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        ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                          ท ำนอง เพลงงำมแสงเดือน   

 
           Ecosystem   ระบบนิเวศ          ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั   (ซ ้า) 

       ระหวา่งส่ิงมีชีวิต                               กบัส่ิงไม่มีชีวิต 
       และ  การถ่ายทอดพลงังาน                ระหวา่งส่ิงมีชีวิตดว้ยกนันัน่เอง 
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เพลง ขนำดระบบนิเวศ 
 

          ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                         ท ำนอง เพลงชำวไทย 
 
 

 

                             ระบบนิเวศน่ีเอ๋ย               ขนำดใหญ่   Macroecosystem 
                 เช่นโลกทั้งโลกน้ันหรือ                 น่ันคือ   Biosphere 
                 เพรำะโลกของส่ิงมีชีวติ                เช่น  ทุ่งหญ้ำ  ทะเลสำบสมบูรณ์ 
                 Microecosystem                          กต้็องเป็นขนำดเลก็ซิคุณ 
                 ตู้เลีย้งปลำ   แอ่งน ำ้  เพิม่พูน        แบบจ ำลอง  ตำมธรรมชำตเิรำเอย    
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เพลงผู้ผลติ 
       ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                      ท ำนอง เพลงร ำมำซิมำร ำ  
 
                     Autotrophs   น่ีเอย          อย่ำละเลย   ผู้ผลติ  Producer 
        กลำงวนั  สร้ำงอำหำรจริง ๆ           ไม่ละไม่ทิง้  Photosynthesis 
        เช่น พืช  สำหร่ำย  แบคทเีรีย          ตำมทีม่ ี แบคทริีโอคลอโรฟิลล์ 
       ตำมด้วย  แพลงก์ตอนพืช                ลอยในน ำ้จืด  และน ำ้ทะเล 
                 ได้อะไรให้เรำบ้ำง                  ให้น ำ้  ออกชิเจน  และอำหำร 
        มำซิมำ  ท ำหน้ำทีส่ ำคญั                 เป็นขั้นต้นของ  ระบบนิเวศนีเ้อย 

 

 *************************** 
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เพลงส่ิงมีชีวติที่พบในระบบนิเวศ 
 

 

ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                            จงัหวะ ร ำวง 
 

Producer   ผู้ผลติ  ไงเธอ             (Autotroph) 
Consumer   ผู้บริโภค   น่ันไง     (Phagotroph) 

  Decomposer   ผู้ย่อยสลำย          (Saprotrophs) 
                      ประโยชน์มำกมำย   วฏัจักรหมุนเวยีน    (ซ ้ำ) 

               Herbivore   กนิพืช   อย่ำงเดยีว 
               Carnivore   กนิสัตว์   ซิเธอ 
               Omnivore   กนิทั้งพืช   และสัตว์ 

กนิซำกพืช   ซำกสัตว์   Scavenger  ควรจ ำ  (ซ ้ำ)  (Detritivore) 
 

]]]]]]]]]]]]] 
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เพลงควำมสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติ 
ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                            จงัหวะ ร ำวง 

 

         Mutualism      น่ันหรือ   นั่นกค็อื   ภาวะพึง่พากนั 
                                 ไลเคน   รา และสาหร่ายอยู่ร่วมกนั   (ซ ้ า) 
                                 ถ้าต้องจากกนั   เป็นอนัต้องตาย   (ซ ้ า)  ( +, + ) 

          Protocooperation    น่ันหรือ   นั่นกค็อื   การได้ประโยชน์ร่วมกนั 
         นกเอี้ยง   เกาะบนหลงัควาย   (ซ ้ า) 

                       กลบับ้านไม่ตาย   อิม่สบายซิเธอ   (ซ ้ า)  ( +, + ) 

          Commensalism   น่ันหรือ   นั่นกค็อื   ภาวะอิงอาศัยกนั 
         เหาฉลาม   เกาะปลาฉลามทุกวนั   (ซ ้ า) 

                  ขออิงไปวนัๆ   ไม่ท าอันตราย   (ซ ้ า)  ( +,  0 ) 

           Predation    น่ันหรือ   นั่นกค็อื   การล่าเหยือ่สัมพนัธ์ 
               แมวกนิหนู   เสือกนิกวาง   ล่ากนั   (ซ ้ า) 
               ถ้าหนีไม่ทัน   เป็นอันว่าตาย   (ซ ้ า   ( +, - ) 

           Parasitism   น่ันหรือ   นั่นกค็อื   ภาวะปรสิตกนั 

               เหาเกาะหัว   เห็บเกาะหมาทุกวนั   (ซ ้ า) 
         กาฝากกส็ าคญั   เกาะต้นไม้นานตาย   (ซ ้ า)  ( +, - ) 

           Competition   น่ันหรือ   น่ันกค็อื   ภาวะแก่งแย่งแข่งขนักนั 

                 เสือ   สิงห์  กระทิง  แรด  กดักนั   (ซ ้ า) 
                        แก่งแย่งแข่งขนั   เป็นอันตราย   (ซ ้ า)  ( - , - ) 
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เพลง  เซลล์พืช  เซลล์สัตว์ 
          ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                            ท ำนอง เพลงนิว้โป้งอยู่ไหน 
 
                                   เซลล์พืช                เซลล์สัตว์     (ซ ้ า) 
                                  ต่ำงกนัที่                 ต่ำงกนัที ่
              คลอโรพลำสต์  (chloroplast)  และผนังเซลล์  (cell wall)  (ซ ้ า) 
              สัตว์   ไม่มีนะ                   แต่พืช   มีจ้ะ 
 

                                  เซลล์พืช                เซลล์สัตว์     (ซ ้ า) 
                                  ต่ำงกนัที่                ต่ำงกนัที ่
             เซนทริโอล  (centriole)     และไลโซโซม (lysosome)  (ซ ้ า) 
             สัตว์    นั้นมีนะ                   พืช   ไม่มจ้ีะ 
 

]]]]]]]]]]]]] 
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  เพลงวฏัจกัรกำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
 

  ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์          ท ำนอง เพลงมำร์ช 
 

                                     อนิเตอร์เฟส   (interphase) 
โพรเฟส  (prophase) 

                        เมทำเฟส  (metaphase) 
                  แอนำเฟส   (anaphase)  
           เทโลเฟต    (telophase) 
  

]]]]]]]]]]]]] 
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                                เพลง Biology 
        ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                            ท ำนอง เพลงลอยกระทง 
 

    ชีววิทยา                    ตรงกบัค า ภาษาองักฤษ 
       เราทั้งหลายควรรู้                       Bi    o    lo    gy 
       Bio    lo    gy                             Bio    lo    gy 
      ไบโอ  โลจี                                 มีรากศพัท ์ มาจากภาษากรีก 
       Bios  หมายถึงชีวิต                     Logos  ความคิด และเหตุผล 

   การศึกษาท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต      การศึกษาท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต 
 

 
]]]]]]]]]]]]] 
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เพลง  สมมติฐำน 
 

 ค ำร้อง ครูสุกัลยำ  ธุปพงษ์               ท ำนอง...เพลง ร ำวง 

 

                        Hypothesis         น้ันหรือ 
สมมติฐำน           น่ันไงจ๊ะเธอ 

               คืออะไร                เธอบอกได้ไหม  (ซ ้ำ) 
กำรคำดคะเนค ำตอบที่สอดคล้องกบัข้อเท็จจริง  (ซ ้ำ) 

 
]]]]]]]]]]]]] 
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เพลง  กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ 
 

     ค ำร้อง ครูสุกัลยำ  ธุปพงษ์               ท ำนอง...เพลง ร ำวง 

 
วธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์      มีอยู่   4   ข้ันด้วยกนั 

1.  ก ำหนดปัญหำ 
2.   ตั้งสมมติฐำน 

3.   ตรวจสอบสมมติฐำน 

                           4.   สรุปผลน่ันไงจ๊ะเธอ   (ซ ้ำ) 
 

]]]]]]]]]]]]] 
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เพลง กล้องจุลทรรศน์ 
ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                                ท ำนอง… เพลง มเีมยีมำคุม      
                       กล้องจุลทรรศน์   กล้องจุลทรรศน์ 
เธอจ ำได้ไหม   รอเบิร์ตฮุคไง   ทีเ่ร่ิมประดิษฐ์ 
  ดูช้ินไม้คอร์ก   ดูช้ินไม้คอร์ก 
เห็นห้องเลก็ ๆ   เลยเรียกห้องน้ันมช่ืีอว่ำเซลล์ 
  มอียู่กีแ่บบ   มอียู่สองแบบ 
แบบหน่ึงใช้แสง   อกีแบบหน่ึงเป็นอเิลก็ตรอน 
  กล้องจุลทรรศน์   แบบต้องใช้แสง 
ก ำลงัขยำย   ได้ประมำณสองพนัเท่ำ 
  กล้องจุลทรรศน์   แบบอเิลก็ตรอน 
ก ำลงัขยำย   ได้ประมำณห้ำแสนเท่ำ 
  ต่ำงกนัตรงไหน   ต่ำงกนัทีเ่ลนส์ 
ใช้แสงเลนส์แก้ว   อเิลก็ตรอนเป็นเลนส์แม่เหลก็ (ไฟฟ้ำ) 
  กล้องอเิลก็ตรอน   มอียู่สองแบบ 

หน่ึงแบบส่องผ่ำน   อกีแบบหน่ึงเป็นแบบส่องกรำด 
   ในปี พ.ศ.   2474 
  แมกซ์นอลล์   เอนิสต์รุสกำ    ผู้ประดิษฐ์แบบส่องผ่ำน 
   ในปี พ.ศ.   2481 
  เอม็  วอน  เอนเดนน่ี   ผู้ประดิษฐ์แบบส่องกรำด 
   กล้องอเิลก็ตรอน   แบบส่องผ่ำน 
  (Transmission  Electron  Microscope  :  TEM) 
   ศึกษำโครงสร้ำง   ภำยในของเซลล์ 
  โดยล ำแสง   อเิลก็ตรอนจะส่องผ่ำนเซลล์ 
   กล้องอเิลก็ตรอน   แบบส่องกรำด 
  (Scanning  Electron  Microscope : SEM) 
        ศึกษำโครงสร้ำง   ของผวิเซลล์      ภำพสำมมติิ   โดยล ำแสงอเิลก็ตรอน ..... 
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เพลง น ำ้ตำลโมเลกลุคู่ 
ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                                     ท ำนอง...เพลง ร ำวง   
 

กลูโคส (Glucose)  กบั   ฟรักโทส (Fructose) 
เป็น  ซูโครส (Sucrose) 

กลูโคส (Glucose)  กบั   กำแลกโทส (Galactose) 
เป็น  แลกโทส (Lactose) 

กลูโคส (Glucose) กบั   กลูโคส (Glucose) 
เป็น  มอลโทส (Maltose) 

 

น่ันไงจ๊ะเธอ 
]]]]]]]]]]]]] 
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เพลง  กรดอะมโินทีจ่ ำเป็น 
ค าร้อง ครูสุกลัยา  ธุปพงษ ์                     ท านอง...เพลงจีนไจย้อ 

 

* * ฮีสทิดีน (Histidine) 
ไอโซลิวซีน (Isoleucine) 

ลิวซีน (Leucine)  ไลซีน (Lysine) 
เมไทโอนีน (Methionine) 

ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) ----- 
ทรีโอนีน (Threonine) 

ทริปโตเฟน (Tryptophan)  วาลีน (Valine) 
* อาร์จีนีน (Arginine)  กรดท่ีจ าเป็น  ฮ่อ   ! 

 
]]]]]]]]]]]]] 

*   อาร์จีนีน  เป็นกรดอะมิโนท่ีร่างกายสงัเคราะห์ได ้ แต่ไม่เพียงพอในวยั
เดก็  ตอ้งไดจ้ากอาหารดว้ย 

      * *  เป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นในเดก็ 
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เพลง  เอนไซม์ 

ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                                จงัหวะ  ช่ำ  ช่ำ  ช่ำ        

                                 Enzyme   เป็นสำรอนิทรีย์ 

                                 จ ำพวกโปรตีน   นั่นไงจ๊ะเธอ 

                                 ท ำหน้ำทีเ่ป็นตัวเร่งปฏิกริิยำ   (ซ ้ำ) 

                                 ชีวเคม ี  เฉพำะอย่ำงเปลีย่นแปลง   (ซ ้ำ) 

           จ ำเป็น   ต่อกำรด ำรงชีวติ 

           ของเซลล์ทุกอย่ำง   สังเครำะห์เองนะเออ 

            เช่นเอนไซม์   อะไมเลสหรือเธอ   (ซ ้ำ) 

                        ปฏิกริิยำย่อยแป้ง   เป็นน ำ้ตำลมอลโทส   (ซ ้ำ) 
 

]]]]]]]]]]]]] 
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เพลง หัวใจคน 
ค ำร้อง ครู สุกลัยำ  ธุปพงษ์                                                                                            จังหวะเซ้ิง 

                หัวใจ  คนมี  4  ห้อง 
               ห้องที ่ 1  เรียก  เอเตรียมขวำ (right  atrium) 
               บีบเลือด  ผ่ำนลิน้  ลงมำ 
               ลิน้น้ันหนำ  ไตรคัสปิด (tricuspid  valve) น่ันเอง 
                เลือดไหล  ลงสู่  ห้องที ่2 
                            ห้องที ่ 2  เรียก  เวนตริเคิลขวำ  (right  ventricle) 
                            ดันเลือด  ผ่ำนลิน้  ขึน้ไป 
                            ลิน้น้ันไซร้  พลัโมนำรี เซมิลูนำร์  
                                           (pulmonary  semilunar  valve) 
                             เลือดไหล  เข้ำเส้น  ซ้ำย  ขวำ 
           เส้นซ้ำยขวำ  พลัโมนำรี  อำร์เตอรี  (pulmonary  artery) 
            เข้ำปอด  ฟอกเลือด  ออกมำ 
            ออกเส้น  ซ้ำยขวำ  พลัโมนำรีเวน  (pulmonary  vein)   
                            เลือดไหล  ลงสู่  ห้องที ่3 
 ห้องที ่ 3  เรียก  เอเตรียมซ้ำย  (left  atrium) 
 บีบเลือด  ผ่ำนลิน้  ลงไป 
 ลิน้ไมทรัล (mitral  valve)  หรือ  ไบคัสปิด (bicuspid   valve)  น่ันเอง   
  เลือดไหล  ลงสู่  ห้องที ่4 
 ห้องที ่ 4  เรียก  เวนตริเคิลซ้ำย  (left  ventricle) 
 ควำมหนำ  มำกกว่ำ  ห้องใดใด 
 บีบเลือด  มำกมำย  เลีย้งทัว่ร่ำงกำย 
  ดันเลือด  ผ่ำนลิน้  ขึน้ไป 
 ลิน้น้ันไซร้  เอออร์ติก  เซมิลูนำร์  (aortic semilunar valve) 
 เข้ำสู่  เส้นเลือด  เอออร์ตำ  (aorta) 
 ขนำดใหญ่หนำ  มำกกว่ำ  เส้นใด ๆ 
  พวกเรำ  จ ำได้  น่ีคือหัวใจคน  (ซ ้ำ)  
 
 

]]]]]]]]]]]]] 
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เพลง   ล ำดบัหมวดหมู่ของส่ิงมชีีวติและ 
    กำรเขยีนช่ือวทิยำศำสตร์ 

 ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                                      ท ำนอง.....เพลงสำมคัคชุีมนุม   

                 พวกเรำ   เรำมำรู้จกั   กำรจดัล ำดบั   ของส่ิงมีชีวติ 
เร่ิมต้น   ด้วยอำณำจกัร (Kingdom)   ต่อด้วย Phylum  และ Class   น่ันไง                                                
       Order   family   Genus  และSpecies   อนัดบัสุดท้ำย 
ควำมคล้ำยคลงึ   มมีำกที่สุด   ก ็Species   น่ันไงจ๊ะเธอ 
        ควำมคล้ำยคลงึ   ลดลงเร่ือยๆ   เม่ือล ำดบัน้ัน   ใหญ่ขึน้มำ 
ที่เรำ   ต้องควรจดจ ำ   คือช่ือวทิยำศำสตร์   น่ันไงจ๊ะเธอ  
        Carolus   Linnaeus   บิดำแห่งกำร    ตั้งช่ือวทิยำศำสตร์ 
ประกอบ   ด้วยค ำ 2 ค ำ   ที่มำจำกค ำ    ภำษำลำตนิ 
         ค ำแรก    เป็นช่ือ Genus   ส่วนค ำหลงั     คือSpecies 
เร่ิมต้น   ด้วยตวัพมิพ์ใหญ่   ต่อด้วยพมิพ์เลก็   นั่นไงจ๊ะเธอ 
        ถ้ำเป็น   ตวัพมิพ์เอน    ไม่ต้องขดีเส้นใต้หรอกเธอจ๋ำ 
 แต่ถ้ำ   เป็นตวัพมิพ์ตรง    ต้องขดีเส้นใต้    แยกออกจำกกนั 
       ตวัอย่ำง     ช่ือวทิยำศำสตร์    ที่เรำต้องรู้   และควรรู้จกั 

ช่ือคน  น่ันซิเธอ  Homo  sapiens    (Homo  sapiens)   ที่ควรจดจ ำ 
                 *************************************** 
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เพลง  รวมไฟลมัอำร์โทรโพดำ 
ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                                       ท ำนอง….เพลงร ำวง                                

 
คลาสครัสตาเชีย (Class  Crustacea)    นั้นหรือ    มีหนวด 2 คู่  กุง้  กั้ง  ปู  ไง 
 ไรน ้าสีน ้าตาลกใ็ช่  (ซ ้ า)   
                        และไรแดง   ส่วนหวั อก รวมกนั  (ซ ้ า)   
คลาสอะแรคนิดา (Class  Arachnida)    นั้นมีขา 4  คู่ ไง  
 ไม่มีหนวด  หวั  อก  รวมกนั  (ซ ้ า) 
  แมงมุม  แมงป่อง  และเห็บ  ไงเธอ  (ซ ้ า) 
คลาสเมอโรสโตมาตา (Class  Merostomata)    มีกระดองแขง็  ปกคลุมล าตวั 
 ไม่มีหนวด  มีขาเดิน 5 คู่  (ซ ้ า) 
  แมงดาทะเล  หางเหล่ียม  หางกลม  (ซ ้ า) 
คลาสอินเซคตา (Class  Insecta)    นั้นมีมาก  หวั  อก  ทอ้ง  ไม่ไดร้วมกนั 
 มีขา  เป็นขอ้ๆ 3  คู่  (ซ ้ า) 
  มีหนวด 1 คู่   คือแมลง  ทุกพนัธุ์  (ซ ้ า) 
คลาสไดโพลโพดา (Class  Diplopoda)    ล  าตวักลมยาว  เป็นปลอ้งๆ  มากมาย 
 มีขา  ปลอ้งละ 2  คู่  (ซ ้ า)  
  มีหนวด 1 คู่  พวกก้ิงกือ  ซิเธอ  (ซ ้ า) 
คลาสชิโลโพดา (Class  Chilopoda)    ล  าตวั  แบนยาว  เป็นปลอ้งๆ  มากมาย 
 มีขา  ปลอ้งละ 1  คู่  (ซ ้ า) 
  มีหนวด 1 คู่  ตะเขบ็  ตะขาบ  นะเธอ  (ซ ้ า) 

]]]]]]]]]]]]] 

 

 



       ความรูคู้บ่ทเพลง ครูสกุัลยา  ธุปพงษ์ 18 

เพลง ไฟลมัคอร์ดำตำ 
ค ำร้อง ครูสุกลัยำ  ธุปพงษ์                                          จงัหวะตะลุง    
             
พวกเรำศึกษำ  ไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum  Chordata)   มอียู่ 2 กลุ่ม  ใหญ่ๆ ด้วยกนั 

หน่ึง  โพรโทคอร์เดต (Protochordate)   สอง  เวอร์ติเบส (Vertebrate) น่ันซิเธอ 

            พวก  โพรโทคอร์เดต              มโีนโทคอร์ด(notochord)  เป็นแกนร่ำงกำย 
แอมฟิออกซัส (amphioxus) ไง          และเพรียงหัวหอม 

            พวก  เวอร์ติเบส                      สัตว์ม ี กระดูกสันหลงั 

แบ่งเป็นหลำย  คลาส                          หลำย  คลาส  ดังนี ้

            คลาสออสติอิคไทอิส (Class  Osteicthyes)  โอเพอคูลมั ปิดเหงือก 
พวก  ปลำกระดูกแขง็                         ดุก  ช่อน  ทู  หมอ  ตีน 

          คลาสคอนดริคไทอิส (Class  Chondrichthyes)  เห็น  ช่องเหงือกชัดเจน 
พวก  ปลำกระดูกอ่อน                         ฉลำม  เบน  น่ันไงเธอ 

         คลาสแอมฟิเบีย (Class  Amphibia)     ผวิหนัง  เปียกช้ืนตลอดเวลำ 
วำงไข่ ในน ำ้                                         คร่ึงน ำ้  คร่ึงบก  กบ  คก  อึง่อ่ำง 
         คลาสเรปทเีลยี (Class  Reptilia)           พวกสัตว์  เลือ้ยคลำน 
จระเข้  เต่ำ  งู                                         ตุ๊กแก  จิง้เหลน  จิง้จก  กิง้ก่ำ 

         คลาสเอวิส (Class  Aves)                     มขีน  เป็นแผง   
มถุีงลม (Air sac)                                  ช่วยหำยใจ  ระบำยควำมร้อน 
พวกนก  ทั้งหลำย                                  และห่ำน  เป็ด  ไก่ 

         คลาสแมมมาเลยี (Class  Mammalia)   มขีน  เป็นเส้น 
เลีย้งลูกอ่อน  ด้วยน ำ้นม                       ปลำพยูน ปลำวำฬ 
ปลำโลมำ  ค้ำงคำวกติติ                         ช้ำง  ม้ำ  ววั  ควำย 
สัตว์  อกีมำกมำย                                   พร้อมทั้งลงิ  และคน 
                                
 

]]]]]]]]]]]]] 
 

 


