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   แบบทดสอบก่อนเรียน 
           เร่ือง  ไบโอม 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  X  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว    
                ( เวลา  10  นาที  จ  านวน  10  ขอ้) 
 

1. ถา้ส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนั อาศยัอยูร่่วมกนั 
ในแหล่งท่ีอยู ่(habitat) เดียวกนัในช่วงเวลา
เดียวกนัคือ 
    ก.  Community 
    ข.  Organism 
    ค.  Population 
    ง.  Ecosystem 
 
2. ระบบนิเวศมีอยูห่ลายระบบในโลกน้ีรวมกนั
เป็นโลกของส่ิงมีชีวิตหรือชีวภาคคือ  
    ก.  Biome 
    ข.  Ecology 
    ค.  Biosphere 
    ง.  Ecosystem 
 

3. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะของชีวนิเวศ (Biome)  
    ก.  มีเอกลกัษณ์เฉพาะ     
    ข.  มีรูปชีวติ (Life from) ท่ีชดัเจน 
    ค.  ตั้งตวัอยา่งถาวรในแถบต่างๆ ของโลกท่ีมี
สภาพอากาศเฉพาะ (Climatix region) 
    ง.  สังคมพืชอยูใ่นสภาพสุดยอด (Climax 
vegetation) 

4.  ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก  
ท่ีเป็นไบโอมป่าดิบช้ืน (Tropical Rainforest) 
      ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
      ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและ
สัตวห์ลากหลายสปีชีส์ 
      ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
      ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตวแ์ละเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่
5.  ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก 
ท่ีเป็นไบโอม Temperate Deciduous Forest  
(ป่าผลดัใบเขตอบอุ่น) 
      ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
      ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและ
สัตวห์ลากหลายสปีชีส์ 
      ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
      ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่
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6. ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก  
ท่ีเป็นไบโอม Coniferous Forest (ป่าสน) 
     ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
     ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและสัตว์
หลากหลายสปีชีส์ 
      ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
      ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่
 
7. ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก  
ท่ีเป็นไบโอม Temperate Grassland (ทุ่งหญา้
เขตอบอุ่น) 
      ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
      ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและ
สัตวห์ลากหลายสปีชีส์ 
       ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
       ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่

 
 

8. พืชท่ีพบในไบโอมประเภท Coniferous forest 
ป่าสน ไดแ้ก่  
      ก.  ตะบองเพชร      
      ข.  ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมล้ม้ลุก 
      ค.  พวกไมด้อก ไมพุ้ม่ และไลเคน 
      ง.  ไพน์ (Pine) เฟอ (Fir) สพรูซ (Spruce) 
และเฮมลอค (Hemlock) 
 
9. พืชท่ีพบในไบโอมประเภท Desert ไดแ้ก่ 
     ก.  ตะบองเพชร      
     ข.  ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมล้ม้ลุก 
     ค.  พวกไมด้อก ไมพุ้ม่ และไลเคน 
     ง.  ไพน์ (Pine) เฟอ (Fir) สพรูซ (Spruce) 
และเฮมลอค (Hemlock) 
 
10. ลกัษณะของส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นหว้ย หนอง 
คลอง บึง เป็นลกัษณะท่ีอยูใ่นไบโอมแบบใด  
       ก.  Estuaries 
       ข.  Water biome        
       ค.  Marine biome 
       ง.  Freshwater biome 
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ไบโอม (Biomes)      
           ไบโอม (Biomes) หรือ ชีวนิเวศ คือระบบนิเวศใดๆ ก็ตามท่ีมีองค์ประกอบของปัจจัย              
ทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน และปัจจยัทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว ์ท่ีคลา้ยคลึงกนักระจาย
อยูใ่นเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ 

ประเภทของไบโอม แบ่งได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
              1. ไบโอมบนบก  
              2. ไบโอมในน ้า 

 
ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes) ใช้เกณฑ์ปริมาณน ้ าฝนและอุณหภูมิเป็นตัวก าหนด     

ไบโอมบนบกท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีแบ่งออกไดห้ลายไบโอม แต่ไบโอมบนบกท่ีส าคญัท่ีจะกล่าวถึง ไดแ้ก่ 
ไบโอมป่าดิบช้ืน ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ไบโอมสะวนันา                    
ไบโอมป่าสน ไบโอมทะเลทรายและไบโอมทุนดรา เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพไบโอมบนบก 
ท่ีมา : http://www.slideshare.net, สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

เนือ้หา   ไบโอม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fmeemahidol%2F6-34133837&ei=OeCjVbnZHYmh0gSEqraADQ&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFoUqiQDdmlnQaI632Qx3PH6J2eHg&ust=1436889529809902


  
5 

1.  ไบโอมป่าดิบช้ืน  
           ป่าดิบช้ืน (Tropical rain forest) พบไดใ้น
บ ริ เวณ ใกล้ เขต เส้ นศู น ย์สู ตรของโลกใน                 
ทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต ้ทวีปแอฟริกา 
ทวิปเอเชียตอนใต้ และบริเวณบางส่วนของ    
หมู่เกาะแปซิฟิก ลกัษณะของภูมิอากาศร้อนและ
ช้ืน มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 200-400 
เซนติเมตรต่อปี ในป่าชนิดน้ีพบพืชและสัตว ์
หลากหลายนบัพนัสปีชีส์ เป็นป่าท่ีมีความสมบูรณ์ 
 

2.  ไบโอมป่าผลดัใบในเขตอบอุ่น  
             ป่าผลัดในใบเขตอบอุ่น (Temperate 

deciduous forest) พบกระจายทั่วไปในละติจูด
กลาง ซ่ึงมีปริมาณความช้ืนเพียงพอท่ีตน้ไมใ้หญ่
จะเจริญเติบโตได ้โดยมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 100 
เซนติเมตรต่อปี และมีอากาศค่อนขา้งเยน็ ในป่า
ชนิดน้ีต้นไม้จะทิ้งใบ หรือผลัดใบก่อนท่ีจะถึง 
ฤดูหนาวและจะเร่ิมผลิใบอีกคร้ังหลงัจากฤดูหนาว 
ผา่นพน้ไปแลว้   
 

3.  ไบโอมป่าสน  
            ป่ าส น  (Coniferous forest) ป่ า ไท ก า 

(Taiga) และ ป่าบอเรียล (Boreal) เป็นป่าประเภท
เดียวกนัท่ีมีตน้ไมเ้ขียวชอุ่มตลอดปีพบไดท้างตอน
ใต้ของแคนาดา ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปเอเชีย และยุโรป ในเขตละติจูดตั้ งแต่ 
45-67 องศาเหนือ ลกัษณะของภูมิอากาศมีฤดูหนาว
ค่อนขา้งยาวนาน อากาศเยน็และแหง้  พืชเด่นท่ีพบ  
ไดแ้ก่ พืชจ าพวกสน เช่น ไพน์  (Pine) เฟอ (Fir)  
สพรูซ (Spruce) และ เฮมลอค (Hemlok) เป็นตน้  

ภาพไบโอมป่าดิบช้ืน 
ท่ีมา : http://www.slideplayer.in.th 
สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

ภาพไบโอมป่าผลดัใบในเขตอบอุ่น 
ท่ีมา : http://www.slideplayer.in.th 
สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

ภาพไบโอมป่าสน 
ท่ีมา : http://www.biology.ipst.ac.th 

สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJKisr-42MYCFcEXlAodv1oKHw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.in.th%2Fslide%2F2275694%2F&ei=wNujVZLCOMGv0AS_tan4AQ&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFaoFiLRShGG4RMEMCLcMttUdACUw&ust=1436888379897189
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJKisr-42MYCFcEXlAodv1oKHw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.in.th%2Fslide%2F2275694%2F&ei=wNujVZLCOMGv0AS_tan4AQ&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFaoFiLRShGG4RMEMCLcMttUdACUw&ust=1436888379897189
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJaq8JO62MYCFcsSlAodpaYLqA&url=http%3A%2F%2Fbiology.ipst.ac.th%2F%3Fp%3D878&ei=ft2jVZbzIMul0ASlza7ACg&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFRKA7y7BmBS82C5tSVrYVIZI971g&ust=1436888826337047
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     4.  ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 
          ทุ่งหญ้ าเขตอบอุ่ น  (Temperate grassland) 
หรือท่ี รู้จักกันในช่ือของ ทุ่งหญ้าแพร่ี (Prairie)    
ในตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือและทุ่งหญ้า 
ส เตปส์  (Steppes) ของประเทศรัส เซีย เป็นต้น 
สภาพ ภู มิอากาศ มีป ริมาณน ้ าฝน เฉ ล่ี ย  25-50 
เซนติเมตรต่อปี ทุ่งหญา้เขตอบอุ่นน้ีเหมาะส าหรับ 
การท าการกสิกรรมและปศุสัตว ์เพราะดินมีความ  
อุดมสมบูรณ์สูงมีหญา้นานาข้ึนอยู ่  
  
 5.  ไบโอมสะวนันา  
             สะวันนา (Savanna) เป็นทุ่งหญ้าท่ีพบได้
ในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต ้ทวีปออสเตรเลีย 
และพบบ้างทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย 
ลักษณะของภูมิอากาศร้อน พืชท่ี ข้ึนส่วนใหญ่   
เป็นหญา้และมีตน้ไมข้ึ้นกระจายเป็นหยอ่มๆ      ใน
ฤดูร้อนมกัมีไฟป่า เกิดข้ึนอยูเ่สมอๆ  
 
 6.  ไบโอมทะเลทราย  
             ทะเลทราย (Desert) พบไดท้ัว่ไปในโลก 
ในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกเฉล่ียนอ้ยกวา่ 25 เซนติเมตร 
ต่อปี ทะเลทรายบางแห่งร้อนมากมีอุณหภูมิเหนือผิว
ดินสูงถึง 60 องศาเซลเซี ยสตลอดวัน  บางแห่ง
ค่อนขา้งหนาวเยน็ พืชท่ีพบในไบโอมทะเลทรายน้ีมี
การป้องกันการสูญเสียน ้ าโดยใบลดรูปเป็นหนาม  
ล าต้นอวบ เก็บสะสมน ้ า  ทะ เลทราย ท่ี รู้จักกัน
โดยทั่วไป ได้แก่ ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ใน
ทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี  (Gob ) ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและทะเลทรายโมฮาว ี 
(Mojave) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ภาพไบโอมทุ่งหญา้เขตอบอุ่น 
ท่ีมา : http://www.archive.wunjun.com 

สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

ภาพไบโอมสะวนันา 
ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com 

สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

ภาพไบโอมทะเลทราย 
ท่ีมา : http://www.archive.wunjun.com 

สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCL3x6uu62MYCFUETlAodCz0JlQ&url=http%3A%2F%2Farchive.wunjun.com%2Fudontham%2F2%2F12.html&ei=Nt6jVb3-PMGm0ASL-qSoCQ&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNHIE9JnMxOqNvyY7CxPZEW8NwLidA&ust=1436889006726656
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCM3A2-a82MYCFQONlAodTwsFNA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Fnode%2F46930&ei=ReCjVY2KCIOa0gTPlpSgAw&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFoUqiQDdmlnQaI632Qx3PH6J2eHg&ust=1436889529809902
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCM3A2-a82MYCFQONlAodTwsFNA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Fnode%2F46930&ei=ReCjVY2KCIOa0gTPlpSgAw&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFoUqiQDdmlnQaI632Qx3PH6J2eHg&ust=1436889529809902
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCM3A2-a82MYCFQONlAodTwsFNA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Fnode%2F46930&ei=ReCjVY2KCIOa0gTPlpSgAw&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNFoUqiQDdmlnQaI632Qx3PH6J2eHg&ust=1436889529809902
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 7.  ไบโอมทุนดรา  
             ทุนดรา (Tundra) เป็นเขตท่ี มีฤดูหนาว
ค่อนขา้งยาวนานฤดูร้อนช่วงสั้นๆ ลกัษณะเด่น คือ 
ชั้นของดินชั้นบนลงไปจะจบัตวัเป็นน ้ าแข็งอย่าง
ถาวร ทุนดราพบทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา
เหนือ และยูเรเซีย พบพืชและสัตว์อาศยัอยู่น้อย
ชนิด ปริมาณฝนนอ้ยมาก ฤดูร้อนช่วงสั้นๆ น ้าแข็ง
ท่ีผิวหนา้ดินจะละลาย แต่เน่ืองจากน ้ าสามารถซึม
ผา่นลงไปในชั้นน ้ าแข็งไดจึ้งท่วมขงัอยูบ่นผิว ดิน 
ท าใหป้ลูกพืชไดใ้นระยะสั้นๆ พืชท่ีพบจะเป็นพวก 
ไมด้อกและไมพุ้ม่ นอกจากน้ี ยงัพบส่ิงมีชีวติชั้นต ่า  
 เช่น ไลเคน 

 
 ไบโอมในน า้ ท่ีพบเป็นองคป์ระกอบหลกัใบไบโอสเฟียร์ ประกอบดว้ย ไบโอมแหล่งน ้าจืด 
(Freshwater biomes)  และไบโอมแหล่งน ้ าเค็ม  (Marine Biomes) และพบกระจายอยู่ทั้ งเขต
ภูมิศาสตร์ในโลกน้ี  
 
1.  ไบโอมแหล่งน า้จืด (Freshwater biomes)  
       โดยทัว่ไปประกอบด้วยแหล่งน ้ าน่ิง ได้แก่ ทะเลสาบ สระ หนองหรือบึง กับแหล่งน ้ าไหล 
ไดแ้ก่ ธารน ้าไหลและแม่น ้า เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพไบโอมทุนดรา 
ท่ีมา : http://www.oknation.net 
สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

ภาพไบโอมน ้าจืด 
ท่ีมา : http:// www.thaigoodview.com 

สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOCprKfB2MYCFQunlAodBS4IaA&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Flovelearnlife%2F2010%2F11%2F27%2Fentry-1&ei=_uSjVeCyGYvO0gSF3KDABg&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNEe4VSYIFe-bPjt4lJEYBlH4gzQ-Q&ust=1436890621486752
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNzd5OjE2MYCFRIGjgodx9gNWQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Fnode%2F50563&ei=rOijVdzXOpKMuATHsbfIBQ&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNGqkr6Bj0P9a6AI73WX7CVvUXCUBA&ust=1436891678766221
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2.  ไบโอมแหล่งน า้เค็ม (Marine biomes)  
     โดยทัว่ไปประกอบดว้ยแหล่งน ้าเค็ม 
ไดแ้ก่ ทะเลและมหาสมุทร ซ่ึงพบไดใ้น
ปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นท่ีผิว
โลก และมีความลึกมาก โดยเฉล่ียถึง 
3,750 เมตร ไบโอมแหล่งน ้ าเค็มจะ
แตกต่างจากน ้ าจืดตรงท่ีมีน ้ าข้ึน  น ้ าลง
เป็นปัจจยักายภาพส าคญั นอกจากน้ียงั
พบช่วงรอยต่อของแหล่งน ้ าจืดกับ
น ้ าเค็ม ท่ีมาบรรจบกันและเกิด เป็น
แหล่งน ้ ากร่อยซ่ึงมักพบบริเวณปาก
แม่น ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพไบโอมน ้าเคม็ 
ท่ีมา : http:// www.thaigoodview.com 

สืบคน้เม่ือ : 23  มีนาคม 2556 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNzd5OjE2MYCFRIGjgodx9gNWQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Fnode%2F50563&ei=rOijVdzXOpKMuATHsbfIBQ&bvm=bv.97653015,d.dGo&psig=AFQjCNGqkr6Bj0P9a6AI73WX7CVvUXCUBA&ust=1436891678766221
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ใบกจิกรรมที ่ 1   เร่ือง  ไบโอม 

 
บันทกึผลการสืบค้นข้อมูล 
1.  ไบโอมบนบก 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
2.  ไบโอมในน า้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง  วเิคราะห์พร้อมระบายสีลงในพื้นท่ีภูมิศาสตร์ต่างๆ  
ไบโอมบนบก 

 

ไบโอมป่าดิบช้ืน  ไบโอมป่าผลดัใบในเขตอบอุ่น  ไบโอมทุ่งหญา้เขตอบอุ่น 
ไบโอมสะวนันา  ไบโอมทุนดรา  ไบโอมทะเลทรา      ไบโอมป่าสน 

 

ไบโอมในน า้ 

 

แม่น ้า  ทะเลและมหาสมุทร     แหล่งน ้ากร่อย  ทะเลสาบ 
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ใบกจิกรรมที ่ 2  แผนผงัความคดิ (Mind Map)  
เร่ือง ไบโอม 
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ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง  
 
1.  ไบโอม คืออะไร มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตอยา่งไร 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
2.  เราสามารถจ าแนกไบโอมออกไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
3.  นกัเรียนคิดวา่ตนเองจะไดรั้บผลอะไรหลงัจากไดศึ้กษาไบโอม 

      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
4.  ไบโอมแหล่งน ้าจืดและไบโอมแหล่งน ้าเคม็  แตกต่างกนัอยา่งไร 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
5.  ระบบนิเวศอะไรบา้งท่ีประกอบไปดว้ยไบโอมบนบกและไบโอมในน ้า 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
6.  ไบโอม  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร 
      ......................................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................  
      ....................................................................................................................................................... 

ค าถามท้ายกจิกรรม 
เร่ือง  ไบโอม 
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7.  ไบโอมที่มีความสมบูรณ์ที่สุดคือไบโอมใด 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
8.  ไบโอมบนบกและไบโอมในน ้าแตกต่างกนัอยา่งไร 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
9.  ยกตวัอยา่งไบโอมบนบกและไบโอมในน ้าท่ีส าคญั 
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
10.  “ไบโอมท่ีพบการส่ิงมีชีวิตกระจายอยู่ใกล้กบัเส้นศูนยสู์ตรของทวีปแอฟริกาหรืออเมริกาใต ้             

มีลกัษณะเป็นป่าไมจ้นถึงทุ่งหญา้ ท่ีมีตน้ไมก้ระจายอยู่ห่างๆ กนัทั้งน้ีเน่ืองจากความช้ืนในฤดู
แล้งไม่เพียงพอส าหรับการปกคลุมของตน้ไมใ้ห้เต็มพื้นท่ี ไมบ้างชนิดเป็นพวกทนแลง้” เป็น           
ไบโอมชนิดใด 

      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อนๆ จะเห็นไดว้า่ทั้งใบโอมบนบกและไบโอม
ในน ้า  จดัไดว้า่เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศ 
ทั้งบนบกและในน ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีกระจาย 
อยูต่ามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ในโลก 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
                                                    เร่ือง  ไบโอม 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  X  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว    
                (เวลา  10  นาที  จ  านวน  10  ขอ้) 
 

1.  ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก  
ท่ีเป็นไบโอมป่าดิบช้ืน (Tropical Rainforest) 
      ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
      ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและ
สัตวห์ลากหลายสปีชีส์ 
      ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
      ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตวแ์ละเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่
 
2.  ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก 
ท่ีเป็นไบโอม Temperate Deciduous Forest  
(ป่าผลดัใบเขตอบอุ่น) 
      ก.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและ
สัตวห์ลากหลายสปีชีส์ 
      ข.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
      ค.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
      ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่

3. ถา้ส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนั อาศยัอยูร่่วมกนั 
ในแหล่งท่ีอยู ่(Habitat) เดียวกนัในช่วงเวลา
เดียวกนัคือ 
    ก.  Community 
    ข.  Population 
    ค.  Organism 
    ง.  Ecosystem 
 
4. ระบบนิเวศมีอยูห่ลายระบบในโลกน้ีรวมกนั
เป็นโลกของส่ิงมีชีวิตหรือชีวภาคคือ  
    ก.  Biome 
    ข.  Ecology 
    ค.  Biosphere 
    ง.  Ecosystem 
 
 

5. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะของชีวนิเวศ (Biome)  
    ก.  มีเอกลกัษณ์เฉพาะ     
    ข.  มีรูปชีวติ (Life from) ท่ีชดัเจน 
    ค.  ตั้งตวัอยา่งถาวรในแถบต่างๆ ของโลกท่ีมี
สภาพอากาศเฉพาะ (Climatix region) 
    ง.  สังคมพืชอยูใ่นสภาพสุดยอด (Climax 
vegetation) 
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6. พืชท่ีพบในไบโอมประเภท Coniferous forest 
ป่าสน ไดแ้ก่  
      ก.  ตะบองเพชร      
      ข.  ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมล้ม้ลุก 
      ค.  พวกไมด้อก ไมพุ้ม่ และไลเคน 
      ง.  ไพน์ (Pine) เฟอ (Fir) สพรูซ (Spruce) 
และเฮมลอค (Hemlock) 
 
7. พืชท่ีพบในไบโอมประเภท Desert ไดแ้ก่ 
     ก.  ตะบองเพชร      
     ข.  ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมล้ม้ลุก 
     ค.  พวกไมด้อก ไมพุ้ม่ และไลเคน 
     ง.  ไพน์ (Pine) เฟอ (Fir) สพรูซ (Spruce) 
และ เฮมลอค (Hemlock) 
 
8. ลกัษณะของส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นหว้ย หนอง 
คลอง บึง เป็นลกัษณะท่ีอยูใ่นไบโอมแบบใด  
       ก.  Estuaries 
       ข.  Water biome        
       ค.  Marine biome 
       ง.  Freshwater biome 
 

 
 

9. ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก  
ท่ีเป็นไบโอม Coniferous Forest (ป่าสน) 
     ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
     ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและสัตว์
หลากหลายสปีชีส์ 
      ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
      ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่
 
10. ขอ้ใดต่อไปคือลกัษณะไบโอมบนบก  
ท่ีเป็นไบโอม Temperate Grassland (ทุ่งหญา้
เขตอบอุ่น) 
      ก.  เป็นป่าทิ้งใบในฤดูหนาว มีตน้ไมผ้ลดัใบ
ทั้งไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่ 
      ข.  เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากพบพืชและ
สัตวห์ลากหลายสปีชีส์ 
       ค.  เป็นป่าประเภทเดียวกนักบัป่าไทกา 
(Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) 
       ง.  เหมาะส าหรับการท ากสิกรรมและ 
ปศุสัตว ์และเกษตรกรรม เพราะดินมีความอุดม
สมบูรณ์ มีหญา้นานาชนิดข้ึนอยู ่
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