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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง ความสมดุลของระบบนิเวศ จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

=============================================================== 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของความสมดุลในระบบนิเวศได้  
2. อธิบายสาเหตุที่ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้ 

3. บอกวิธีการรักษาสมดุลในระบบนิเวศได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1.   นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

      2.   มีความเพียรพยายาม 

   3.   มีความอยากรู้อยากเห็น 

 สาระการเรียนรู้  
 ความสมดุลของระบบนิเวศ หมายถึง สภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในระบบนิเวศนั้น ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีการแลกเปลี่ยน

พลังงานและสสารซ่ึงกันและกันขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตด้วยกันคือ การ

ถ่ายทอดพลังงานไปตามห่วงโซ่อาหาร มีองค์ประกอบภายในระบบที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค

และผู้ย่อยสลาย ซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศจะคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีความหลากหลายของส่ิงมี

ชีวิตภายในระบบซ่ึงความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบและ

สลับซับซ้อนซ่ึงเม่ือใดก็ตามที่องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำให้กระทบกระเทือน แม้เพียงเล็ก

น้อยผลกระทบอันนั้นจะถูกส่งทอดต่อไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทั่วทั้งระบบ แต่ในความซับซ้อน

ของระบบนิเวศ มันก็จะสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะแห่งความสมดุลได้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้

ระบบคงอยู่ต่อไปได้ แต่หากผลกระทบนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลได้ 

ระบบนั้นทั้งระบบก็จะแตกสลายลง  

ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในโลกนี้ไว้ให้ได้ มนุษย์จึงใช้ทรัพยากร

ทุกชนิดอย่างถนอมรักษา ฟื้นฟูสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรม เพื่อที่

จะให้ระบบนิเวศของมนุษย์ได้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ตลอดไป  
ปัญหาการเสียสมดุลในระบบนิเวศเกิดจากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คือ  
         1. การเพิ่มจำนวนของประชากร  
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         การเพิ่มความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตข้ันพื้นฐาน อันได้แก่ 

ความต้องการพื้นที่ทำกินทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนมีการบุกรุกทำลายป่าอันควร

สงวนไว้เพื่อรักษาดุลยภาพ 

ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้นว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุ 

แหล่งพลังงาน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มข้ึนในปัจจุบัน ยังขาดการ

วางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความต้องการในอนาคต จนเกิดความเส่ือมโทรม

ของสภาพส่ิงแวดล้อมข้ึนโดยทั่วไปและอาจทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต หากยังมีการ

ทำลายหรือการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติกันอย่างไม่ระมัดระวังต่อไปอีก 

         2. การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์                                                                                           

 เป็นส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อม

ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ซ่ึงโดยปกติแล้วจะขาดการวางแผน

และผังเมืองไว้ล่วงหน้าทำให้เกิดปัญหาของเมืองข้ึน เป็นต้นว่าการใช้ที่ดินที่ไม่มีระเบียบแบบแผน 

ปัญหาการจราจร การขาดแคลนทางด้านสาธารณูปโภคและการบริการโดยทั่วไป รวมทั้งการพัก

ผ่อนหย่อนใจอันแสดงถึงสภาพความเส่ือมโทรมทั้งทางด้านกายภาพสังคม และคุณภาพของชีวิต

ของคนในเมืองทุกขณะการขยายตัวของเมืองนั้นโดยปกติจะมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเกิดข้ึน

ด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดกับเมืองที่มีขนาดใหญ่ ซ่ึงหมายถึง 

การมีตลาดการคมนาคมและบริการพื้นฐานต่างๆ ที่ดีกว่าเมืองหรือชุมชนขนาดเล็ก การขยายตัวทาง

อุตสาหกรรมมักจะขาดการวางแผนหรือควบคุมที่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ

จากของเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยออกมา ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ 

และทางด้านสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชากรเช่นเดียวกัน 

         3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตในทางด้านการเกษตร  

         การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็น

พิษ ซ่ึงอาจจะแผ่กระจายตัวลงสู่แม่น้ำ ลำธาร จนเป็นสาเหตุของน้ำเสีย หรือทางด้านอุตสาหกรรม 

วิธีการในการผลิตที่ใช้สารตะกั่ว ปรอท สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี้จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพ

อนามัยของประชากร และยากแก่การแก้ไขหรือทำลายส่วนที่ตกค้างให้หมดส้ินไป การใช้พลังงาน

ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ึนได้หลายประการ  
         

 จะเห็นได้ว่าปัญหาของส่ิงแวดล้อมนั้นเกิดข้ึนจากคน และการกระทำของคนทั้งส้ินดังนั้น

ในการแก้ไขและวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดล้อม  
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศ 
 1. ให้การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การศึกษาจะช่วยให้คนเข้าใจ เกิดความตระหนัก 

เกิดจริยธรรมที่ดีและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังนั้นการจัดการศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควรมีการสอด

แทรกเข้าไปในบทเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. การอนุรักษ์โดยวิธีการปลูกพืช วิธีการนี้พืชจะทำหน้าที่เป็นตัวสกัดกั้นพลังงานของเม็ด

ฝนที่ตกลงมาก่อนที่จะกระทบกับผิวดินช่วยลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าและลดอำนาจการกัดเซาะ
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ของน้ำและยังช่วยให้ดินมีความพรุนมากข้ึน น้ำสามารถซึมลงไปในดินได้ดีข้ึน การควบคุม การเกิด

กษัยการของกิน โดยอาศัยพืชมีอยู่หลายวิธีคือ           1)  การปลูกพืชคลุมดิน  

                    2) การปลูกพืชหมุนเวียน  

                    3) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ ซ่ึงเป็นการปลูกพืชต่างชนิดกันสลับกันเป็นแถบตาม

ความลาดชันของพื้นที่  

 3.การพัฒนาแหล่งน้ำ  

                    เนื่องจากปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ เกิดสภาพต้ืนเขินเป็นส่วนใหญ่ ทำให้

ปริมาณน้ำที่จะกักขังไว้มีปริมาณลดลง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอจึงจำเป็นต้องทำการ

ขุดลอกแหล่งน้ำให้กว้างและลึกใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม

เติม และ การป้องกันการเกิดมลพิษของน้ำ ซ่ึง ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ ๆ ซ่ึงมี

ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หรือย่านอุตสาหกรรม การป้องกันปัญหามลพิษของน้ำ จะต้อง

อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด  
 4. การปลูกป่าและ การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า  
        เป็นการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหนึ่ง เม่ือป่าไม้ในพื้นที่ถูกตัดฟันลงไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม นโยบายการรักษาป่าไม้จะกำหนดให้มีการปลูกป่าข้ึนทดแทนและส่งเสริมให้มีการ

ปลูกสร้างสวนป่าทุกรูปแบบ การบุกรุกการทำลายป่าไม้ในปัจจุบัน จะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน การ

ป้องกันทำได้โดย การทำหลักเขตป้ายหรือเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อบอกให้รู้ว่า เป็นเขตป่าประเภท

ใด การแก้ปัญหานี้สำคัญที่สุดอยู่ที่ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไปด้วยความเที่ยงตรง เอา

จริงเอาจัง และมีความซ่ือสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและพระราชบัญญัติป่า

ไม้อย่าง เคร่งครัดจะสามารถป้องกันการทำลายป่าในทุกรูปแบบได้  
  

5. การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

       สัตว์ป่าที่ลดจำนวนลงในปัจจุบัน เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารถูกทำลายลง

อย่างมาก การจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าวิธีการอนุรักษ์พื้นที่หรือถิ่นที่อยู่ของ

สัตว์ป่าทำได้โดยประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ดังต่อไปนี้    1) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า   
       2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
       3) อุทยานสัตว์ป่า 
กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 
ขั้นนำ (10 นาที) 
 ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสียสมดุลในระบบนิเวศ  
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (60 นาที) 
 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 8 คน 4 กลุ่ม และ กลุ่มละ 9 คน 2 กลุ่ม  
 2. ครูอธิบายข้ันตอนการทำกิจกรรม “ฐานฉันคือความสมดุล” ดังนี้  
     - นักเรียนแต่ละกลุ่มจะประจำที่ฐานเริ่มต้นตามหมายเลขของกลุ่มตนเอง  
  ฐานที่ 1  ฉันคือความสมดุลในระบบนิเวศ  ( กลุ่มที่ 1) 
  ฐานที่ 2  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 1  ( กลุ่มที่ 2) 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  ฐานที่ 3  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 2  ( กลุ่มที่ 3) 
  ฐานที่ 4  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 3  ( กลุ่มที่ 4) 
  ฐานที่ 5  วิธีการช่วยฉันให้หายป่วย ( กลุ่มที่ 5) 
  ฐานที่ 6  ตัวอย่างเพื่อนฉันที่ป่วย  (กลุ่มที่ 6) 
     - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากใบความรู้ที่อยู่ในฐานของตัวเอง และบันทึก

ข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม โดยใช้เวลาฐานละ 10 นาที  
     - เม่ือครบตามกำหนดเวลาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนไปยังฐานถัดไป ดังนี้  

 

 

 

  

 

 

ฐานที่  
1
ฐานที ่
2 

ฐานที่  
3 

ฐานที่  
4 

ฐานที่  
5 

ฐานที ่
 6 
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ขั้นสรุป (30 นาที) 
 1. หลังจากศึกษาความรู้ครบทุกฐานแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังมโนทัศน์สรุป

ความคิดรวบยอดทั้งหมด  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนผังมโนทัศน์ที่กลุ่มตนเองสร้างข้ึน 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

1. ใบความรู้ประจำฐานต่างๆ 

2. ใบบันทึกกิจกรรม 
3. เอกสารประกอบการเรียน 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ

        1.    สังเกตพฤติกรรม 

 การทำงานเป็นกลุ่ม 

        2.    ความครอบคลุมของ  
        คำตอบที่เขียนลงในใบ  
        กิจกรรม 

         1.    ระดับคุณภาพการ

ทำงาน 

  เป็นกลุ่มผ่านเกณฑ์ 

         2.   นักเรียนสามารถ

อธิบาย  
         เนื้อหาได้ครอบคลุม

มากกว่า  
        70 % 

1.  แบบประเมิน

กระบวนการ 

ทำงานกลุ่ม 

        2.  ใบกิจกรรม 
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ฐานที่ 1  ฉันคือความสมดุลในระบบนิเวศ 

  

 ความสมดุลของระบบนิเวศ หมายถึง สภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในระบบนิเวศนั้น ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีการแลกเปลี่ยน

พลังงานและสสารซ่ึงกันและกันขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตด้วยกันคือ การ

ถ่ายทอดพลังงานไปตามห่วงโซ่อาหาร มีองค์ประกอบภายในระบบที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค

และผู้ย่อยสลาย  

 ซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศจะคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

ภายในระบบซ่ึงความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบและสลับซับ

ซ้อนซ่ึงเม่ือใดก็ตามที่องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำให้กระทบกระเทือน แม้เพียงเล็กน้อย

ผลกระทบอันนั้นจะถูกส่งทอดต่อไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทั่วทั้งระบบ แต่ในความซับซ้อนของ

ระบบนิเวศ มันก็จะสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะแห่งความสมดุลได้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ระบบคง

อยู่ต่อไปได้ แต่หากผลกระทบนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลได้ ระบบนั้นทั้ง

ระบบก็จะแตกสลายลง  

 

  

       ความสมดุลของระบบนิเวศ คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศ คือ มีกลไก

ในการปรับสภาวะตัวเอง (selfregulation) โดยมีรากฐานมาจากความสามารถของ ส่ิงมีชีวิตแต่ละ

ชนิด ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศนั้น ๆคือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายในการทำให้ 

เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารผ่านส่ิงมีชีวิต ถ้าระบบนิเวศนั้นได้รับพลังงานอย่างพอเพียง และ

ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในโลกนี้ไว้ให้

ได้มนุษย์จึงใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างถนอมรักษา ฟื้นฟูสภาวะของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรม เพื่อที่จะให้ระบบ

นิเวศของมนุษย์ได้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ตลอดไป  
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ไม่มีอุปสรรคขัดขวางวัฏจักรของธาตุอาหาร แล้ว ก็จะทำให้เกิดภาวะสมดุล equilibrium ข้ึนมาใน

ระบบนิเวศนั้น ๆ โดยมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดทำให้แร่ธาตุ และ

สสารกับส่ิงแวดล้อมนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง มาก ซ่ึงทำให้ระบบนิเวศนั้นมีความคงตัว ทั้งนี้เพราะ

การผลิตอาหารสมดุลกับการบริโภคภาย ในระบบนิเวศนั้นการปรับสภาวะตัวเองนี้ ทำให้การผลิต

อาหารและการเพิ่มจำนวนของ ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนั้นมีความพอดีกัน กล่าวคือจำนวน

ประชากรชนิดใด ๆ ในระบบนิเวศจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนอย่างไม่มีขอบเขตได้ ธรรมชาติได้ให้

ส่ิงที่สวยงาม ร่มรื่น นอกเหนือจากปัจจัย 4 ที่มนุษย์ได้รับ  
       ถ้าในระบบนิเวศส่ิงมีชีวิตบางชนิดถูกทำลายไปจะทำให้ความสมดุลของระบบนิเวศลด

ลง เช่น บริเวณทุ่งหิมะและข้ัวโลกเป็นระบบนิเวศที่ง่ายและธรรมดาไม่ซับซ้อน เพราะมีส่ิงมีชีวิต

อาศัยอยู่ไม่กี่ชนิด พืชก็ได้แก่ ตะไคร่น้ำ ไลเคน หญ้าชนิดต่าง ๆ เพียงไม่กี่ชนิดและต้นหลิว พืชเหล่า

นี้เป็นอาหารของกวาง ซ่ึงมีอยู่ 2 ชนิด คือ กวางคาริเบียนกับกวางเรนเดีย กวางเป็นอาหารของสุนัข

ป่าและคน นอกจากนี้ ก็มีหนูนาและไก่ป่า ซ่ึงเป็นอาหารของสุนัขจิ้งจอกและนกเค้าแมว เพราะ

ฉะนั้นในบริเวณหิมะนี้ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของส่ิงมีชีวิตในระดับหนึ่ง จะมีผลรุนแรงต่อ

ส่ิงมีชีวิต ในระดับอื่น ๆ ด้วยเพราะมันไม่มีโอกาสเลือกอาหารได้มาก นักส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในนี้จึง

เปลี่ยนแปลงเร็ว จนบางชนิดสูญพันธ์ุ ดังนั้นระบบนิเวศที่ไม่ซับซ้อนจึงเสียดุลได้ง่ายมากเหมือนกับ

การปลูกพืชชนิดเดียว (monocropping) เช่น การเกษตรสมัยปัจจุบันเวลาเกิดโรคระบาดจะทำให้เสีย

หายอย่างมากและรวดเร็ว 

  

ฐานที่ 2  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 1 

ปัญหาการเสียสมดุลในระบบนิเวศเกิดจากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คือ  
         1. การเพิ่มจำนวนของประชากร  

         การเพิ่มความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตข้ันพื้นฐาน อันได้แก่ 

ความต้องการพื้นที่ทำกินทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนมีการบุกรุกทำลายป่าอันควร

สงวนไว้เพื่อรักษาดุลยภาพ 

ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้นว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุ 

แหล่งพลังงาน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มข้ึนในปัจจุบัน ยังขาดการ

วางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความต้องการในอนาคต จนเกิดความเส่ือมโทรม
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ของสภาพส่ิงแวดล้อมข้ึนโดยทั่วไปและอาจทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต หากยังมีการ

ทำลายหรือการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติกันอย่างไม่ระมัดระวังต่อไปอีก  
 การเพิ่มของประชากรก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยทำให้ส่ิงแวดล้อม

เส่ือมโทรมลงดังนี้  
1.ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ปัญหาน้ำเสีย อากาศเสีย ฝุ่นละออง และขยะ มูลฝอย เป็นต้น  
2. ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เช่นการสูญเสียระบบนิเวศที่ดีของสัตว์บกและสัตว์น้ำไป  
3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เรื่องของการใช้

น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  
4. คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยปัญหาของเมือง ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ปัญหาการจราจร ซ่ึงรวมไปถึงปัญหาการดำรง

ชีวิต และปัญหาสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต  
 การเพิ่มจำนวนของประชากรมีผลโดยตรงต่อการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม และปัญหา

ส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหากับประชากร

ด้วยเช่นกัน 

                              

ฐานที่ 3  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 2 

  

 2. การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์                                                                                           

 เป็นส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อม

ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ซ่ึงโดยปกติแล้วจะขาดการวางแผน

และผังเมืองไว้ล่วงหน้าทำให้เกิดปัญหาของเมืองข้ึน เป็นต้นว่าการใช้ที่ดินที่ไม่มีระเบียบแบบแผน 

ปัญหาการจราจร การขาดแคลนทางด้านสาธารณูปโภคและการบริการโดยทั่วไป รวมทั้งการพัก

ผ่อนหย่อนใจอันแสดงถึงสภาพความเส่ือมโทรมทั้งทางด้านกายภาพสังคม และคุณภาพของชีวิต

ของคนในเมืองทุกขณะการขยายตัวของเมืองนั้นโดยปกติจะมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเกิดข้ึน

ด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดกับเมืองที่มีขนาดใหญ่ ซ่ึงหมายถึง 

การมีตลาดการคมนาคมและบริการพื้นฐานต่างๆ ที่ดีกว่าเมืองหรือชุมชนขนาดเล็ก การขยายตัวทาง

อุตสาหกรรมมักจะขาดการวางแผนหรือควบคุมที่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ
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จากของเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยออกมา ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ 

และทางด้านสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชากรเช่นเดียวกัน 

                       

  

ฐานที่ 4  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 3 

3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตในทางด้านการเกษตร  

         การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็น

พิษ ซ่ึงอาจจะแผ่กระจายตัวลงสู่แม่น้ำ ลำธาร จนเป็นสาเหตุของน้ำเสีย หรือทางด้านอุตสาหกรรม 

วิธีการในการผลิตที่ใช้สารตะกั่ว ปรอท สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี้จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพ

อนามัยของประชากร และยากแก่การแก้ไขหรือทำลายส่วนที่ตกค้างให้หมดส้ินไป การใช้พลังงาน

ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ึนได้หลายประการ  
         จะเห็นได้ว่าปัญหาของส่ิงแวดล้อมนั้นเกิดข้ึนจากคน และการกระทำของคนทั้งส้ินดังนั้น

ในการแก้ไขและวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันนี้มนุษย์มักจะทำให้ระบบนิเวศในโลกนี้เป็นระบบนิเวศที่ธรรมดา โดยเฉพาะ

การเกษตรในปัจจุบันได้พยายามลดระดับต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหารให้เหลือน้อยที่สุด โดยการกำจัด

พืชและหญ้าหลายชนิดไปเพื่อพืชชนิดเดียว เช่น ข้าวสาลี หรือข้าวโพด ซ่ึงทำให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนแต่

ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ความม่ันคงระบบนิเวศลดน้อยลง หากมีโรคระบาดเกิดข้ึน โอกาสที่ระบบ

นิเวศจะถูกทำลายก็จะมีมาก  
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นอกจากนั้น บริเวณการเกษตรทั่วโลกก็นับเป็นบริเวณที่ระบบนิเวศถูกทำลายมาก ทั้งนี้

เพราะมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย สารพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง 

ๆ เหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดไปยังส่ิงมีชีวิตระดับสูง ๆ ได้ตามห่วงโซ่อาหาร จึงมักสะสมอยู่ในส่ิงมี

ชีวิตในปริมาณที่เข้มข้นกว่าที่มีในส่ิงแวดล้อมเสมอ ดังตัวอย่างของการใช้ DDT  

เม่ือมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชในบริเวณที่หนึ่ง DDT ซ่ึงเป็นส่วนผสมของยากำจัดศัตรูพืชนั้น 

จะตกค้างอยู่ในดินถูกชะล้างลงในแม่น้ำและสะสมอยู่ในแพลงค์ตอน เม่ือสัตว์น้ำชนิดอื่น เช่น ปลา

มากินแพลงค์ตอน DDT ก็จะเข้าไปสะสมในตัวปลาเป็นปริมาณมากกว่าที่อยู่ในแพลงค์ตอนและ

เม่ือนกซ่ึงกินปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ เข้าไป ก็จะสะสมไว้ในปริมาณสูง เม่ือสัตว์อื่นมากินนกก็ยิ่งจะ

ทำให้การสะสม DDT ในตัวมันสูงมากข้ึนไปอีก ถ้า DDT สูงข้ึนถึงขีดอันตรายก็จะทำให้สัตว์ตาย

ได้หรือไม่ก็ผิดปกติ DDT ส่วนใหญ่จะสะสมในเนื้อเยื่อไขมันและขัดขวางการเกาะตัวของ แคลเซ่ี

ยมที่เปลือกไข่ทำให้ไข่บางแตกง่ายและไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้มีรายงานว่าในประเทศสวีเดน 

และในประเทศญี่ปุ่นมีนกบางชนิดสูญพันธ์ุไปแล้ว เนื่องจากผลกระทบสะสมตัวของ DDT                      

  

ฐานที่ 5  วิธีการช่วยฉันให้หายป่วย 

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศ 
 1. ให้การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การศึกษาจะช่วยให้คนเข้าใจ เกิดความตระหนัก 

เกิดจริยธรรมที่ดีและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ดังนั้นการจัดการศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควรมีการสอด

แทรกเข้าไปในบทเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. การอนุรักษ์โดยวิธีการปลูกพืช วิธีการนี้พืชจะทำหน้าที่เป็นตัวสกัดกั้นพลังงานของเม็ด

ฝนที่ตกลงมาก่อนที่จะกระทบกับผิวดินช่วยลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าและลดอำนาจการกัดเซาะ

ของน้ำและยังช่วยให้ดินมีความพรุนมากข้ึน น้ำสามารถซึมลงไปในดินได้ดีข้ึน การควบคุม การเกิด

กษัยการของกิน โดยอาศัยพืชมีอยู่หลายวิธีคือ           1)  การปลูกพืชคลุมดิน  

                    2) การปลูกพืชหมุนเวียน  

                    3) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ ซ่ึงเป็นการปลูกพืชต่างชนิดกันสลับกันเป็นแถบตาม

ความลาดชันของพื้นที่  

 3.การพัฒนาแหล่งน้ำ  

                    เนื่องจากปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ เกิดสภาพต้ืนเขินเป็นส่วนใหญ่ ทำให้

ปริมาณน้ำที่จะกักขังไว้มีปริมาณลดลง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอจึงจำเป็นต้องทำการ

ขุดลอกแหล่งน้ำให้กว้างและลึกใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม
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เติม และ การป้องกันการเกิดมลพิษของน้ำ ซ่ึง ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ ๆ ซ่ึงมี

ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หรือย่านอุตสาหกรรม การป้องกันปัญหามลพิษของน้ำ จะต้อง

อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด  
 4. การปลูกป่าและ การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า  
        เป็นการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหนึ่ง เม่ือป่าไม้ในพื้นที่ถูกตัดฟันลงไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม นโยบายการรักษาป่าไม้จะกำหนดให้มีการปลูกป่าข้ึนทดแทนและส่งเสริมให้มีการ

ปลูกสร้างสวนป่าทุกรูปแบบ การบุกรุกการทำลายป่าไม้ในปัจจุบัน จะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน การ

ป้องกันทำได้โดย การทำหลักเขตป้ายหรือเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อบอกให้รู้ว่า เป็นเขตป่าประเภท

ใด การแก้ปัญหานี้สำคัญที่สุดอยู่ที่ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไปด้วยความเที่ยงตรง เอา

จริงเอาจัง และมีความซ่ือสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและพระราชบัญญัติป่า

ไม้อย่าง เคร่งครัดจะสามารถป้องกันการทำลายป่าในทุกรูปแบบได้  
  

  

5. การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

                          สัตว์ป่าที่ลดจำนวนลงในปัจจุบัน เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารถูกทำลาย

ลงอย่างมาก การจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าวิธีการอนุรักษ์พื้นที่หรือถิ่นที่อยู่

ของสัตว์ป่าทำได้โดยประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ดังต่อไปนี้     
  1) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า   
  2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
  3) อุทยานสัตว์ป่า 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ฐานที่ 6  ตัวอย่างเพ่ือนฉันที่ป่วย 

แมงกะพรุนเกลื่อน ทะเลเสียสมดุล  
        นักสมุทรศาสตร์เผยสถิติแมงกะพรุนทั่วโลกกำลังแพร่พันธ์ุเต็มมหาสมุทรอย่างไม่มีทีท่าว่าจะ

ลดจำนวนลงได้ง่ายๆ เหมือนอย่างที่ผ่านมา ขณะที่ปลาทะเลและสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ กลับลดลง

อย่างน่าใจหายเพราะน้ำมือของมนุษย์  
        "เม่ือสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา ลดจำนวนลง สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็จะเพิ่มจำนวน

ข้ึนมาแทนที โดยเฉพาะแมงกะพรุน" คำพูดของริคาร์โด อากิลาร์ (Ricardo Aguilar) ผู้อำนวยการ

ของโอเชียนา (Oceana) องค์กรสากลด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งท้องทะเล ซ่ึงรายงานจากสำนัก

ข่าวเอเอฟพีระบุอีกว่าในขณะนี้ท้องทะเลทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาแมงกะพรุนแพร่กระจาย

เป็นจำนวนมาก และในบางท้องที่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้  
       ข้อมูลจากนักสมุทรศาสตร์ระบุว่าโดยปกติแมงกะพรุนจะเพิ่มจำนวนมากข้ึนในทุกๆ 12 ปี และ

จะมีปริมาณมากคงที่อย่างนั้นต่อไปราว 4-6 ปี ก่อนจะค่อยลดลงอีกครั้ง เป็นวัฏจักรเช่นนี้มานาน

ร่วม 2 ศตวรรษ ทว่าในปี 2551 นี้นับเป็นปีที่ 8 แล้วที่ฝูงแมงกะพรุนในทะเลต่างพากันเพิ่มจำนวน

มากข้ึนอย่างต่อเนื่องอย่างขาดการควบคุม จนมีปริมาณมากและกลายเป็นปัญหาในหลายๆ ท้องที่ 

เช่น ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
       ที่มากกว่าปัญหาคือมันกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าส่ิงแวดล้อมในทะเลกำลังย่ำแย่ลงทุก

ขณะ ระบบนิเวศน์กำลังเข้าสู่ภาวะเสียสมดุล  
 สาเหตุที่ทำให้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างแมงกระพรุนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วนั้นเอเอฟพีรายงานว่า

เป็นเพราะการลดจำนวนลงของปลาและสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จากการถูกล่าและการแสวงหา

ผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลโดยมนุษย์เรานั่นเอง โดยเฉพาะพวกทูนา, ฉลาม และ เต่าอีก

หลายชนิด ซ่ึงหากสัตว์เหล่านี้ลดน้อยลง นั่นหมายถึงศัตรูที่จะมาคอยแย่งอาหารกับแมงกะพรุนก็ลด

ลงด้วย ทำให้แมงกะพรุนมีแหล่งอาหารอันโอชะมากมาย ทั้งแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็ก  
       แอนดรูว์ ไบรเออร์เลย์ (Andrew Brierley) นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ส 

(University of St Andrews) ในสกอตแลนด์ อธิบายว่า เม่ือแมงกะพรุนเพิ่มมากข้ึนก็จะไปแย่ง

อาหารกับปลาอื่นๆ อีก และมันก็เป็นยังเป็นศัตรูผู้ล่าปลาเหล่านั้นไปด้วย ขณะเดียวกันสภาพภูมิ

อากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลสูงข้ึน ก็ปัจจัยส่งเสริมให้แมงกะพรุนขยาย

พันธ์ุได้ดียิ่งข้ึนด้วย ก็ยิ่งทำให้แมงกะพรุนครองอาณาเขตในมหาสมุทรได้ไม่ยาก  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ใบบันทึกกิจกรรม 

ชื่อ..................................นามสกุล...............................ห้อง................เลขที่.......กลุ่มที่....... 

ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่ได้ศึกษาจากฐานกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน  
 
 ฐานที่ 1  ฉันคือความสมดุลในระบบนิเวศ 
 ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................  
   
 ฐานที่ 2  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 1   
 ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................  
 ฐานที่ 3  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 2     
 ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................  
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 ฐานที่ 4  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 3   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.............................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................  
 ฐานที่ 5  วิธีการช่วยฉันให้หายป่วย  
 ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................   
 ฐานที่ 6  ตัวอย่างเพ่ือนฉันที่ป่วย   
 ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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แนวคำตอบใบบันทึกกิจกรรม 

ชื่อ..................................นามสกุล...............................ห้อง................เลขที่.......กลุ่มที่....... 

ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่ได้ศึกษาจากฐานกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน 
 
 ฐานที่ 1  ฉันคือความสมดุลในระบบนิเวศ 
 ความสมดุลของระบบนิเวศ หมายถึง สภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในระบบนิเวศนั้น ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีการแลกเปลี่ยน
พลังงานและสสารซ่ึงกันและกันขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตด้วยกันคือ การ
ถ่ายทอดพลังงานไปตามห่วงโซ่อาหาร มีองค์ประกอบภายในระบบที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค
และผู้ย่อยสลาย ซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศจะคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีความหลากหลายของส่ิงมี
ชีวิตภายในระบบซ่ึงความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบและ

สลับซับซ้อนซ่ึงเม่ือใดก็ตามที่องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำให้กระทบกระเทือน แม้เพียง
เล็กน้อยผลกระทบอันนั้นจะถูกส่งทอดต่อไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทั่วทั้งระบบ  
  
 ฐานที่ 2  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 1   
 การเพิ่มจำนวนของประชากร การเพิ่มความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ

ดำรงชีวิตข้ันพื้นฐาน อันได้แก่ ความต้องการพื้นที่ทำกินทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนมี

การบุกรุกทำลายป่าอันควรสงวนไว้เพื่อรักษาดุลยภาพของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการ

ในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้นว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุ แหล่งพลังงาน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเพื่อ

สนองความต้องการที่เพิ่มข้ึนในปัจจุบัน ยังขาดการวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึง

ถึงความต้องการในอนาคต จนเกิดความเส่ือมโทรมของสภาพส่ิงแวดล้อมข้ึนโดยทั่วไปและอาจ

ทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต หากยังมีการทำลายหรือการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติกันอย่าง

ไม่ระมัดระวังต่อไปอีก  
  
 ฐานที่ 3  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 2  
 การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์  เป็นส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน และจะทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

เมือง ซ่ึงโดยปกติแล้วจะขาดการวางแผนและผังเมืองไว้ล่วงหน้าทำให้เกิดปัญหาของเมืองข้ึน 

เป็นต้นว่าการใช้ที่ดินที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ปัญหาการจราจร การขาดแคลนทางด้าน

สาธารณูปโภคและการบริการโดยทั่วไป 

 ฐานที่ 4  เธอทำให้ฉันเสียสมดุล 3   
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตในทางด้านการเกษตร  การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้
ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็นพิษ ซ่ึงอาจจะแผ่กระจายตัวลงสู่แม่น้ำ 

ลำธาร จนเป็นสาเหตุของน้ำเสีย หรือทางด้านอุตสาหกรรม วิธีการในการผลิตที่ใช้สารตะกั่ว ปรอท 

สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี้จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชากร และยากแก่การแก้ไข
หรือทำลายส่วนที่ตกค้างให้หมดส้ินไป การใช้พลังงานก็อาจก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ึนได้
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หลายประการ  
 ฐานที่ 5  วิธีการช่วยฉันให้หายป่วย  
 แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศ  
1. ให้การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน  
2. การอนุรักษ์โดยวิธีการปลูกพืช  
3. การพัฒนาแหล่งน้ำ  
4. การปลูกป่าและ การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า  
5. การอนุรักษ์สัตว์ป่า  
  

 ฐานที่ 6  ตัวอย่างเพ่ือนฉันที่ป่วย   
 ขณะนี้ท้องทะเลทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาแมงกะพรุนแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก 

และในบางท้องที่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ สาเหตุที่ทำให้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อย่างแมงกระพรุนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วนั้นเอเอฟพีรายงานว่าเป็นเพราะการลดจำนวนลงของปลา

และสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จากการถูกล่าและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล

โดยมนุษย์เรานั่นเอง โดยเฉพาะพวกทูนา, ฉลาม และ เต่าอีกหลายชนิด ซ่ึงหากสัตว์เหล่านี้ลดน้อย

ลง นั่นหมายถึงศัตรูที่จะมาคอยแย่งอาหารกับแมงกะพรุนก็ลดลงด้วย ทำให้แมงกะพรุนมีแหล่ง

อาหารอันโอชะมากมาย ทั้งแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็ก  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ความสมดุลในระบบนิเวศ

 การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์  

เป็นส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน และจะทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ

 ความสมดุลของระบบนิเวศ หมายถึง สภาวะ

ความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างส่ิง

มีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในระบบนิเวศนั้น ส่ิงมีชีวิต

และไม่มีชีวิตจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและสสาร

ซ่ึงกันและกัน   

 การเพิ่มจำนวนของประชากร การ

เพิ่มความต้องการในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตข้ันพื้น

ฐาน อันได้แก่ ความต้องการพื้นที่ทำกิน

ทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนมีการ

บุกรุกทำลายป่าอันควรสงวนไว้

 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตในทางด้าน

การเกษตร  การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ก่อให้เกิดความ
เส่ือมโทรมของคุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็นพิษ ซ่ึงอาจจะแผ่

กระจายตัวลงสู่แม่น้ำ ลำธาร จนเป็นสาเหตุของน้ำเสีย 

สาเหตุที่ทำให้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อย่างแมงกระพรุนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว

นั้นเอเอฟพีรายงานว่าเป็นเพราะการลด

จำนวนลงของปลาและสัตว์มีกระดูกสัน

หลังอื่นๆ จากการถูกล่าและการแสวงหา

ผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลโดย

มนุษย์เรานั่นเอง

แนวทางในการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศ 
1. ให้การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน  
2. การอนุรักษ์โดยวิธีการปลูกพืช  
3. การพัฒนาแหล่งน้ำ  
4. การปลูกป่าและ การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า  
5. การอนุรักษ์สัตว์ป่า  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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มที่ ....................................  ชั้น ....................... 

สมาชิกภายในกลุ่ม 1. ............................................................. 2. ........................................................... 

   3. ............................................................. 4. ........................................................... 

   5. .............................................................  

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 

 ............/................/.............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ลำดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัติ

3 2 1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน 

มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและทำตามหน้าที่ทุกคน 

มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

มีการให้ความช่วยเหลือกัน 

สามารถทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

ทำงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ 

สามารถให้คำแนะนำกลุ่มอื่นได้ 

มีความสนใจและพอใจที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ใน

สถานการณ์และแก้ปัญหาใหม่ๆ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

24-30 

17-23 

10-16

 มากกว่า 70% 

 50% - 70% 

 น้อยกว่า 50%


