาลีโอโซอิก
(Paleozoic)

เพอร์เมียน (Permian)
299 สัตว์เลื้อยคลานเริ่มแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว  

ในขณะที่สัตว์บางกลุ่มสูญพันธุ์ไป

คาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous)
359 เฟินขนาดใหญ่ แมลงปอขนาดยักษ์ 

เริ่มก�าเนิดสัตว์เลื้อยคลาน

ดีโวเนียน (Devonian)
416 ยคุทองของปลา เริม่มแีมลงและสตัว์สะเทนิน�า้

สะเทินบกบนพื้นดิน

ไซลูเรียน (Silurian)
444 มีปลาทะเลและสัตว์ทะเลหลากหลายพันธุ์  

เริ่มมีพันธุ์ไม้ปรากฏบนพื้นดิน

ออร์ โดวิเชียน (Ordovician)
488 เริ่มต้นตระกูลปลาที่ไม่มีขากรรไกร 

มีไทรโลไบต์ขนาดใหญ่

แคมเบรียน (Cambrian)
543 พบการแพร่กระจายของสตัว์ทีม่เีปลอืกแขง็หุม้ 

เช่น ไทรโลไบต์ หอยชนิดต่าง ๆ

โพรเทอ
โรโซอิก
(Protero-

zoic) พรีแคมเบรียน (Precambrian)

2,500

พบสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีร่างกายอ่อนนุ่ม
และสาหร่ายเป็นจ�านวนมาก

พบซากดกึด�าบรรพ์ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของยคูารโิอต

อาร์เคียน 
(Archean)

4,000 พบซากดึกด�าบรรพ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโพรคา-
ริโอต ปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศสูงขึ้น

เฮเดียน
(Hadean)

4,600 ก�าเนิดโลก เริ่มก�าเนิดแผ่นทวีป

ฟาเนอ
โรโซอิก 
(Phane- 
rozoic)
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2.1 การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต
 นักวิทยาศาสตร ใชขอมูลและหลักฐานจากหลายดานเพื่อจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต ดังนี้

 1. หลกัฐานจากซากดกึดาํบรรพ ศกึษาจากซากดึกดําบรรพ (fossil) พบในชัน้หนิยคุตาง ๆ

เชน อารคีออปเทอริกซ ไทรโลไบต

 2. หลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบ ใช ในการจําแนกสิ่งมีชีวิต โดยโครงสรางที่มี

จดุกาํเนดิเดยีวกนั แตทาํหนาทีต่างกนั เรยีกวา ฮอมอโลกสั (homologous structure) ซึง่แสดงถงึ

ความสัมพันธ ใกลชิดกันทางวิวัฒนาการมากกวาพวกที่โครงสรางมีจุดกําเนิดตางกัน แตทําหนาที่

เหมือนกัน ที่เรียกวา แอนะโลกัส (analogous structure)

  ภาพที่ 6.6 เปรียบเทียบโครงสรางแบบฮอมอโลกัสและแอนะโลกัส
ที่มา : คลังภาพ อจท.

Biology 
     Focus อาร์คีออปเทอริกซ์ (Archaeopteryx sp.)

รอยต่อระหว่างวิวัฒนาการ

 จากการคนพบซากดกึดาํบรรพของอารคอีอปเทอริกซ

ในป พ.ศ. 2404 ทําใหนักวิทยาศาสตรจัดสัตวปกและ

สัตวเลื้อยคลานไว ในกลุมเดียวกัน เพราะจากการศึกษา

ซากดกึดาํบรรพของอารคอีอปเทอรกิซ พบวา ในจะงอยปาก

มีฟน มีกรงเล็บ และหางมีกระดูกสันหลัง ซึ่งเปนลักษณะ

ของสัตวเลื้อยคลาน ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่คลายกับ

สัตวปก คือ มีขนเปนแผงเพื่อใชบิน จากการศึกษาดังกลาว

ชีใ้หเหน็วา สตัวปกมวีวัิฒนาการมาจากบรรพบรุษุทีเ่ปนสัตว

เลื้อยคลาน

  ภาพที่ 6.7 ซากดึกดําบรรพของ
 อารคีออปเทอริกซ

ที่มา : คลังภาพ อจท.

โครงสรางแบบฮอมอโลกัส โครงสรางแบบแอนะโลกัส
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 3. หลักฐานจากวิทยาเอ็มบริโอ
เปรียบเทียบ หลักฐานที่แสดงว่าสิ่งมีชีวิต

ที่ มีความใกล ้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการ

มักมีกระบวนการเจริญไปในทิศทางเดียวกัน 

เช่น ตัวอ่อนของสัตว์กลุ่มมีกระดูกสันหลัง

(vertebrates) มีลักษณะที่เหมือนกันหลาย

อย่าง เช่น การมีช่องเหงือก (gill slit) ในระยะ

ตัวอ่อน แต่เม่ือเจริญเติบโตถึงระยะตัวเต็มวัย

จะหลงเหลือเฉพาะในพวกปลาเท่านั้น

 4. หลกัฐานดา้นชวีวทิยาระดบัโมเลกลุ 
เป ็นหลักฐานที่ได ้รับการยอมรับมากที่สุด 

ปัจจุบันพบว่า ความแตกต่างของการเกิด
  ภาพที่ 6.8 รูปแบบการเจริญในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ที่มา :  Integrated principles of zoology 16

th
edition

 จากหลักฐานดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์

จงึน�ามาสร้างกฎเกณฑ์การจัดหมวดหมูส่ิง่มชีวีติ 

ที่เรียกว่า อนุกรมวิธาน (taxonomy)

สตัว์กลุม่มกีระดกูสนัหลัง ลักษณะ

ของสตัว์จ�าพวกนีค้อืการมกีระดกู

สันหลัง (vertebral column หรือ

backbone) เป็นแกนกลางของ

ร่างกาย ช่วยค�้าจุนร่างกายและ

ปองกันอันตรายให้กับระบบ

ประสาทส่วนไขสันหลัง เช่น 

มนุษย์ วาฬ จระเข้

Bi�-��ca�

หลักฐานดานใดที่ ใชบอกความสัมพันธที่ ใกลชิด
กันทางสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

Con���t  Q�e����n

ปลา ไก่ มนุษย์

ช่องเหงือก

วิวัฒนาการมีความเกี่ยวข้องกับล�าดับนิวคลี โอไทด์บนดีเอ็นเอ

ถ้าสิง่มชีวีติ 2 ชนดิ มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกันทางสายววิฒันาการ

สิง่มชีวิีตท้ัง 2 ชนดิ จะต้องมคีวามเหมอืนหรอืคล้ายคลงึกนัของ

ล�าดับนิวคลีโอไทด์บนดีเอ็นเอ เช่น จากการเปรียบเทียบล�าดับ

นวิคลโีอไทด์ของมนษุย์กบัชมิแปนซ ีพบว่า มคีวามเหมือนกนัถงึ 

98.4%  ดังนั้น มนุษย์น่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ

ใกล้ชิดกับชิมแปนซี 

 5. หลักฐานทางชวีภมูศิาสตร์ เป็นการศกึษาจากความ

สมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกบัสิง่แวดล้อม และรปูแบบการกระจาย

ตวัของสิง่มชีวีติชนดิต่าง ๆ  ในแต่ละภมูภิาคของโลก เม่ือเกดิการ

เปลี่ยนแปลงและการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก ส่งผลให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตแยกออกจากกัน จากนั้น

สิง่มชีวีติได้ปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมใหม่ จนเกดิวิวัฒนาการกลายเป็นส่ิงมีชวิีตชนดิใหม่ทีมี่ความ

จ�าเพาะในแต่ละพื้นที่ เช่น การแพร่กระจายของนกฟินช์ ในหมู่เกาะกาลาปาโกส 

เต่า

หาง
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การจัดหมวดหมูของเมล็ดพืช

กิจกรรม ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

•  การสังเกต

•  การจ�าแนกประเภท

• การลงความเห็นจากข้อมูล

จิตวิทยาศาสตร์

• ความสนใจใฝรู้

• ความละเอียดรอบคอบ

 การจดักลุม่เมลด็พืช บางกลุม่ใช้เกณฑ์เหมือนกนั บางกลุ่มใช้เกณฑ์ต่างกนั ซึง่ไม่มีผลถกูหรือผดิ ขึน้อยูก่บั
เกณฑ์ที ่ใช้ ในการจดั อย่างไรกต็าม ควรพจิารณาว่า เกณฑ์ ใดช่วยให้จดัหมวดหมูเ่มล็ดพชืได้สะดวกและเหมาะสม
ต่อตัวอย่างที่น�ามาจัดกลุ่มมากที่สุด

วธิปีฏิบตัิ

1.  เลอืกเกณฑ์ทีจ่ะใช้แบ่งเมลด็ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่

โดยพิจารณาจากลักษณะที่สังเกตได้ง่าย เช่น สี 

ขนาด รูปร่างของเมล็ด

2.  เลือกเกณฑ์ที่จะใช้แบ่งเมล็ดเป็นกลุ่มย่อยลงไป

จนกระทัง่เหลอืเมลด็เพยีงชนิดเดยีวในแต่ละกลุม่

*หมายเหตุ :  น�าข้อมูลการแบ่งเมล็ดพืชเป็นกลุ่มย่อยไปใช้

ในกิจกรรม “การสร้างไคโคโตมัสคีย์” 

1. เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ ล�าไย ถั่วลันเตา ขนุน เงาะ มะละกอ ส้ม แตงโม ฟักทอง และมะเขือ

2. แว่นขยาย 

3. ไม้บรรทัด

1. กลุ่มของนักเรียนใช้เกณฑ์ ใดในการแบ่งกลุ่มเมล็ดพืช เหมือนหรือต่างจากกลุ่มอื่น อย่างไร

2. การจัดกลุ่มเมล็ดพืชของนักเรียนกลุ่มใดจัดได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด

คำาถามท้ายกจิกรรม
?

อภิปรายผลกิจกรรม

เพื่อศึกษาการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

วสัดอุุปกรณ์

จดุประสงค์
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