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อัพ แอนด ดาวน :

ประลองความเขาใจเกี่ยวกับชีวนิเวศ

ขณะที่ผูอานกําลังถือนิตยสาร สสวท. ฉบับนี้อยู คงเปนชวงที่ฝนสั่งฟาไปแลว และฤดูหนาวกําลังเขามาเยือน (กรมอุตุนิยมวิทยา
คาดหมายวา ปนี้จะมีอากาศหนาวกวาปที่แลวและอุณหภูมิจะต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ซึ่งเมื่อไดยินเชนนี้ หลายคนคงดีใจอยูไมนอย)
ฤดูหนาวนั้นมาพรอมกับสภาพอากาศที่แหงแลง ตนไมในกลุมไมผลัดใบจะตอบสนองตอสภาพอากาศดังกลาวโดยการผลัดใบ
เพื่อลดการคายน้ํา ดังนั้น ในชวงเวลานี้เราจึงสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนไมบางชนิดที่อยูรอบตัวได โดยใบของ
พวกมันจะเปลี่ยนสีและคอย ๆ รวงหลนไปในที่สุด

ใบ

ไมข องต น ไม บ างต น อาจเปลี่ ย นสี จ ากสี เ ขี ย วสด
เปนสีเขียวตุนๆ และสีน้ําตาลกอนจะรวงหลนไป
ขณะทีบ่ างตนอาจเปลี่ยนสีใบจากสีเขียวเปนสีเหลือง สีสม สีแดง แลว
จึงรวงหลน เชน ตนเต็ง รัง และเมเปล นี่คือสีสันของธรรมชาติที่มา
พรอมกับฤดูหนาว ซึ่งนอกจากจะทําใหเราเพลิดเพลินเจริญตาแลว ยัง
อาจทําใหบางคนตองมีภาระเพิ่มขึ้นดวย นั่นคือ การกวาดเศษใบไมที่
ดารดาษอยูเต็มพื้น แตในทางธรรมชาติแลว สิ่งนี้คือสัญลักษณที่บงบอก
วา ฤดูกาลแหงการเจริญเติบโตของพืชไดสิ้นสุดลง เมื่อสภาพแวดลอม
เหมาะสม พืชจึงจะผลิใบใหมและเจริญเติบโตอีกครั้ง
พื ช ได มี ก ารปรั บ รู ป แบบการเจริ ญ เติ บ โตให ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมในบริเวณที่พืชเจริญเติบโตอยู ลักษณะภูมอิ ากาศ เชน
อุณหภูมิและปริมาณนําฝนจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพักตัวของ
พืช การเปลี่ยนแปลงของพืชที่เราสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
ก็คือ การผลัดใบและการผลิตาใหมของพืช เราเรียกปรากฏการณเมื่อ
พืชเปลี่ยนสีใบและผลัดใบวา กรีนดาวน (green-down) และเรียก
ปรากฏการณเมื่อพืชผลิตาใบใหมและมีพัฒนาการของใบวา กรีนอัพ
(green-up) และชวงเวลาระหวางกรีนอัพถึงกรีนดาวน ก็คือ ฤดูกาลแหง
การเจริญเติบโตของพืชนั่นเอง
การศึกษาวัฏจักรการเจริญเติบโตของพืชตามฤดูกาลทําให
นักวิทยาศาสตรมคี วามเขาใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ
มากขึ้น เพราะหากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ยอมสงผลให
ชวงเวลาของวัฏจักรการเจริญเติบโตของพืชเปลี่ยนแปลงไปจากปที่ผานๆ
มาดวย จึงเปนที่มาของการคาดการณของนักวิทยาศาสตรวา หาก
ภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอโลกรุนแรงขึ้น ปรากฏการณกรีนอัพ
อาจเกิดเร็วขึ้นกวาที่เคยเปนมาในอดีต
รู ป แบบของปรากฏการณ ก รี น อั พ และกรี น ดาวน จ ะเป น ไป
ตามวัฏจักรภูมิอากาศในแตละป นั่นหมายความวา ขณะที่ซีกโลก
เหนือเปนชวงฤดูรอนและเกิดปรากฏการณกรีนอัพ ทางซีกโลกใตจะ
เปนฤดูหนาวและเกิดปรากฏการณกรีนดาวน
เราสามารถศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของพืชตาม
ฤดูกาลในทองถิน่ ไดโดยใชหลักวิธกี ารตรวจวัดของ GLOBE (ดูรายละเอียด

ใบเมเปลทีป่ า ภูกระดึง จังหวัดเลย เปลีย่ นเปนสีแดงในชวงเดือนธันวาคม
มาจาก http://talk.edtguide.com

ไดจาก http://classic.globe.gov/tctg/earth_prot_greenup.
pdf?sectionId=248&lang=EN และ http://classic.globe.gov/tctg/
earth_prot_greendn.pdf?sectionId=249&lang=EN) และหากจะ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพืชตามฤดูกาลในระดับโลกนั้นก็ทําไดเชนกัน
แตตองมีตัวชวย นั่นคือ ขอมูลจากดาวเทียม ซึ่งแผนภาพแสดงการเจริญ
เติบโตของพืชพรรณในกิจกรรม “อัพ แอนด ดาวน : ประลองความเขาใจ
เกี่ยวกับชีวนิเวศ” ที่จะกลาวหลังจากนี้ก็เปนขอมูลที่ไดมาจากดาวเทียม
ขององคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ สหรัฐอเมริกา
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ซึ่ง
มีอุปกรณรับรูที่ชื่อวา Advanced Very High Resolution Radiometer
(AVHRR) ติดตั้งอยู
แผนภาพแสดงระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณรายเดือน
ชวยใหนักวิทยาศาสตรเขาใจวา พืชพรรณธรรมชาติในภูมิภาคตางๆ
ของโลกตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพลมฟ า อากาศใน
แตละฤดูกาลอยางไร และเมื่อนําแผนภาพแสดงระดับการเจริญเติบโต
ของพื ช พรรณมาเปรี ย บเที ย บกั บ แผนที่ ตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ของชี ว นิ เ วศ
(Biomes) แบบตางๆ ก็จะชวยใหเราเขาใจมากยิ่งขึ้นวา ชีวนิเวศ
เหลานั้นตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอยางไร
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กิจกรรม “อัพ แอนด ดาวน : ประลองความเขาใจเกีย่ วกับชีวนิเวศ”

คนหาเบาะแส เพือ่ หาคําตอบวา ขอมูลทีใ่ หไวเปนขอมูลของชีวนิเวศแบบใด
ในกิจกรรมนี้ ผูอานจะไดเพิ่มพูนความเขาใจเกี่ยวกับ
ระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณในแตละภูมิภาคของโลกโดยใช
ข อ มู ล จากกราฟและแผ น ภาพแสดงระดั บ การเจริ ญ เติ บ โตของพืช
พรรณรายเดือน ผูอานจะตองแปลตีความขอมูลจากกราฟวา ฤดูกาล
แหงการเจริญเติบโตของพืชในแตละภูมิภาคอยูในชวงเดือนใด และพืช
ในแตละภูมิภาคมีระดับการเจริญเติบโตมาก-นอยแตกตางกันอยางไร
จากนั้ น นํ า ข อ มู ล จากกราฟไปเปรี ย บเที ย บกั บ แผ น ภาพแสดงระดั บ
การเจริญเติบโตของพืชพรรณ และแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของชีวนิเวศ
ในภูมภิ าคตางๆ เพือ่ หาคําตอบวา ขอมูลทีใ่ หไวเปนขอมูลของชีวนิเวศแบบใด
สิ่งที่ผูอานตองเตรียมการและฝกฝนกอนเริ่มทํากิจกรรม มีดังนี้
ตัดแผนภาพแสดงระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณ
รายเดือน แลวนําแผนภาพทีไ่ ดมาเรียงลําดับจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม
และเย็บรวมกันเปนเลมใหสามารถกรีดดูไดอยางรวดเร็วซึ่งจะทําใหได
ผลคลายกับการดูภาพเคลื่อนไหว จากนั้นเลือกภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
โดยใชแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งชีวนิเวศประกอบการเลือก แลวพิจารณา
วาระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณในภูมิภาคนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป
อยางไรใน 1 รอบป ทําเชนนี้กับภูมิภาคอื่นๆ ที่เหลือ
อานคําอธิบายเกี่ยวกับชีวนิเวศแตละแบบ แลวใชขอมูล
ดังกลาวประกอบการทําความเขาใจวา ระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณ
ในแตละชีวนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรใน 1 รอบป
เสนกราฟแตละเสนในรูปกราฟแสดงระดับการเจริญเติบโต
ของพืชพรรณในแตละชีวนิเวศ ผูอานจะตองคนหาเบาะแสจากกราฟ
แผนภาพระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณ และคําอธิบายเกี่ยวกับ
ชีวนิเวศแตละแบบ แลวนําเบาะแสดังกลาวมาใชในการระบุชื่อของ
ชีวนิเวศ ขั้นตอนในการสืบเสาะหาเบาะแสตาง ๆ เปนดังนี้
ใบกิจกรรม : ตารางบันทึกผล
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ระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณสูงสุดและต่าํ สุด ในการคนหา
เบาะแสแรก ใหพจิ ารณาเสนกราฟแตละเสน แลวหาวาเดือนใดมีร ะดั บ
การเจริญเติ บ โตของพื ชพรรณสู ง ที ่ส ุด และเดือ นใดมีร ะดั บ การ
เจริญเติบโตของพืชพรรณต่าํ ทีส่ ดุ โดยพยายามประมาณคาโดยเพิม่ -ลดคา
ชวงละ 0.05 แลวบันทึกคาที่ไดลงในตาราง จากนั้น นําคาสูงสุด
ของเสนกราฟแตละเสนไปเทียบกับแผนภาพแสดงระดับการเจริญเติบโต
ของพืชพรรณในเดือนเดียวกัน เพื่อหาวาคาดังกลาวนาจะเปนขอมูลของ
ภูมภิ าคใด (ใชมาตราสวนระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณซึ่งแสดง
เปนเฉดสีขาว-ดําชวยในการคนหาเบาะแส)
การเปลีย่ นแปลง เบาะแสตอไป คือ การหาวาระดับการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณเปลี่ยนแปลงไปอยางไรใน 1 รอบป โดย
พิจารณาจากเสนกราฟวามีการเปลี่ยนแปลงมาก-นอยหรือคงที่เพียงใด
และหาความแตกตางระหวางระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณสูงสุดและ
ต่ําสุด จากนั้นกลับไปพิจารณาแผนภาพแสดงระดับการเจริญเติบโตของ
พืชพรรณรายเดือนวา ภูมภิ าคใดมีการเปลีย่ นแปลงระดับการเจริญเติบโต
ของพืชพรรณมากที่สุดและนอยที่สุดใน 1 รอบป
ฤดูกาลแหงการเจริญเติบโต เบาะแสสุดทาย คือ การเปลีย่ นแปลง
ระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณ เนื่องจากเปนสิ่งที่จะชวยบงบอกวา
ปรากฏการณกรีนอัพและกรีนดาวนเริ่มเกิดขึ้นเมื่อใด โดยพิจารณา
เสนกราฟแตละเสนวา ระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
จากคาต่ําสุด (เกิดกรีนอัพ) และลดลงจากคาสูงสุด (เกิดกรีนดาวน)
เมื่อใด บันทึกคาระดับการเจริญเติบโต ณ ชวงเวลาดังกลาว
ชีวนิเวศ ถึงตอนนี้ผูอานก็มีเบาะแสเพียงพอที่จะระบุวา
เส น กราฟแต ล ะเส น เป น ข อ มู ล ระดั บ การเจริ ญ เติ บ ของพื ช พรรณใน
ชีวนิเวศแบบใดแลว อธิบายเหตุผลประกอบคําตอบดังกลาวโดยใชหลักฐาน
จากเบาะแสตางๆ ทีห่ ามาได ไมวา จะเปนเบาะแสจากกราฟ แผนภาพ
ระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณ และคําอธิบายเกี่ยวกับชีวนิเวศ
แตละแบบ

GLOBE • สอนสนุก สนุกสอน

ใบกิจกรรม : รูปแบบปรากฏการณกรีนอัพและกรีนดาวนของโลก
แผนทีแ่ สดงตําแหนงทีต่ ง้ั ของชีวนิเวศในภูมภิ าคตาง ๆ ของโลก
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กราฟแสดงแสดงระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณในแตละชีวนิเวศ
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GLOBE • สอนสนุก สนุกสอน
ใบกิจกรรม : แผนภาพแสดงระดับการเจริญเติบโตของพืชพรรณรายเดือนใน 1 รอบป (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553
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ใบกิจกรรม : เฉลยตารางบันทึกผล
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