
  เกมปริศนา        เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 

 
ปริศนา ตัวช่วยไขปริศนา 

1.  __ะ____นิเ____ 
 
2.  โ__________สิ่__มีชีวิ__ 
 
3.  __ลุ่__สิ่__มีชีว_ิ_ 
 
4.  แ__ล_่_ที่__ยู่ 
5.  สิ่__แ____ล้____ 
 
6.  __ะ____นิเ____________ 
 
7.  ระ____นิเ____ใ__น้้า 
 
8.  โ________ร้า________สิ่__มีชีว_ิ_า__ใ__ระบบนิเวศ 
 
9.  ผู้__ลิ__ 
 
10.  ผู้__ริโ____ 
 
11.  ผู้ย่________า __ 
 
 
12.  ____า__สั__พั__ธ_์_ะ__ว่า__สิ_่_มีชีวิ____นิ__ 
เด_ี___กั__ 
 
 
13.  ____า__สั__พั__ธ_์_ะ__ว่า__สิ_่_มีชีวิ__ต่า__ 
__นิ__กั__ 
14.  __า____ยู่ร่____กั__แ____ได_้___ะโ____น์ 
ร_่___กั__ 
15.  __า____ยู่ร่____กั__แ____พ่ึ____ากั__ 
 
 
16.  __า____ยู่ร่____กั__แ____อิ____าศั__ 
 
 
17.  __า____ยู่ร่____กั__แ________ส_ิ_ 

1.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช  สัตว์  หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณเดียวกัน  และมีความเก่ียวข้องกันเป็นระบบ 
2.  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  โลกจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศท่ีมี
ขนาดใหญ่ที่สุด  ซึ่งเรียกว่าอะไร 
3.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ  อาจมีหนึ่ง
ชนิด  หรือมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปก็ได้ 
4.  บริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 
5.  องค์ประกอบที่มีชีวิต  ซึ่งมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับ
ระบบนิเวศ  เช่น  อากาศ  แสง  น้้า  ดิน  แร่ธาตุ เป็นต้น 
6.  ลักษณะของระบบนิเวศท่ีกลุ่มสิ่งมีชีวิต  ภายในระบบอาศัย
อยู่บนพื้นดิน 
7.  ลักษณะของระบบนิเวศท่ีกลุ่มสิ่งทีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่
ในแหล่งน้้าต่างๆ 
8.  การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ  อาจมี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ชนิดเดียวหรือหลายชนิด  ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็น
โครงสร้างทางชีวภาพที่มีบทบาทและความส้าคัญแตกต่างกัน 
9.  สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเพ่ือด้ารงชีวิตได้เอง  ถือเป็น
แหล่งเริ่มต้นของพลังงานภายในระบบนิเวศ 
10.  สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง  จ้าเป็นต้องมีการ
บริโภคสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพ่ือการด้ารงชีวิต 
11.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง  และด้ารงชีวิต
อยู่ได้โดยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตๆ  ให้กลายเป็นสารอินทรีย์
ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต 
12.  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  อาจ
มีทั้งผลดีก็คือ  การสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยภายใน
กลุ่ม  และผลเสียก็คือ  อาจจะเกิดการแก่งแย่งเนื่องจากการขาด
แคลนอาหาร  หรือชิงความเป็นใหญ่ 
13.  การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไปในแหล่งที่
อยู่เดียวกัน  มีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ 
14.  เป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์
ด้วยกันทั้งคู่ 
15.  เป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน  
แต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลา  หากแยกกันอยู่
จะท้าให้อีกฝ่ายไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ 
16.  เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์  ส่วนอีกฝ่าย
ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์  หากแยกกันอยู่  อีกฝ่ายยังสามารถ
ด้ารงชีวิตได้ตามปกติ 

ช่ือ-สกุล  …………………………………………………………….……………………………ช้ัน  ……………………………เลขท่ี…………………………… 



  เกมปริศนา        เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 

 
 
18.  __า____ยู่ร่____กั__แ____แก่__แย่__ 
 
19.  __า____ยู่ร่____กั__แ____ล่าเ__ยื่__ 
 
 
20.  __า____ยู่ร่____กั__แ____อิ____าศัย 

17.  เป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์  แต่อีก
ฝ่ายเสียประโยชน์  โดยผู้ได้ประโยชน์คือผู้อาศัย  และผู้เสีย
ประโยชน์คือผู้ให้  หรือผู้ถูกอาศัย 
18.  เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อแย่งชิง
สิ่งที่ต้องการ  โดยอาจท้าให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
19.  เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อ  โดยผู้ล่าเป็น
ฝ่ายได้รับประโยชน์  คือ  อาหาร  ส่วนผู้ถูกล่า  จะเป็นฝ่ายเสีย
ประโยชน์  เพราะกลายเป็นอาหารหรือเหยื่อของผู้ล่า 
20.  นกท้ารังบนต้นไม้  มีความสัมพันธ์ทางสิ่งมีชีวิตอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เกมปริศนา        เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 

 
 

ปริศนา ตัวช่วยไขปริศนา 
1.  ระบบนิเวศ 
 
2.  โลกของสิ่งมีชีวิต 
 
3.  กลุ่มสิ่งมีชีวิต 
 
4.  แหล่งที่อยู่ 
5.  สิ่งแวดล้อม 
 
6.  ระบบนิเวศบนบก 
 
7.  ระบบนิเวศในน้้า 
 
8.  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ 
 
 
9.  ผู้ผลิต 
 
10.  ผู้บริโภค 
 
11.  ผู้ย่อยสลาย 
 
 
12.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 
 
 
 
13.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน 
 
14.  การอยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
15.  การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพากัน 
 
 
16.  การอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัย 
 

1.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช  สัตว์  หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณเดียวกัน  และมีความเก่ียวข้องกันเป็นระบบ 
2.  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  โลกจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศท่ีมี
ขนาดใหญ่ที่สุด  ซึ่งเรียกว่าอะไร 
3.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ  อาจมีหนึ่ง
ชนิด  หรือมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปก็ได้ 
4.  บริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 
5.  องค์ประกอบที่มีชีวิต  ซึ่งมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับ
ระบบนิเวศ  เช่น  อากาศ  แสง  น้้า  ดิน  แร่ธาตุ เป็นต้น 
6.  ลักษณะของระบบนิเวศท่ีกลุ่มสิ่งมีชีวิต  ภายในระบบอาศัย
อยู่บนพื้นดิน 
7.  ลักษณะของระบบนิเวศท่ีกลุ่มสิ่งทีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่
ในแหล่งน้้าต่างๆ 
8.  การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ  อาจมี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ชนิดเดียวหรือหลายชนิด  ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็น
โครงสร้างทางชีวภาพที่มีบทบาทและความส้าคัญแตกต่างกัน 
9.  สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเพ่ือด้ารงชีวิตได้เอง  ถือเป็น
แหล่งเริ่มต้นของพลังงานภายในระบบนิเวศ 
10.  สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง  จ้าเป็นต้องมีการ
บริโภคสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพ่ือการด้ารงชีวิต 
11.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง  และด้ารงชีวิต
อยู่ได้โดยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตๆ  ให้กลายเป็นสารอินทรีย์
ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต 
12.  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  อาจ
มีทั้งผลดีก็คือ  การสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยภายใน
กลุ่ม  และผลเสียก็คือ  อาจจะเกิดการแก่งแย่งเนื่องจากการขาด
แคลนอาหาร  หรือชิงความเป็นใหญ่ 
13.  การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไปในแหล่งที่
อยู่เดียวกัน  มีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ 
14.  เป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์
ด้วยกันทั้งคู่ 
15.  เป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน  
แต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลา  หากแยกกันอยู่
จะท้าให้อีกฝ่ายไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ 
16.  เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์  ส่วนอีกฝ่าย
ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์  หากแยกกันอยู่  อีกฝ่ายยังสามารถ

ช่ือ-สกุล  …………………………………………………………….……………………………ช้ัน  ……………………………เลขท่ี…………………………… 

เฉลย 



  เกมปริศนา        เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 

 
17.  การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต 
 
 
18.  การอยู่ร่วมกันแบบแก่งแย่ง 
 
19.  การอยู่ร่วมกันแบบล่าเหยื่อ 
 
 
20.  การอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัย 

ด้ารงชีวิตได้ตามปกติ 
17.  เป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์  แต่อีก
ฝ่ายเสียประโยชน์  โดยผู้ได้ประโยชน์คือผู้อาศัย  และผู้เสีย
ประโยชน์คือผู้ให้  หรือผู้ถูกอาศัย 
18.  เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อแย่งชิง
สิ่งที่ต้องการ  โดยอาจท้าให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
19.  เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อ  โดยผู้ล่าเป็น
ฝ่ายได้รับประโยชน์  คือ  อาหาร  ส่วนผู้ถูกล่า  จะเป็นฝ่ายเสีย
ประโยชน์  เพราะกลายเป็นอาหารหรือเหยื่อของผู้ล่า 
20.  นกท้ารังบนต้นไม้  มีความสัมพันธ์ทางสิ่งมีชีวิตอย่างไร 

จัดท้าโดย : เด็กชายพชรพล  กิ่งมะณี  ชั้น ม.3/1  เลขที่ 6  เลขประจ้าตัว 01719 
 
 
 


