
 
 

62

หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง  วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ    ภาษาไทย  พระพุทธศาสนา 
  ส  5.2   ม. 4-6 / 1          
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ   
 ส  5.2   ขอ 1  วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-
ลอมของประเทศไทยและโลก  
3.  สาระการเรียนรู 

3.1    วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับโลกและภูมิภาค 
3.2    วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
3.2    สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

        1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม 
สามารถอธิบายได  
           2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  กรณีศึกษาและสามารถอธิบายได 
     4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
                      1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม 
สามารถอธิบายได  

         2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  กรณีศึกษาและสามารถอธบิายได 
  4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 

           1)   จากการตอบคําถาม 
          2)   จากการทํา แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)   ผลงานกลุมจากการ 
ศึกษาเรื่อง วิกฤติการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวด-
ลอม สามารถอธิบายได                 
        

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการ สรุปเนื้อหา
สาระ และแหลงขอมูล            

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 
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แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
2)  ผลงานกลุมจากการ      
ศึกษาเรื่อง  กรณีศึกษาและ
สามารถอธิบายได     
5.2 การปฏิบัติงาน 

        1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
        2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
        3)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ืองวิกฤติการณดานทรัพยากร- 
ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม   
        4)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  กรณีศึกษาและสามารถ
อธิบายได 
  

-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญ 
เมื่อเรียนจบในแตละหนวย
ยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-   ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3/1  เร่ือง  วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและ                                  
สิ่งแวดลอมระดับโลกและภูมิภาค  

 เวลา  6 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………… 

1. เปาหมายของการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู    
        มีความรูความเขาใจวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับโลก

และภูมิภาค 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   อธิบายวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในโลกและภูมิภาคได 
         2)    เสนอแนวทางในการปองกันแกไขได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
         1)   วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ 
         2)   วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม 
         3)   แนวทางแกไข 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
      -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
                      คิดวิเคราะห  ทักษะการคิดการสํารวจ  ทักษะการคิดอธิบาย  ทักษะการคิดการสรุป
อางอิง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม 
สามารถอธิบายได 
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม 
สามารถอธิบายได  
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 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          จากการศึกษาเรื่อง   วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม สามารถอธิบาย
ได 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

    1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม     
จากการตอบคําถาม  

  2)   ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/        
ส่ิงแวดลอม        
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   วิกฤติการณดานทรัพยากร- 
ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม         

2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ 
ส่ิงแวดลอม              

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   วิกฤติ-

การณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วิกฤติการณดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
  2)    สังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
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   3)    ประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ          
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 

5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1    ขั้นนํา 
           1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
           2)   นักเรียนดูภาพโคลนถลม 
     -    มีวิธีปองกันแกไขหรือไมอยางไร  ครูตั้งคําถาม 
     -   เกิดจากสาเหตุใด 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ
ที่เปนวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ (ปา
ไม , สัตวปา , อากาศ , น้ํา ) และสิ่งแวดลอม 
ของโลก  ครูเขียนคําตอบบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดแบบระบุ 

2.  นักเรียนแบงกลุมตามจํานวนวิกฤติการณที่
นักเรียนตอบ เชน 
     -    การเกิดชองโหวของโอโซน 
     -    การขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด 
     -    ปรากฏการณทางธรรมชาติ 
     -    ฝนกรด 
     -    ปรากฏการณเอลณิโญ 
โดยใหแตละกลุมศึกษาตามประเด็นตอไปนี้ 
     -    ความสําคัญของวิกฤติการณนั้นๆ 
     -    สาเหตุ 
     -    ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
     -    แนวทางปองกันแกไข 
แหลงสืบคน 
    -    หองสมุดโรงเรียน 
    -    หองสมุดกลุมสาระ 
    -    อินเทอรเน็ต 
 

 

ทักษะการคิดสังเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งชั้น ครูและเพื่อนนักเรียนรวมกันเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณของขอมูล 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

4.  นักเรียนรับแบบฝกกิจกรรมเรื่อง วิกฤติ- 
การณ  โดย 
      -  เลือกวิกฤติการณที่นักเรียนสนใจ  1 เร่ือง 
      -  เขียนวงจรความสัมพันธของวิกฤติการณ 
      -  เสนอแนวทางแกปญหา 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  ครูสุมนักเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติ                
กิจกรรม 

ทักษะการคิดแบบสรุปขอมูล 

 6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสภาพปญหา
และเสนอแนวทางปองกันแกไข 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.3   ขั้นสรุป 
                1)   นักเรียนดูภาพวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอม 
                2)   รวมกันสรุปสาเหตุ และเสนอแนวทางปองกันแกไข 

 6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

        1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6   สํานักพิมพแม็ค 
         2)   ภาพวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         3)    หนังสือพิมพ 
         4)   หนังสือวารสาร 
         5)   แบบฝกกิจกรรมเรื่อง วิกฤติการณ 

6.2   แหลงการเรียนรู 
        1)   หองสมุดโรงเรียน 

         2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                       กิจกรรมสงเสริมการอานเชิงวิเคราะห     
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -    ครูแจกนวนนิยาย / เร่ืองสั้น เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือนักเรียนหาเองตามความ
สนใจ 
               -   ใหนักเรียนรวมกลุม  4  คน 
               -   ใหแตละกลุมศึกษาในหัวขอตอไปนี้ 
  -   ใคร 
               -   ทําอะไร 
  -   ที่ไหน 
  -   เมื่อไหร 

        2.   ขั้นวิเคราะห 
               -   ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหในประเด็นตอไปนี้ 

-   สาเหตุของปญหา 
-   ผลกระทบ 
-   แนวทางแกไข 

        3.   ขั้นสรุป 
               -  สรุป  สาเหตุ   ผลกระทบ แนวทางแกไขโดยยอตามความเขาใจ 

     4.   การประยุกตใช 
               -  ศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับใชภายในโรงเรียน โดยตั้งเปนกลุมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยกําหนดภาระ
งาน ใหนักเรียนเขียนเรียงความ “ในอนาคตอีก 5  ปขางหนาปญหาสิ่งแวดลอม/ทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลกจะเปนอยางไร” 
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ภาระงาน “ เขียนเรียงความ” 
การบูรณาการ  ท  2.1  
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถคาดเดาอนาคตได 
ผลงานที่ตองการ  เรียงความ  1   หนากระดาษ   A 4 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  เขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามหลักการเขียนเรียงความ 
 2.  เปนเหตุเปนผล 
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8. บันทึกหลังสอน   

บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
  

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
  

                                                   
ลงชื่อ ............................................. 

                                                       ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกกิจกรรม 

ช่ือ ................................................. ช้ัน .............................เลขที่ ....................... 
 
คําสั่ง   
 1.  ใหนักเรียนเลือกวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดลอมของโลกตามความ
สนใจ 1 เร่ือง 
 2.  วาดวงจรความสัมพันธของการเกิดวิกฤติการณ 
 3.  เสนอแนวทางปองกันและแกไข 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3/2   เร่ือง วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

เวลา  6  ชั่วโมง 
 1. เปาหมายของการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู    
                      มีความรูความเขาใจในวิกฤติการณและการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 

1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)   อธิบายวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได 
         2)   เสนอแนวทางในการปองกันแกไขได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
         1)   วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ 
         2)   วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม 
         3)   แนวทางแกไข 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
    -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
    -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3  ทักษะการคิด 
                     ทักษะการคิดแบบใชเหตุผล  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การคิดเชื่อมโยง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    กรณีศึกษาและสามารถอธิบายได 
         2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   โครงการในพระราชดาํริและสามารถอธิบายได 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กรณีศึกษาและสามารถอธิบายได 
         2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  โครงการในพระราชดําริและสามารถอธิบายได 
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3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)    จากการศึกษา เร่ืองกรณีศึกษาและสามารถอธิบายได 
          2)    จากการศึกษา เร่ือง โครงการในพระราชดําริ และสามารถอธิบายได 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กรณีศึกษา  จากการตอบคําถาม  
 2)    ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  โครงการในพระราชดําริ 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กรณีศึกษา   
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  โครงการในพระราชดําริ        
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 กรณีศึกษา  จากการตอบคําถาม  
2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   โครงการในพระราช

ดําริ        
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอ         

แนวคิดและขอคิด  เชน  การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูภาพน้ําเสีย    ภูเขาหัวโลน   ควันจากทอไอเสีย สนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
   -   สาเหตุ 
    -   ผลกระทบที่เกิดตามมา 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่องดังกลาวตอ   
ถาเกิดในทองถ่ินของนักเรียนจะทําอยางไร 

 

 2.  นักเรียนแบงกลุม 9 กลุม  เพื่อศึกษากรณี
ศึกษาดังนี้ 
 
       -  กลุมที่ 1   กรณีศึกษาเรื่อง  มลพิษทาง
อากาศและทางเสียง 
       -  กลุมที่ 2   กรณีศึกษาเรื่อง มลพิษทางน้ํา 
       -  กลุมที่ 3  กรณีศึกษาเรื่อง  การคุกคามของ
ชนิดพันธุตางถิ่น 
       -  กลุมที่ 4  กรณีศึกษาเรื่อง  ปาไมและสัตว
ปา 
      -  กลุมที่ 5  กรณีศึกษาเรื่อง   ขยะมูลฝอย 
      -  กลุมที่ 6 กรณีศึกษาเรื่อง   ปญหาการสาร
อันตรายและของเสีย 
     -  กลุมที่ 7   กรณีศึกษาเรื่อง   ปญหาทาง
ทะเลและชายฝง 
     -  กลุมที่ 8   กรณีศึกษาเรื่อง   ปญหาที่ดิน
และการใชประโยชนที่ดิน 
    วิธีการศึกษา 
     -  แบงกลุมตามอัธยาศัย 
     -  ศึกษากรณีตัวอยาง โดยการคนควา 
 
 
 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
      -  รวมกันอภิปราย 

 -  สาเหตุ 
 -  ผล 
-  แนวทางแกไข 

      -  นําเสนอผลระหวางกลุมเปนการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู 

 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาตอทั้งชั้น
อีกครั้งครูและเพื่อนนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

5.  นักเรียนจดสาระสําคัญลงสมุด ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
6.  นักเรียน 9 กลุมเดิม  ศึกษาโครงการในพระ
ราชดําริของในหลวงกลุมละ 1 โครงการโดย
โครงการตองสอดคลองกับปญหาที่กลุมเลือก
ศึกษาจากกรณีตัวอยาง 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง/คิดวิเคราะห 

7.  นําเสนอโดยการจัดปายนิเทศ ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
5.3   ขั้นสรุป 

               นักเรียนและครูรวมกันสรุปปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการ
สนทนาซักถาม 

-   สาเหตุของการเกิด 
-   ผลกระทบ 
-   แนวทางการปองกันแกไข 

      2.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู /แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

         1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร   ระดับ
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่  4-6   สํานักพิมพแม็ค 
                       2)    กรณีตัวอยาง 
          3)   ใบความรูเพิ่มเติมกรณีปรากฏการณเร่ือนกระจก 
          4)    ปายนิเทศ 
          5)    ตัวอยางโครงการในพระราชดําริ 
          6)   รูปภาพภาพน้ําเสีย   ภูเขาหัวโลน   ควันจากทอไอเสีย 
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  6.2   แหลงเรียนรู 
                1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          นักเรียนรวมจัดทําโครงงานการแกปญหาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
   -    เลือกปญหาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนที่สนใจ 
         2.   ขั้นวิเคราะห 
  -    การวางแผน 
   -  กําหนดจุดประสงค 
   -  การตั้งสมมุติฐาน 
   -  การกําหนดวิธีการศึกษา 
   -  การลงมือปฏิบัติ 
        3.   ขั้นสรุป 
  -    การเขียนรายงาน 
       4.   การประยุกตใช 
              -   การนําเสนอผลงาน 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูผูสอนสามารถบูรณาการการเรียนรูกับกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ                
วัฒนธรรมโดยบูรณาการกับสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม  โดยกําหนดภาระงาน ใหศึกษา
หลักธรรมที่ชวยพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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ภาระงาน “ศึกษาหลักธรรม” 
การบูรณาการ  ส  1.3 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถนําหลักธรรมเปนแนวทางในการพัฒนาแกปญหา 

ส่ิงแวดลอม 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรม 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาหลักธรรมที่นํามาใชแกปญหา/พัฒนาสิ่งแวดลอมได 
 2.   ศึกษารายละเอียดพรอมอธิบายวิธีนําไปปฏิบัติ 
 3.   เขียนหลักธรรม 
 4.   แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
 5.   นําหลักธรรมจัดปายนิเทศคูกับวิกฤติการณดานตางๆ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของหลักธรรม 
 2.  ความสอดคลองกับการแกปญหา 
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8. บันทึกหลังสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                 
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                            ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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ใบงาน 
กรณีตัวอยางมลพิษทางน้ํา “การปนเปอนของสารตะกั่วบริเวณหวยคลิตี้” 

 
 

เสียงรองจากคลิตี้...ท่ีกรมควบคุมมลพิษไมไดยิน 
ศรีสุวรรณ จรรยา  [ 1 ส.ค. 48, 12:50 น. ]  

เมื่อวันที่ 22-24  กรกฎาคมที่ผานมา  คณะทํางานชวยเหลือชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง           
บานคลิตี้ลาง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของสภาทนายความ ไดเดินทางไปรับเรื่องรอง
ทุกขและตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีปญหาที่ชาวคลิตี้ลางไดรับความเดือดรอน เจ็บปวย และ
ทรัพยสินวัว ควาย เสียหาย ลมตายกันเปนจํานวนมาก อันเนื่องมาจากโรงแตงแรของบริษัทตะกั่ว
คอนเซนเตรท (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนโรงแตงแรตะกั่วคารบอเนต หรือแร  Cerrussite 
(PBCO3) ปลอยน้ําเสียที่ปนเปอนสารพิษตะกั่วที่เกิดจากกระบวนการแตงแรลงสูลําหวยคลิตี้                 
ที่ชาวบานจําเปนตองใชน้ํา สัตวน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค จนชาวบานจํานวนมาก รวมทั้งสัตว
เล้ียง เชน ปลา เปด วัวควาย ตองลมตายกันเปนใบไมลวง สวนคนที่ยังมีชีวิตอยูก็ลมปวย พิการ และ
ทุภพลภาพ กันทั่วหนาทั้งเด็กเล็ก เยาวชน ผูใหญ และคนแกคนเฒา ทั้งหญิงและชาย จํานวน 46 
หลังคาเรือน 228  คน  มีสารตะกั่วสะสมในเลือดกันทั่วหนาระหวาง 20-50 ไมโครกรัมตอเดซิลิตร
ขณะที่มาตรฐานอนามัยโลกกําหนดไว ของเด็กคือ ไมเกิน 10 ไมโครกรัม ผูใหญไมเกิน 25 
ไมโครกรัมตอเดซิลิตร เหตุเกิดสะสมมาอยางยาวนานนับตั้งแตติดตั้งโรงแตงแร เมื่อ พ.ศ. 
2510 จนถึง ป  พ.ศ.  2541  เร่ืองแดงขึ้น โดยชาวบานไดรวมกันรองเรียนใหกรมควบคุมมล
พิษ และหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของ ในฐานะหนวยงานของรัฐใหเขาไปชวยระงับปญหา
และฟนฟูลําหวย เพราะน้ําในลําหวยที่เคยใสสะอาดกลายเปนขุนขนและมีกล่ินเหม็นคลุงตลอดสาย
น้ํา ทําใหโรงแตงแรดังกลาวถูกกรมทรัพยากรธรณีส่ังระงับชั่วคราว เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541  
พรอมเสียคาปรับ 2,000  บาท  จนกระทั่งใบอนุญาตของโรงแตงแรหมดอายุเมื่อวันที่             3 
ตุลาคม  พ.ศ.  2543   และไมไดรับการตอใบอนุญาตอีก แมเจาของผูประกอบการจะพยายามวิ่งเตน
ดิ้นรนเพื่อขอตอใบอนุญาตอีกก็ตาม  จะดวยน้ําใจของบริษัทดังกลาวหรืออยางไรก็แลวแต ซ่ึงได
บริจาคเงินใหชาวบานมาตั้งเปนเงินกองทุน 1 ลานบาท (แตบอกปดวาไมใชเปนการยอมรับผิดแลว
ชดใชคาเสียหาย) เพื่อชวยเหลือชาวบานในการรักษาความเจ็บปวยและฟนฟูอาชีพ และชาวบานก็
ไดแบงเงินกองทุนดังกลาวออกเปน 2 กอง  คือ ใชรักษาพยาบาล 5 แสนบาท ใชฟนฟูอาชีพ 5 แสน
บาท  ปจจุบันชาวบานตองเสียคาใชจายในการรักษาตัวเองเหลือเงินติดบัญชีเพียง 1 หมื่นกวาบาท
เทานั้น ซ่ึงชาวบานตองการใหบริษัทชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากตองสูญเสียญาติ พี่นอง ตัวเอง
ตองเจ็บปวย ทุกทรมาน สัตวเล้ียงลมตาย วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เพราะใชน้ํา จับสัตวน้ํา มาเพื่อการ
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บริโภค อุปโภคไมไดอีกแลว  ซ่ึงบริษัทปฏิเสธ ชาวบานจึงมารองขอความชวยเหลือจากสภาทนาย
ความเพื่อใหเปนธุระฟองคดี เรียกคาเสียหายอันเปนความผิดทางละเมิดทางแพงให จํานวน 119 
036,400  ลานบาท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดลอม พ.ศ.  2535 ซ่ึงสภาทนายความไดชวยยื่นฟองไปแลวเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.  2546 และ
ศาลแพงกาญจนบุรีไดนัดสืบพยานครั้งแรกวันที่  5  สิงหาคม พ.ศ.  2548 นี้ ผลจะเปนอยางไร คง
ตองเปนดุลยพินิจของศาลตอไปแตประเด็นปญหาที่ตองกลาวถึง ณ ขณะนี้ก็คือ ปญหาการปนเปอน
ของตะกอนสารพิษของตะกั่วที่แพรกระจายอยูในลําหวยมากกวา 13,430  ตันตั้งแตโรงแตงแรจน
บรรจบลําคลองงูกวา 19 กิโลเมตร จนถึงเขื่อนศรีนครินทร ซ่ึงเปนแหลงน้ําดิบในการทําประปาของ
คนแมกลองยันถึงกรุงเทพฯฝงธนบุรี ซ่ึงกรมอนามัยเคยเขาไปตรวจวัดสารตะกั่วพิษที่ปนเปอนใน
ลําหวยมีคาถึง 0.75  มิลลิกรัมตอลิตร สวนกรมควบคุมมลพิษตรวจพบ 0.578 และ 0.397 มิลลิกรัม
ตอลิตรดวยเชนกัน ซ่ึงมาตรฐานน้ําที่สามารถใชดื่มไดไมควรมีสารตะกั่วเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
เทานั้น นั่นแสดงถึง น้ําพิษจากลําหวยมีคาอันตรายสูงกวามาตรฐานถึง  40-75 เทาเลยทีเดียว สวน
สารตะกั่วในดินตะกอนของลําหวยที่กรมทรัพยากรธรณีคํานวณพบมีคาถึง 165,720 – 552,380 ppm 
(หนึ่งในลานสวน) ขณะที่คามาตรฐานกําหนดไวไมควรเกิน 200 ppm เทานั้น สวนมหาวิทยาลัย
รังสิตวิจัยพบมี 6,653 – 44,150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คามาตรฐานกําหนดไวไมควรเกิน 400 มิลิกรัม
ตอกิโลกรัม ซ่ึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ 8 ปแลว กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานรัฐ
ที่ดูแลแกไขปญหาโดยตรง ยังไมมีมาตรการใดๆเขาไปจัดการปญหาไดอยางเด็ดขาดและชัด
เจนเลยกรมควบคุมมลพิษทําไดแคเพียงการตั้งคณะกรรมการชุดแลวชุดเลาขึ้นมาถกเถียง
ปญหา หาขอสรุปแตจนแลวจนรอดก็ไมสามารถนําไปสูรูปธรรมที่ชัดเจนได เห็นแตมีเพียงการสง
เจาหนาที่ไปเก็บตัวอยางน้ําและตัวอยางตะกอนดินมาตรวจสอบหาคาตะกั่วอยูเร่ือยๆ รวมทั้งการ
กลาวอางวามีการสรางเขื่อนดักตะกอนดิน เพื่อกักตะกอนสารตะกั่วไวไมใหแพรกระจายไปตามลํา
หวย 1 เขื่อนเทานั้น  เพื่อไมใหมาถึงหมูบาน แตจากการเขาไปสํารวจขอเท็จจริงแลวพบวา เขื่อน
ตะกอนดินดังกลาวพังทลายลงไปหมดแลว เพราะเปนเพียงการนําหินกรวดไปเทกั้นเปนแนวสัน
เขื่อนกลางลําหวยที่มีความสูงประมาณ 1 เมตรยาว 5 เมตรเทานั้น เพราะชวงฤดูฝน น้ําหลาก ก็พัด
พาเอาหินกรวดพังทลายไปหมด ไมสามารถกักกั้นตะกอนสารตะกั่วใดๆไดเลย จะสังเกตเห็นได
ดวยตาเปลาวา ลําหวยบริเวณหมูบานคลิตี้ลางมีตะกอนตะกั่วสะสมมากถึง 1 ฟุตเลยทีเดียว 
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กรณีตัวอยาง “ขยะจากเทคโนโลยี” 

อันตรายจากซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ 

        เมื่อทิ้งซากโทรศัพทมือถือและศากแบตเตอรี่ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน และเวลาผานไป 
สวนเปลือกหอหุมของเครื่องโทรศัพทและแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพหรือผุกรอน สารเคมีที่เสื่อม
สภาพภายในจะไหลออกมาสูส่ิงแวดลอม สารพิษนี้ก็จะเขาสูระบบนิเวศนและระบบหวงโซอาหาร 
ผานทางดิน น้ํา และอากาศ และกอใหเกิดอันตรายตางๆ ไดดังนี้ 

         ความเปนพิษของตะกั่ว เปนสวนประกอบของการบัดกรีรวมกับดีบุกในแผงวงจร มีผลทําลาย
ระบบประสาทสวนกลางและระบบโลหิต การทํางานของไตและการสืบพันธ มีผลตอการพัฒนา
สมองของเด็ก นอกจากนี้ ยังสามารถสะสมในบรรยากาศ และเกิดผลแบบเฉียบพลันหรือเร้ือรังกับ
พืช สัตว และจุลชีพ  
         ความเปนพิษของแคดเมียม ซ่ึงเปนสวนประกอบของแบตเตอรี่บางประเภท สามารถสะสม
ในรางกาย โดยเฉพาะที่ไต ทําลายระบบประสาท สงผลตอพัฒนาการของเด็กและภาวะการตั้งครรภ 
และยังอาจมีผลตอพันธุกรรม 
          ความเปนพิษของสารทนไฟซึ่งทําจากโบรมีน ซ่ึงใชในกลองสายไฟ แผงวงจรและตัวเชื่อมตัว 
อาจเปนพิษและสะสมในสิ่งมีชีวิต ถามีทองแดงรวมดวย จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไดออกซิน
และฟวแรนระหวางการเผา ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งที่รายแรงประเภทหนึ่งสงผลเสียตอระบบการยอย
และน้ําเหลือง ทําลายการทํางานของตับ มีผลตอระบบประสาทและภูมิตานทาน 
          ความเปนพิษของเบริลเลียม ใชในสปริงและตัวเชื่อม เปนสารกอมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด
ซ่ึงเปนอวัยวะที่ไดรับสาร ผูไดรับสารนี้อยางตอเนื่องจากการสูดดมจะกลายเปนโรค Beryllicosis 
ซ่ึงมีผลกับปอด หากสัมผัสจะทําใหเกิดแผลที่ผิวหนังอยางรุนแรง ทําใหระบบการทํางานของตอม
ไทรอยด และตอมไรทอผิดปกติ สะสมในน้ํานม กระแสเลือดและถายทอดในหวงโซอาหาร 
          ความเปนพิษของสารหนู ซ่ึงใชในแผงวงจร จะมีผลทําลายระบบประสาท ผิวหนัง และระบบ
การยอยอาหาร หากไดรับในปริมาณมาก อาจทําใหถึงตายได 
               ความเปนพิษของนิกเกิล ซ่ึงเปนองคประกอบของแบตเตอรี่ ฝุนนิกเกิลถูกจัดวาเปนสาร
กอมะเร็งในสัตวทดลอง และอาจเปนสาเหตุใหเกิดมะเร็งปอดในสัตวทดลอง และอาจมีผลตอระบบ
สืบพันธุดวย นอกจากนี้ ผลเร้ือรังจากการสัมผัสนิกเกิล ไดแก การแพของผิวหนัง ซ่ึงประกอบดวย 
การมีแผลไหม คัน เปนผ่ืนแดง มีอาการแพของปอด คลายการเปนหอบหืด และแนนหนาอก 
 
              ความเปนพิษของลิเทียม ซ่ึงเปนองคประกอบของแบตเตอรี่ เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน สูด
ดม หรือถูกดูดซึมผานผิวหนัง สารนี้ทําลายเนื้อเยื่อของเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจ รวมทั้งดวงตา 
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และผิวหนังอยางรุนแรง การสูดดมอาจกอใหเกิดอาการชัก กลองเสียงและหลอดลมใหญอักเสบ 
โรคปอดอักเสบจากสารเคมีและน้ําทวมปอด อาการตางๆของการไดรับสารอาจประกอบดวยความรู
สึกปวดแสบปวดรอน ไอ หายใจมีเสียงหวีด การอักเสบที่ตอนบนของหลอดลม หายใจถี่ ปวดศีรษา 
คล่ืนเหียน และอาเจียน 

จาก  WWW.pcd.go.th 
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กรณีตัวอยาง “ทรัพยากรประมง” 
 

ทรัพยากรประมง  

                  ทรัพยากรประมงอยูในสถานภาพที่เสื่อมโทรมลง จากขอมูลความสามารถในการจับ
ทรัพยากรประมงทะเล ในป พ.ศ. 2504 จับได 298  กิโลกรัมตอช่ัวโมงลากอวน ลดลงเหลือเพียง 3 
กิโลกรัมตอช่ัวโมงลากอวน ในป พ.ศ. 2542  และปลาที่จับไดเปนปลาขนาดเล็กและลูกปลา
เศรษฐกิจถึงรอยละ 40 ประกอบกับจํานวนเรือประมงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นคือในป พ.ศ. 2538 มี
จํานวน 54,538 ลํา เพิ่มขึ้นเปน 58,001  ลํา ในป พ.ศ. 2543  อยางไรก็ตามปริมาณการจับสัตวน้ําทั้ง
หมดของประเทศไทยที่ผานมายังไมต่ํากวาศักยภาพของการผลิตทรัพยากรประมงในนานน้ําไทย 
คือ ประมาณ 2.5  ลานตันตอป สวนหนึ่งเนื่องจากการจับสัตวทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ประเทศไทย และอีกสวนหนึ่งมาจากมาตรการปดอาวไทยที่เร่ิมไดผลของกรมประมง ปญหาในการ
จัดการทรัพยากรประมง ไดแก ปญหาจํานวนเรือที่มีมากเกินไปและมีทาเรือที่ไมไดจดทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ปญหาการทําประมงโดยขาดความรับผิดชอบของชาวประมงที่ไมเคารพกฎ
เกณฑและกฎหมาย ปญหาของระบบการจัดการแบบแยกสวนและขาดเอกภาพ เนื่องจากมีหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ แตละหนวยงานถือกฎหมายคนละฉบับมีแนวทางการดําเนินงานแตกตางกัน
ออกไป และยังขาดนโยบายระดับชาติที่ชัดเจน ทําใหการจัดการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และ
ปญหาการจัดเก็บขอมูลทรัพยากรประมงเปนไปแบบกระจัดกระจายไมทั่วถึง ถือเปนขอจํากัดที่
สําคัญในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดการทรัพยากรประมง ควรมีมาตรการควบคุม
ปริมาณของเรือประมงใหเหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรประมง ควรใหความรูความเขาใจแก
ชาวประมงและสนับสนุนใหมีการทําประมงในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ควรจัดระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรใหเปนแบบบูรณาการ มีองคกรกลางที่รับผิดชอบโดยตรงและเปนที่ยอมรับ
จากทุกฝาย และสามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ ไดอยางใกลชิด เพื่อใหการดําเนินงานเปน
ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหมีศูนยขอมูลดานทรัพยากรชายฝงทะเลและ
ทรัพยากรประมง ในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหสามารถเขาถึงและพรอมใช
งานได ทั้งนี้จะตองมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ อยูตลอดเวลา  

จาก http://semis.deqp.go.th 
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ปรากฏการณเรือนกระจก 

                     ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือภาวะที่โลกรอนขึ้น  เปนภาวะ
รอนอบอาวของอากาศ อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือ เปนภาวะที่อุณหภูมิของบรรยากาศชั้น
ลางสูงขึ้น เนื่องจากความรอนที่แผกระจายจากผิวโลกขึ้นไปในบรรยากาศ ถูกกาซเรือนกระจกใน
บรรยากาศดูดซับเอาไว กาซเรือนกระจกที่สําคัญ คือ กาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเธน กาซไน
ตรัสออกไซด ซีเอฟซี กาซเหลานี้มีหนาที่เหมือนกระจกที่เปนหลังคาเรือนเพาะชาํหรือทําหนาที่เปน
หลังคาโลก หอหุมโลกไว เมือมีปริมาณมากขึ้นๆ ภาวะรอนอบอาวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จนทําใหโลก
รอนขึ้น การศึกษาเรื่องปรากฏการณเรือนกระจก เปนการศึกษาการเพิ่มของอุณหภูมิในรอบ 1 ป 
พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2  องศาเซลเซียล ภายในป พ.ศ. 2643 หรือการเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิในระดับปานกลางโดยอยูในชวงระหวาง 1.5 - 3.5  องศาเซลเซียล  การเปลี่ยน
อุณหภูมิในระดับภูมิภาคอาจจะแตกตางไปจากคาเฉลี่ยของโลกมาก แตยังไมสามารถบงชี้ไดอยาง
แนนอนวาแตกตางอยางไร การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น โดยคาดหมายวาจะสูง
ขึ้นประมาณ 15 - 95 เซนติเมตร มีคาประมาณปานกลางที่ 50 เซนติเมตร และภายในป พ.ศ. 2643 
ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  ถึงแมวาภูมิอากาศและอุณหภูมิโลก จะไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ตาม 
นอกจากนั้นยังมีผลตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกและปริมาณน้ําฝน คือคาดวาปาไม
บางสวน (ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1ใน 7 ของโลก) จะมีการเปลี่ยนแปลงของพรรณไมที่สําคัญ ประเทศ
ที่กําลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศมากกวาประเทศที่พัฒนา
แลว ทั้งนี้เนื่องมาจากมีขอกําจัดในการปรับสภาพใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนี้ 
                    ปรากฏการณเรือนกระจก กาซเรือนกระจก กาซเรือนกระจก เปนกาซที่สกัดกั้นคลื่น
ความรอนที่สะทอนจากผิวโลกขึ้นสูบรรยากาศ มีกาซหลักๆ ประกอบดวย  

                  1. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตัวการที่สําคัญที่สุด เกิดจากการเผาไหมเชื้อ
เพลิง ถานหิน  
                  2. กาซมีเธน (CH4) เกิดจากธรรมชาติ การบําบัดน้ําเสีย การยอยสลายโดยไมใช
ออกซิเจน  
                 3. กาซไนตรัสออกไซด (N20) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
                 4. คลอโรฟลูโอโรคารบอน (Chlorofluorocarbon- CFCs) เกิดจากการสังเคราะหใชใน 
อุตสาหกรรม  
                  เรือนกระจกที่ประเทศไทยในเขตอบอุนหรือเขตหนาวนิยมใชเพื่อการควบคุมอุณหภูมิ
ในการปลูกตนไม โดยหลักการก็คือ แสงอาทิตยที่ตกลงมาถึงพื้นโลกซึ่งสวนใหญเปนแสงที่มอง
เห็น (Visible light) ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร จะสามารถสองผานหลังคาเรือนกระจก
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ซ่ึงทําดวยสารโปรงแสง เชน กระจก หรือพลาสติกใส เมื่อแสงดังกลาวตกกระทบกับพื้นผิว ก็จะ
กลายเปนแสงคลื่นยาว หรือคล่ืนความรอน วัสดุโปรงแสง เชน กระจก และพลาสติกใสดังกลาวมี
คุณสมบัติที่ยอมใหแสงที่มองเห็นผานได  แตไมยอมใหความรอนผานออกไปไดโดยงาย ทําให
อากาศภายในเรือนกระจกอุนกวาภายนอก กาซเรือนกระจกก็ทําหนาที่เชนเดียวกับหลังคากระจก
หรือพลาสติกใส ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นปรากฏการณเรือนกระจกอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ   มีการลงนามเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล โดยมีวัตถุประสงคในการลดปริมาณการสะสมของกาซเรือนกระจก ใหอยูในระดับ
ที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต และระบบภูมิอากาศโลก กาซที่อยูในขอตกลง (กําหนดใหภายในป 
2543 มีใการปลอยเทากับในป 2533) ประกอบดวย CO2 CH4 N2O NO2 CO และ สารระเหย
อินทรียไมรวมมีเธน  
                    ประเทศไทยเขารวมในอนุสัญญาดังกลาวเมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
 

เทคโนโลยีในการแกปญหาปรากฏการณเรือนกระจก 
                    เทคโนโลยีในการแกปญหาปรากฏการณเรือนกระจกทําไดโดย 
                    1. การอนุรักษพลังงาน ซ่ึงในสวนของภาคพลังงาน มีการปลอยกาซเรือนกระจกมาก
เปนอันดับ 1 
                   2.  การใชแหลงพลังงานในรูปแบบที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน พลังงานน้ํา พลัง
งานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน 
                   3.  พัฒนาพลังงานนิวงเคลียร  
                   4.  กําหนดกฎหมาย ควบคุม การปลอยกาซ.เรือนกระจก และนําปฏิบัติอยางเครงครัด  
                   5.  ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การลดภาษีอุปกรณในการลดกาซเรือนกระจก 

จาก  http://cs,udru.ac.th 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ – สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ – สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                     .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 3 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 



 
 

92

4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
 
 ใหเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ขอใดคือความหมายของสิ่งแวดลอม  
 ก.  ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 ข.  ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น 
 ค.  ส่ิงที่เกิดขึ้นเองและมนุษยสรางขึ้น 
 ง.  ส่ิงมีชีวิตในโลก 
2.  สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยคือขอใด   
 ก.  การทําไรเล่ือนลอย 
 ข. การตัดไมทําลายปาของนายทุน 
 ค.  การเพิ่มขึ้นของสัตวปา 
 ง.  การเพิ่มขึ้นของประชากร 
3.  สาเหตุที่ทําใหเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นคือขอใด 
 ก.  ชุมชนแออัด 
 ข.  ความมักงาย 
 ค.  ประชากรเพิ่มมากขึ้น 
 ง.  เทคโนโลยีเจริญมากขึ้น 
4.  วันสิ่งแวดลอมของไทยตรงกับวันที่เทาใด   
 ก.  1  มกราคม 
 ข.  5  มิถุนายน 
 ค.  12  สิงหาคม 
 ง.  5  ธันวาคม 
5.  ขอใดเปนการแกปญหาสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด   
 ก.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 ข.  สรางจิตสํานึก 
 ค.  ใหการศึกษา 
 ง.  การนํากลับมาใชใหม 
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6.  การกําจัดขยะในโรงเรียนวิธีที่ไดผลมากที่สุดคือขอใด 
 ก.  เพิ่มถังขยะ 
 ข.  วางมาตรการเขมงวด 
 ค.  ตั้งคณะกรรมการเก็บขยะ 
 ง.  ปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการรักษาความสะอาด 
7.  โลกรอนขึ้นเพราะสาเหตุใด   
 ก.  การใชเครื่องไฟฟามากขึ้น 
 ข.  ผลกระทบที่เกิดกับบรรยากาศของโลก 
 ค.  เพราะขยะในโลกเพิ่มมากขึ้น 
 ง.  ตนไมถูกทําลายมากขึ้น 
8.  ทําไมมนุษยจึงทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น   
 ก.  ความโลภ 
 ข.  การดํารงชีวิต 
 ค.  ตองการการยอมรับ 
 ง.  ขาดความรู 
9.  ภาวการณใดนาจะเกิดขึ้นเมื่อขาดแคลนน้ํามากขึ้น   
 ก.  การเกษตรลดนอยลง 
 ข.  ภาวะการแยงน้ําจืด 
 ค.   การอุตสาหกรรมลดลง 
 ง.  การคิดสิ่งทดแทนน้ํา 
10.  ขยะเทคโนโลยีมีผลเสียตอมนุษยอยางไร  
 ก.  ทําใหบรรยากาศโลกรอนขึ้น 
 ข.  ทําใหบานเรือนรกรุงรัง 
 ค.  ทําใหเกิดสารพิษและสารกอมะเร็ง 
 ง.  ทําใหมนุษยเสียพื้นที่การจัดเก็บ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลัง 
 

1.  ค 
1. ง 
2. ค 
3. ง 
4. ข 
5. ง 
6. ข 
7. ก 
8. ข 
9. ค 
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คําถามทายหนวย 
  

1.  ปฏิกิริยาเรือนกระจกคืออะไร สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร   
      ตอบ  คือ  ภาวะที่โลกรอนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากชั้นของบรรยากาศที่หอหุมผิว
โลกอยูจะยอมใหแสงแดดจากดวงอาทิตยผานไปยังพื้นโลกไดบางสวนและเก็บวามรอนบางสวนไว
ทําใหอุณหภูมิในบรรยากาศโลกเพิ่มสูงขึ้น  ผลกระทบ คือ  

1) ตอสัตวและสิ่งมีชีวิต  ทําใหลดปริมาณลง น้ําในดินระเหยมากขึ้น  เกิดภัยแลง 
2) ตอสุขภาพของมนุษย  เกิดโรคระบาด 
3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลก 

2.  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากปรากฎการณเอลนิโญและลานิญา มีผลกระทบอยางไรตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ตอบ   1)  ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

         2)  อุณหภูมิของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 
         3)  ภัยธรรมชาติ 
         4)   พืชพรรณทางการเกษตรเสียหาย 
         5)   ความสมดุลของระบบนิเวศเสียไป 

3.  ปญหามลภาวะทางอากาศโดยสวนใหญเกิดในบริเวณใดบาง เพราะเหตุใด จงอธิบาย   
      ตอบ  ในเขตเมือง เพราะ เปนแหลงชุมชน  แหลงอุตสาหกรรม 
4.  ทรัพยากรปาไมและสัตวปาในเชิงอนุรักษมีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร   
     ตอบ  การอนุรักษปาไมหมายถึงการอนุรักษสัตวปาเพราะตางตองพึ่งพาอาศัยกัและกัน 
5.  วิกฤตการณของทรัพยากรชายฝงและชายหาดทวีความรุนแรงขึ้นเพราะสาเหตุใด และมีมาตร
การดูแลแกไขอยางไร   
       ตอบ  มนุษยรุกลํ้าและทําลายปาชายเลนทําใหไมมีแหลงอนุบาลสัตวน้ํา และมนุษยทิ้งขยะลง
ทะเลทําใหสกปรก  มาตรการ คือ ปลูกฝงจิตสํานึกและออกกฎหมายควบคุม 
6.  ปรากฎการณน้ําเปล่ียนสี (Red Tide) เปนอยางไร เก่ียวของและมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางไร จงอธิบาย  
      ตอบ น้ําจะมีสีเขียว เกิดจากสาหรายมีการเจริญเติบโตเปนจํานวนมากและมีกล่ินเหม็นที่เกิดจาก
การยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน มีผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในน้ําและสงกลิ่นรบกวน 
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7.  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงกอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ        
สิ่งแวดลอมอยางไร จงอธิบาย   
     ตอบ  เพราะมีสารเคมีตกคาง  ทําลายแหลงอนุบาลสัตวน้ํา  
8.  ประเทศไทยมีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีใดบางที่ไดรับการ
บรรจุรายชื่อในแหลงมรดกโลก   
      ตอบ สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย    พระนครศรีอยุธยา  แหลงโบราณคดีบานเชียง   เขตรักษาพันธุสัตว
ปาทุงใหญนเรศวร - หวยขาแข็ง   ผืนปาเขาใหญ - ดงพญาเย็น 
 
 


