
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชา (พว๓๒๐๑๘)  รักษ์ท้องถิ่น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและ
โลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต 
หัวเรื่องท่ี ๑ รักษ์ท้องถิ่น  

ครั้ง
ที ่

ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
วิเคราะห์เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

การจัดการความรู้ 

ง่าย 
ปาน
กลาง 

ยาก ตนเอง 
ราย 
งาน 

พบ
กลุ่ม 

เข้า
ค่าย 

อบร
ม 

1 1๑. อธิบายความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่ม
สิ่งมีชีวิต  ประชากร   ที่อยู่อาศัย ได้ 
 

๑. ความหมาย  ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต  
ประชากร ที่อยู่อาศัย  

   15      

2  ๒.  ธิบาความสัมพันธ์   
การปรับตัวข สิ่งมีชีวิตการถ่ายท ้
พลังงานในระบบนิเวศ 
 

 ๒.  งค์ประก บ ความ    สัมพันธ์ การปรับตัว
ข ง   สิ่งมีชีวิต การถ่ายท ้     พลังงานใน
ระบบนิเวศ 
    ๒.๑ ระบบนิเวศป่าไม้ 
         - ป่าบุง  ป่าทาม     ป่าพรุ  ป่า
ชายหา้  ป่าชายเลน  ฯลฯ 
     ๒.๒  ระบบนิเวศน  าจื้ หน ง คล ง  บึง 
      ๒.๓  ระบบนิเวศในนาข้าว 
      ๒.๔  ระบบนิเวศน  าเค็ม 
        - หา้ทราย  หา้เลน      
          หา้โคลน  หา้หิน      
          ชายฝั่งทะเล  ฯลฯ 

    
25 

     



ครั้ง
ที ่

ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
วิเคราะห์เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

การจัดการความรู้ 

ง่าย 
ปาน
กลาง 

ยาก ตนเอง 
ราย 
งาน 

พบ
กลุ่ม 

เข้า
ค่าย 

อบร
ม 

3 ๓. อธิบายระบบนิเวศต่าง ๆ และเขียน
แผนผังหรือ   
แผนภูมิการถ่ายทอด  
พลังงานในระบบนิเวศได้ 
 

๓. การวางแผนเขียนโครงการและ วิธีการ
ส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น 

  

   25      

4 ๔. วางแผน ส ารวจ น าเสนอระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น   
๕. จัดท าและด าเนินการโครงการหรือ
โครงงาน อนุรักษ์และเฝ้าระวัง ระบบนิเวศ
ในท้องถิ่น 
๖.  เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการหรือ
โครงงาน 
 

 ๔.  แนวทางการอนุรักษ์และเฝ้าระวังระบบนิเวศ
ในท้องถิ่น 

   15      

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและโลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

รักษ์ท้ งถิ่น  ความหมาย ระบบนิเวศ  กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากร ที่ ยู่ าศัย  งค์ประก บข งระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์และการปรับตัวข งสิ่งมีชีวิต  การถ่ายท ้พลังงานในระบบนิเวศ ระบบ นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน  าจื้ 
ระบบนิเวศในนาข้าว ระบบนิเวศน  าเค็ม การวางแผนเขียนโครงการและวิธีการส ารวจระบบนิเวศในท้ งถิ่น  แนว
ทางการ นุรักษ์และเฝ้าระวังระบบนิเวศในท้ งถิ่น 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ให้ผู้เรียน ศึกษา  ค้นคว้า ท้ล ง  ธิบาย  ภิปรายและน าเสน ้้วยการจั้กระบวนการเรียนรู้โ้ยการพบ
กลุ่ม การเรียนรู้แบบทางไกล แบบชั นเรียน ตาม ัธยาศัย การส นเสริม การเรียนรู้้้วยตนเ ง กา รท ารายงาน 
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์โ้ยตรง ใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ประสบการณ์การเรียน 
และการเรียนรู้้้วยโครงงาน   
 
การวัดและประเมินผล 

การสังเกต การ ภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบัติ รายงานการท้ล ง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผลงาน การท้ส บ การประเมิน การน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและโลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต 
 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

1 รักษ์ท้ งถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ธิบายความหมาย ระบบ 
    นิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต   
    ประชากร ที่ ยู่ าศัย ไ้้ 
2.  ธิบายความสัมพันธ์   
    การปรับตัวข งสิ่งมีชีวิต 
    การถ่ายท ้พลังงาน 
    ในระบบนิเวศ 
3.  ธิบายระบบนิเวศต่าง ๆ  
    และเขียนแผนผังหรื    
     แผนภูมิการถ่ายท ้  
    พลังงานในระบบนิเวศไ้ ้
4. วางแผน ส ารวจ น าเสน 

ระบบนิเวศในท้ งถิ่น   
5. จั้ท าและ้ าเนินการ 
    โครงการหรื โครงงาน 

 นุ รั กษ์ แล ะ เฝ้ า ร ะ วั ง 
ระบบนิเวศในท้ งถิ่น 

 
 
6.  เผยแพร่ผลการ้ าเนิน

โครงการหรื โครงงาน 
 

1. ความหมาย  ระบบนิเวศ  
    กลุ่มสิ่งมีชีวิต  ประชากร 
    ที่ ยู่ าศัย 
2.  งค์ประก บ ความ 
     สัมพันธ์ การปรับตัวข ง 
    สิ่งมีชีวิต การถ่ายท ้          
    พลังงานในระบบนิเวศ 
    2.1 ระบบนิเวศป่าไม ้
         - ป่ า บุ ง   ป่ า ท าม       

ป่าพรุ  ป่าชายหา้  
ป่าชายเลน  ฯลฯ 

     2.2  ระบบนิเวศน  าจื้ 
          - หน ง คล ง  บึง 
       2.3  ระบบนิเวศในนาข้าว 
      2.4  ระบบนิเวศน  าเค็ม 
        - หา้ทราย หา้เลน      
          หา้โคลน  หา้หิน      
          ชายฝั่งทะเล  ฯลฯ 
 
3. การวางแผนเขียน 
    โครงการและ วิ ธีการ

ส ารวจระบบนิ เ วศใน
ท้ งถิ่น 

4.  แนวทางการ นุรักษ ์
และเฝ้าระวังระบบนิเวศ 
ในท้ งถิ่น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและโลก  

สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต ครั งที่  1 แบบพบกลุ่ม 
 

รายวิชา/หัว
เรื่อง 

ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

รักษ์ท้ งถิ่น 
 

1.  ธิบายความหมาย ระบบ 
    นิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต   
    ประชากร ที่ ยู่ าศัย ไ้้ 
2.  ธิบายความสัมพันธ์   
    การปรับตัวข งสิ่งมีชีวิต 
    การถ่ายท ้พลังงาน 
    ในระบบนิเวศ 
3.  ธิบายระบบนิเวศต่าง ๆ  
    และเขียนแผนผังหรื    
     แผนภูมิการถ่ายท ้  
    พลังงานในระบบนิเวศไ้้ 
 

1. ความหมาย  ระบบนิเวศ  
    กลุ่มสิ่งมีชีวิต  ประชากร 
    ที่ ยู่ าศัย 
2.  งค์ประก บ ความ 
     สัมพันธ์ การปรับตัวข ง 
    สิ่งมีชีวิต การถ่ายท ้          
    พลังงานในระบบนิเวศ 
    2.1 ระบบนิเวศป่าไม้ 
         - ป่ า บุ ง   ป่ า ท าม       

ป่าพรุ  ป่าชายหา้  
ป่าชายเลน  ฯลฯ 

     2.2  ระบบนิเวศน  าจื้ 
          - หน ง คล ง  บึง 
       2.3  ระบบนิเวศในนาข้าว 
      2.4  ระบบนิเวศน  าเค็ม 
        - หา้ทราย หา้เลน      
          หา้โคลน  หา้หิน      
          ชายฝั่งทะเล  ฯลฯ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ความต้ งการใน ประเ้็น ธิบายความหมาย
ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากร ที่ ยู่
 าศัย ไ้้ 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล 
2.1. เรียนรู้้้วยตนเ ง ตามใบงานที่ก าหน้ให้
(ใบงานที่ 1-3) เพ่ื น าข้ มูลมาใช้ประก บใน
การบ กข้ ปฏิบัติที่ต้ ง ธิบายความหมาย 
ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากร ที่ ยู่ าศัย 
ไ้ ้
 

แบบเรียน  
 ินเต ร์เน็ต 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ห้ งสมุ้ประชาชน 
แบบท้ส บย่ ยที่ 1  
แบบท้ส บย่ ยที่ 2 
ใบงานที่ 1 เรื่ งการ
ระบบนิเวศ 
ใบงานที่ 2 กลุ่ม
สิ่งมีชีวิต 
 

การสังเกต 
การซักถาม 
การมีส่วนร่วม 
แบบฝึก/ใบ
งาน 
แบบท้ส บ
ย่ ย 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
รายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและ
โลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต ครั งที่  1   แบบพบกลุ่ม 
 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
 

 

 2.2. น าข้ มูลจากข้  1 มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่มกันภายในกลุ่มผู้เรียน เพ่ื ต่ ย ้
ความรู้สามารถสรุปเป็น งค์ความรู้ข ง
ผู้เรียนเ ง 
2.3. เรียนรู้ โ้ยกลุ่ม  วิ เคราะห์ เ พ่ื ระบุ
เหตุผล ความจ าเป็นที่ส าคัญตระหนักถึง
ความสัมพันธ์การปรับตัวข งสิ่งมีชีวิต 
การถ่ายท ้พลังงานในระบบนิเวศ 
 

ใบงานที่ 3 เรื่ ง
 งค์ประก บ 
ความสัมพันธ์ การ
ปรับตัวข งสิ่งมีชีวิต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและ
โลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต ครั งที่  1   แบบพบกลุ่ม 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 

ผู้เรียนความรู้ที่ไ้้จากการแสวงหาความรู้
จากการเรียนรู้้้วยตนเ ง ผู้รู้ ภูมิปัญญา        
มาวางแผนวิเคราะห์ความสัมพันธ์   
การปรับตั วข งสิ่ งมี ชี วิ ตการถ่ ายท ้
พลังงานในระบบนิเวศ 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1ครูวั้ผลการเรียนรู้ข งผู้เรียนจากที่ครู
ม บหมายงานให้กับผู้เรียนเช่นใบความรู้    
ใบงาน แบบท้ส บย่ ย ชิ นงานและ
รายงานรายงาน  
4.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ข ง
ผู้เรียน เช่นความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรับผิ้ช บ เป็นต้น 
หรื ข งตนเ งไ้้ 
 

แบบสรุปคะแนน 
แบบท้ส บย่ ยที่ 
1,2 และ 3 

 



ใบความรู้ที่ 1  

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

สิ่งแว้ล้ ม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุก ย่างที่ ยู่ร บตัวทั งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั งที่ เกิ้ขึ นเ ง
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ น ประก บ้้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน
 ย่างแนบแน่นและเป็นประโยชน์ต่ การ้ ารงชีวิตข งมนุษย์ 

ประเภทของสิ่งแวดล้อม มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. สิ่งแว้ล้ มทางธรรมชาติ 

สิ่งแว้ล้ มทางธรรมชาติ (Natural Environment) เป็นสิ่งที่เกิ้ขึ นเ งตามธรรมชาติ เช่น ้ิน น้ํา  ากาศ 
ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ สิ่งแว้ล้ มประเภทนี เกิ้ขึ นเ งตามธรรมชาติ าจใช้เวลาเร็วหรื ช้าเพียงใ้ขึ น ยู่ กับชนิ้และ
ประเภท สิ่งแว้ล้ มทางธรรมชาติสามารถแบ่ง  กเป็น 2 ประเภท ไ้้แก่ 

1) สิ่งมีชีวิต (Biotic Environment) เป็นสิ่งที่เกิ้ขึ นโ้ยธรรมชาติ มีลักษณะและคุณสมบัติ เฉพาะตัวข ง
สิ่งมีชีวิตเช่น พืช สัตว์และมนุษย์เรา าจจะเรียกว่าสิ่งแว้ล้ มทางชีวภาพ (Biological Environment) ก็ไ้้ 

2) สิ่งไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เป็นสิ่งที่เกิ้ขึ นตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต  าจจะ ม งเห็นหรื ไม่ก็
ไ้้ เช่น ้ิน น  า ก๊าซ  ากาศ ควัน แร่ธาตุ เมฆ รังสีความร้ น เสียง ฯลฯ เรา าจเรียกว่า สิ่งแว้ล้ มทางกายภาพ 
(Physical Environment) ไ้้เช่นกัน 

2. สิ่งแว้ล้ มที่มนุษย์สร้างขึ น สิ่งแว้ล้ มที่มนุษย์สร้างขึ น (Man-Make Environment) เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ความรู้
ความสามารถที่ไ้้รับการสั่ง ส น สืบท ้ และพัฒนากันมาตล ้ ซึ่ง ไ้้แบ่งไว้ 2 ประเภทคื  

1) สิ่งแว้ล้ มทางวัตถุ หรื สิ่งแว้ล้ มท่ีสามารถม งเห็นไ้้ เช่น บ้านเรื น เครื่ งบิน โทรทัศน์ ฯลฯ สิ่ง
เหล่านี สร้างขึ นเพ่ื   านวยความสะ้วก หรื ต บสน งความต้ งการในการ้ ารงชีวิต บาง ย่าง าจมีความจ าเป็น 
แต่บาง ย่างเป็นเพียงสิ่งฟุ่มเฟื ย 

2) สิ่งแว้ล้ มทางสังคม หรื สิ่ งแว้ล้ มที่ เป็นนามธรรม (Social Environment) หรื  (Abstract 
Environment) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นเพ่ื ความเป็นระเบียบส าหรับ ยู่ร่วมกัน ย่างมีความสุข สิ่งแว้ล้ มทางสังคม
ไ้้แก่ระบ บการปกคร ง ศาสนา การศึกษา  าชีพ ความเชื่  เจตคติ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบ
ข้ บังคับ ฯลฯ สิ่งแว้ล้ มท่ีม งไม่เห็นจะแส้ง  กมาในรูปพฤติกรรม 

ระบบนิเวศ หมายถึง หน่วยข งความสัมพันธ์ข งสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่ ยู่แหล่งใ้แหล่งหนึ่ง มาจากราก ศัพท์
ในภาษากรีก 2 ค า คื  Oikos แปลว่า บ้าน, ที่ ยู่ าศัย Logos แปลว่า เหตุผล, ความคิ้ 

ความหมายข งค าต่างๆ ในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ต้ งใช้พลังงานในการ้ ารงชีวิต ซึ่งมี
ลักษณะที่ส าคัญ้ังนี  

1. ต้ งมีการเจริญเติบโต 2. เคลื่ นไหวไ้้้้วยพลังงานที่เกิ้ขึ นในร่างกาย 3. สืบพันธุ์ไ้้ 4. สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแว้ล้ ม 5. ประก บไป้้วยเซลล์ 6. มีการหายใจ 7. มีการขับถ่ายข งเสีย 

8. ต้ งกิน าหาร หรื แร่ธาตุต่างๆ 

ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตทั งหม้ที่เป็นชนิ้เ้ียวกัน  าศัย ยู่ในแหล่งที่ ยู่เ้ียวกัน ณ ช่วงเวลาใ้
เวลาหนึ่ง 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตต่างๆ หลายชนิ้ มา าศัย ยู่รวมกันในบริเวณใ้ บริเวณหนึ่ง โ้ย
สิ่งมีชีวิตนั นๆ มีความสัมพันธ์กัน โ้ยตรงหรื โ้ยทาง ้ ม 

โลกข งสิ่งมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ระบบนิเวศหลายๆ ระบบนิเวศมารวมกัน 



แหล่งที่ ยู่ (Habitat) หมายถึง บริเวณ หรื สถานที่ที่ใช้ส าหรับผสมพันธุ์วางไข่ เป็นแหล่งที่ ยู่ เช่น บ้าน สระน  า ซ ก
ฟัน ล าไส้เล็ก 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ (ecosystem componet) 

 งค์ประก บระบบนิเวศสามารถแบ่ง  กเป็น 2 หมว้ใหญ่ๆ ไ้้้ังนี  

1. ส่วนประก บที่ไม่มีชีวิต (abiotic component) เป็นส่วนประก บในระบบนิเวศที่ ไม่มีชีวิตเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เกิ้ความสมุ้ลข งระบบนิเวศขึ นมา โ้ยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้ งกับการ ้ ารง ยู่ข งสิ่งมีชีวิต ถ้า
ขา้ งค์ประก บที่ไม่มีชีวิตนี สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศก็ไม่สามารถ ยู่ไ้้ โ้ยแบ่ง  กเป็น 3 ประเภท คื  

-  นินทรีย์สาร เป็นสารที่ไ้้จากธรรมชาติและเป็นส่วนประก บที่เป็นแร่ธาตุพื นฐานข ง สิ่งมีชีวิตเพ่ื สร้าง
เนื  เยื่ และ วัยวะต่างๆ เช่น ธาตุคาร์บ น ไฮโ้รเจน น้ํา   กซิเจน ไนโตรเจน ฟ สฟ รัส เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ ยู่
ในรูปข งสารละลาย สิ่งมีชีวิตสามารถน าไปใช้ไ้้ทันที 

-  ินทรีย์สาร เป็นสารที่ไ้้จากสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบไฮเ้รต โปรตีน ฮิวมัส เป็นต้น เกิ้ จากการเน่าเปื่ ยผุ
พังข งสิ่งมีชีวิต โ้ยการย่ ยสลายข งจุลินทรีย์ ท าให้เป็นธาตุ าหารข งพืช ีกครั ง 

- สภาพแว้ล้ มทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง  ุณหภูมิ ความชื น ความเป็นกร้ -เบส ความเค็มเป็นต้น 
สภาพแว้ล้ มที่แตกต่างกัน ท าให้การ้ ารงชีวิตข งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั นแตกต่างกัน   กไป 

2) ส่วนประก บที่มีชีวิต (biotic component) ไ้้แก่ พืช สัตว์ รวมทั งสิ่งมีชีวิตขนา้ เล็ก และสิ่งมีชีวิต
เซลล์เ้ียว ซึ่งช่วยท าให้ระบบนิเวศท างานไ้้ ย่างเป็นปกติ โ้ยแบ่ง  กตามหน้าที่ข ง สิ่งมีชีวิต ไ้้เป็น 3 ประเภท 
คื  

- ผู้ผลิต (producer) คื  สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้าง าหารเ งไ้้โ้ยการสังเคราะห์้้วย แสง ไ้้แก่ พืชสีเขียว 
แพลงก์ต นพืช และแบคทีเรียบางชนิ้ ผู้ผลิตมีความส าคัญมากเพราะเป็นจุ้เริ่มต้นที่ เชื่ มต่ ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต 
และสิ่งที่มีชีวิต ่ืนๆในระบบนิเวศ 

- ผู้บริโภค (Consumer) คื  สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง าหารขึ นเ งไ้้ แต่ไ้้รับธาตุ  าหารจากการกิน
สิ่งมีชีวิต  ่ืน ีกท ้หนึ่ง พลังงานและแร่ธาตุจาก าหารที่สิ่งมีชีวิตกิน จะถูกถ่ายท ้สู่ ผู้บริโภค ซึ่งแบ่งตามล า้ับ
ข งการกิน าหารไ้้ ้ังนี  

- ผู้บริโภคปฐมภูมิ (primary consumers) เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็น าหาร (herbivore) โ้ยตรง เช่น 
ปะการัง เม่นทะเล กวาง กระต่าย วัว เป็นต้น 

- ผู้บริโภคทุติยภูม (secondary consumers) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์กินเนื   (carnivore) หมายถึง สัตว์ ที่
กินสัตว์กินพืช หรื ผู้บริโภคปฐมภูมิเป็น าหาร เช่น ปลาไหลม เรย์ ปลา สาก นก งู หมาป่า เป็นต้น 

- ผู้บริโภคตติยภูมิ (tertiary consumers) เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินทั งสัตว์กินพืชและสัตว์กิน สัตว์หรื พวกท่ีกินทั ง
พืชและสัตว์เป็น าหาร (Omnivore) เช่น ปลาฉลาม เต่า เสื  คน เป็นต้น 

- ผู้ย่ ยสลาย (decomposer) คื  สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง าหารเ งไ้้ แต่ าศัย  าหารจากสิ่ งมีชีวิต
ชนิ้ ่ืน โ้ยการสร้างน  าย่ ย   กมาย่ ยสลายแร่ธาตุต่างๆในส่วนประก บข งซาก สิ่งมีชีวิตให้เป็นสารโมเลกุล
เล็กๆ แล้วจึงู้้ซึม าหารผ่านเยื่ หุ้มเซลล์เข้าไปใช้ เช่น แบคทีเรีย เห็้ รา เป็นต้น 

ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติที่ส าคัญ ีกประการหนึ่ง คื  มีกลไกในการปรับสภาวะตนเ ง เพ่ื ให้ ยู่ในสภาวะ
สมุ้ล โ้ยการที่ส่วนประก บข งระบบนิเวศท าให้เกิ้การหมุนเวียนและถ่ายท ้ 

 ย่างเพียงพ  และไม่มี ุปสรรคขั้ขวางวัฏจักรข งธาตุ าหารก็จะท าให้เกิ้ ภาวะสมุ้ล(equilibrium) ใน 
ระบบนิเวศนั น ท าให้ระบบนิเวศนั นมีความคงตัว ทั งนี เพราะการผลิต าหารสมุ้ลกับการบริโภคภายในระบบ 



 

แบบท้ส บ ครั งที่ 1 
รายวิชา รักษ์ท้ งถิ่น พว 32018 ระ้ับมัธยมศึกษาต นปลาย 

 
1. ให้ผู้เรียนบ กถึงความหมายข งค าว่า “ระบบนิเวศ”  ธิบายมาพ สังเขป 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     



แบบท้ส บ ครั งที่ 2 
รายวิชา รักษ์ท้ งถิ่น พว 32018 ระ้ับมัธยมศึกษาต นปลาย 

1. ให้ผู้เรียน ธิบายถึงความสัมพันธ์ในปรับตัวข งสิ่งมีชีวิตและถ่ายท ้พลังงานในระบบนิเวศน  าจื้ เช่น 
หน งคล ง บึง โ้ย ธิบายมาพ สังเขป 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               



แบบท้ส บ ครั งที่ 3 
รายวิชา รักษ์ท้ งถิ่น พว 32018 ระ้ับมัธยมศึกษาต นปลาย 

1. ให้ผู้เรียน ธิบายถึงความสัมพันธ์ในปรับตัวข งสิ่งมีชีวิตและถ่ายท ้พลังงานในระบบนิเวศในนาข้าว
โ้ย ธิบายมาพ สังเขป 
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แผนการจัดการเรียนรู้  

รายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและ

โลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต ครั งที่  2   แบบพบกลุ่ม 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

2. รักษ์ท้ งถิ่น 1. ว า ง แ ผ น  ส า ร ว จ 
น าเสน ระบบนิเวศใน
ท้ งถิ่น 

2. จั้ท าและ้ าเนินการ 
โครงการหรื โครงงาน 

 นุรักษ์และเฝ้าระวัง 
ระบบนิเวศในท้ งถิ่น 

 
3.  เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร

้ าเนินโครงการหรื 
โครงงาน 

 

1. การวางแผนเขียน 
    โครงการและ วิธีการส ารวจระบบ

นิเวศในท้ งถิ่น 
2.  แนวทางการ นุรักษ ์
และเฝ้าระวังระบบนิเวศ 
ในท้ งถิ่น 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา ความ
ต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ความต้ งการใน ประเ้็นวางแผน ส ารวจ 
น าเสน ระบบนิเวศในท้ งถิ่น   
 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล 
2.1. เ รี ยนรู้ ้้ ว ยตน เ ง  ต าม ใบงานที่
ก าหน้ให้(ใบงานที่ 1-3) เพ่ื น าข้ มูลมาใช้
ป ร ะก บ ในกา ร วิ เ ค ร า ะห์ จั ้ท า แล ะ
้ าเนินการโครงการหรื โครงงาน  นุรักษ์
และเฝ้าระวัง ระบบนิเวศในท้ งถิ่น 
 
  

-หนังสื แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-แบบฝึก/ใบงาน 
- ินเท ร์เนต 
-ห้ งสมุ้
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-การสังเกต 
-การซักถาม 
-การมีส่วนร่วม 
-แบบฝึก/ใบงาน 
-แบบท้ส บย่ ย 

 

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายวิชา พว32018 รักษ์ท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยกิต 80 ชั่วโมง 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ล้ ม ในท้ งถิ่นประเทศและ
โลก  สาร แรง  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงข งโลก และ้าราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ้ าเนินชีวิต ครั งที่  2   แบบพบกลุ่ม 

 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
 

 

 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
ผู้เรียนความรู้ที่ไ้้จากการแสวงหาความรู้
จากการเรียนรู้้้วยตนเ ง ผู้รู้ ภูมิปัญญา มา
วิเคราะห์จั้ท าและ้ าเนินการโครงการหรื 
โครงงาน  นุรักษ์และเฝ้าระวัง ระบบนิเวศ
ในท้ งถิ่น 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 ครูวั้ผลการเรียนรู้ข งผู้เรียนจากท่ีครู
ม บหมายงานให้กับผู้เรียนเช่นใบความรู้    
ใบงาน แบบท้ส บย่ ย ชิ นงานและ
รายงานรายงาน  
4.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ข ง
ผู้เรียน เช่นความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรับผิ้ช บ เป็นต้นหรื ข ง
ตนเ งไ้้ 
 

ใบงานที่ 1 เรื่ ง 
การวางแผนการ
เขียนโครงการ 
ใบงานที่ 2เรื่ ง
วิธีการส ารวจระบบ
นิเวศในท้ งถิ่น 
ใบงานที่ 3 เรื่ ง การ
 นุรักษ์ระบบนิเวศ 
 
แบบสรุปคะแนน 
แบบท้ส บย่ ยที่ 
1,2 และ 3 

 



ใบความรู้ที่ 2 

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับ สิ่งไม่มีชีวิต (ปัจจัยทางกายภาพ) 

สิ่งมีชีวิตจะ้ ารง ยู่ไ้้ต้ งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ เช่น  ุณหภูมิ แสง  ากาศ ความเป็น กร้เป็น
เบส เสียง ้ิน น  า ฯลฯ 

อุณหภูมิ ถ้า ุณหภูมิสูงหรื ต่ าเกินไปสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะ ยู่ไม่ไ้้ แต่จะ ยู่ไ้้ใน ุณหภูมิที่พ เหมาะ กับคน 
บางครั งจึงมีการ พยพย้ายถิ่น เช่น พวกนก ปลา หรื มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเพ่ื ความ ยู่ร ้ 

แสงสว่าง มีผลต่ การ้ ารงชีวิต และพฤติกรรมข งสิ่งมีชีวิตมาก แสงช่วยในการสังเคราะห์แสงการ 
เจริญเติบโตข งต้นไม้ 

แร่ธาตุต่างๆ เป็นตัวจ ากั้ชนิ้และปริมาณข งพืช เพราะพืชแต่ละชนิ้ต้ งการแร่ธาตุไม่เหมื นกัน เป็นตัว
จ ากั้ชนิ้และปริมาณข งสัตว์ สัตว์ าศัยพืชเป็นแหล่งหลบภัย เลี ยงตัว ่ น และแหล่งผสมพันธุ์ 

ความชื้น มีผลต่ การกระจายข งสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิ้ช บความชื นที่ต่างกัน มีผลต่ การ
สืบพันธุ์ข งสัตว์ มีผลต่ การคายน  าข งพืช มีผลต่ การปรับตัวข งรูปร่างข งพืช เพ่ื ล้ ัตราการ สูญเสียน  า 
เช่นเปลี่ยนใบเป็นหนาม ล้ขนา้ใบลง การปรับตัวข งสัตว์ เพ่ื ้ ารงชีวิตในความชื นต่ า  เช่น มี เกล็้หุ้มตัว 
หากินต นกลางคืน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ าศัย ยู่ร่วมกัน (ปัจจัยทางชีวภาพ) สิ่งมีชีวิตที่ าศัย ยู่ในระบบนิเวศมี
ความสัมพันธ์กันในหลายๆ้้าน ที่ส าคัญคื เป็น าหารซึ่งกันและกัน 

ผู้ผลิต (Producers )คื สิ่งมีชีวิตที่สามารถ้ ารงชีวิต ยู่ไ้้ ย่าง ิสระเพราะสามารถสร้าง าหารเ ง ไ้้จาก
การสังเคราะห์้้วยแสง ไ้้แก่พืชสีเขียวซึ่งมีสารคล โรฟิลล์ 

ผู้บริโภค (Consumer) คื กลุ่มสัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง าหารเ งไ้้ ต้ ง าศัยกิน สิ่งมีชีวิต ่ืน
เป็น าหาร 

ผู้ล่า ( Predator ) คื สัตว์ที่ล่าสัตว์ ่ืนกินเป็น าหาร เหยื่  ( Prey) คื สัตว์ที่ถูกกิน 

ผู้ย่อยอินทรียสาร ( Decomposer คื กลุ่มพวกจุลินทรีย์ต่างๆ เห็้ รา แบคทีเรีย ซึ่งท าหน้าที่ย่ ย สลายซาก
พืชซากสัตว์ กลับคืนสู่ระบบนิเวศ 

* ถ้าโลกนี้ขาดผู้ย่อยอินทรียสาร โลกคงเต็มไปด้วยซากพืชซากสัตว์ ดินก็คงเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ เพราะ พืชดูด
แร่ธาตุเอาไปใช้ตลอดเวลา 

ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain ) คื ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิ้ต่างๆในลักษณะการกินต่ กัน เป็นท ้
โ้ยเริ่มต้นที่ผู้ผลิต ไปหาผู้บริโภคตามล า้ับ เช่น 

พืช- >หน น --ลูกไก-่-->เหยี่ยว สาหร่าย--->ปลาเล็ก-->ปลาใหญ่ - คน 

* หลักการเขียนห่วงโซ่ าหารนิยมให้ผู้ที่ถูกกิน ยู่ทางซ้ายมื และผู้กิน ยู่ทางขวามื  และหัวลูกศรชี  ไปทางผู้
กินและผู้ถูกกิน ยู่ทางหางลูกศร 



สายใยอาหาร (Food Web )หมายถึงความสัมพันธ์ข งห่วงโซ่ าหารหลายๆห่วงโซ่ ในธรรมชาติ ห่วงโซ่
 าหารจะสัมพันธ์กัน ย่างซับซ้ นในรูปสายใย าหาร 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตมีการกระจายตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ แต่ละสภาพแว้ล้ มทั งนี เพราะมันมีความ 
ต้ งการต่าง ๆ มี ความต้ งการ ที่แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคจะมีการกระจายตัวสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่ 
เป็น าหารข งมัน สิ่งมีชีวิตชนิ้เ้ียวกันจะมีการกระจายตัว  กจากกันตามทรัพยากรที่มันต้ งการ  าจแบ่ง 
ระ้ับความสัมพันธ์ข งสิ่งมีชีวิตไ้้เป็น 

1. ความสัมพันธ์ข งสิ่งมีชีวิตชนิ้เ้ียวกัน (Intraspecific relationship)  

2. ความสัมพันธ์ข งสิ่งมีชีวิตต่างชนิ้กัน (Interspecific relationship) 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 

การรวมกลุ่มข งสิ่งมีชีวิตชนิ้เ้ียวกันท าให้เกิ้ การแข่งขัน (Competition) การติ้ต่ สื่ สาร 
(Communication) และความสัมพันธ์เชิงสังคม (Social interaction) ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละชนิ้ เกิ้ 
ลักษณะการกระจายตัวที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มประชากรข งสิ่งมีชีวิตซึ่ง าจแบ่งไ้้เป็น 

1. การรวมกลุ่ม (Clumped) เช่น ฝูงปลา 

- พบมากที่สุ้ 

- สิ่งแว้ล้ มไม่สม่ าเสม  สิ่งมีชีวิตจะไปรวมกัน ยู่บริเวณที่มีทรัพยากรที่ต้ งการ หรื บริเวณท่ี 
ปล ้ภัย 

2. สม่ าเสม  (Uniform) เช่น การจ งพื นที่ท ารังข งนก 

- พบไม่บ่ ย 

- การแก่งแย่งรุนแรงเนื่ งจากมีทรัพยากรจ ากั้ หรื มี niche ที่เหมื น ๆ กันไม่ าจเลี่ยงหรื  
แบ่งปันไ้้ 

3.  ิสระ (Random) เช่น การกระจายตัวข งต้นไทรในป่าที่ ุ้มสมบูรณ์มาก ๆ 

- ค่ นข้างหายาก – สิ่งแว้ล้ มสม่ าเสม  - การต่ สู้ไม่รุนแรง 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน 

สิ่งมีชีวิตต่างชนิ้กันมีความสัมพันธ์กันในแง่การถ่ายท ้พลังงานและมวลสาร ความสัมพันธ์ เหล่านี 
 าจเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราว หรื ความสัมพันธ์แบบ ยู่ร่วมกันตล ้เวลาสิ่งมีชีวิ ตที่ าศัย ยู่ร่วมกันมี 
ความสัมพันธ์แบ่งเป็น 10 ลักษณะ ไ้้แก่ 

1. ไม่มีใครไ้้รับหรื เสียประโยชน์/ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) (0,0)/(0,0) สิ่งมีชีวิตที่ าศัย  ยู่
ร่วมกันนั น ไม่มีใครไ้้รับหรื เสียประโยชน์จากกันและกันโ้ยตรง และเม่ื แยกทางจากกันก็ไม่มีใครไ้้รับ หรื 
เสียประโยชน์เช่นกัน เช่น สิงโตกับไม้พุ่มเตี ย นกกินปลีกับกวาง้าว ต้นไม้ใหญ่กับไส้เ้ื น้ิน กระต่ายและ นก
ฮูกท่ี าศัย ยู่ในป่า เป็นต้น 



2. ภาวะไ้้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) (+,4/(0,0) สิ่งมีชีวิต 2 ชนิ้ที่เมื่  าศัย ยู่ 
ร่วมกันต่างก็ไ้้รับประโยชน์จากกันและกัน แต่ไม่จ าเป็นต้ ง ยู่ร่วมกันเสม ไปแม้แยกกัน ยู่ก็สามารถ 
้ ารงชีวิต ยู่ต่ ไปไ้้เช่น 

- ปูเสฉวนกับ้ กไม้ทะเล ้ กไม้ทะเลจะเกาะ ยู่บนเปลื กข งปูเสฉวน สามารถเคลื่ นที่ไป หา
แหล่ง าหารใหม่ ๆ ไ้้ และยังไ้้รับ าหารบางส่วนจากปูเสฉวน้้วย ในขณะที่ปูเสฉวนก็ใช้้ กไม้ทะเลช่วย 
พรางตาศัตรูไ้้ ความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื  และ้ กไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างม้้ าและเพลี ย 

  



แบบท้ส บ ครั งที่ 1 
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