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ภาคผนวก ก 
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ 
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี ่
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- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ 
หนวยการเรยีนรูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยการเรยีนรูเรื่องระบบนิเวศ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  (สอนดวยวิธีการเรียนรูตามแบบปกต)ิ 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน   2000-1401                                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม                                 เวลา  3 ชั่วโมง 

 

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน  ว 2.2  :  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ

ทองถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใน

ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ปวช. 1-3 : สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม และการใช

ทรัพยากรระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก วิเคราะหสาเหตุของปญหา วางแผนและลง

มือปฏิบัติรวมกับชุมชน ปองกัน แกไขปญหา เฝาระวัง อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม 

สาระสําคัญ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่อยูแวดลอม

มนุษย ที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได   การแบงทรัพยากรธรรมชาติฯที่เปนปจจัยพื้นฐาน

สําคัญโดยตรงตอความเปนอยูของมนุษย แบงได 5 ประเภท คือ ทรัพยากรดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม 

สัตวปา หรือถาแบงตามลักษณะการใชประโยชน แบงได 3 ประเภท คือ ทรัพยากรที่ใชแลวไม  

หมดสิ้น ทรัพยากรที่ทดแทนได ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป   ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ   มีความสําคัญ

ตอมนุษยไมวาจะเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต แหลงที่อยูอาศัย การกําหนดลักษณะของอาชีพ 

และวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงควรจะอยูคูโลกมนุษย แตอาจมีผลกระทบที่ เปนปญหา  ทําให

ทรัพยากรธรรมชาติฯ หมดไป หรือขาดแคลนได เนื่องจาก ความไมสมดุลของประชากร การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กอนที่ปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ จะทวีความรุนแรงจนเกิดความเสียหายมากขึ้นมนุษยจําเปนตองมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  โดยการกําหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปาหมายของการมีทรัพยากรธรรมชาติฯ เหลือใชตลอดไปอยางตอเนื่อง

ยั่งยืน 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติฯและวางแผนแกไข

ปญหา 

จุดประสงคปลายทาง 

 เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติฯ 

จุดประสงคนําทาง 

1. อธิบายถึงความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
2. บอกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
3. บอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 

 4.    อธิบายสาเหตุและผลกระทบที่สําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ได 

4. อธิบายการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
สาระการเรียนรู 

1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. การจําแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3. ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. สาเหตุและผลกระทบที่สําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.1  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน ซ่ึงประกอบดวยนักเรียน เกง ปาน

กลาง ออน ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 

 1.2  ครูแจกใบความรูที่ 1 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ 

 2.1  ครูสรางความสนใจโดยการถามนักเรียนเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวอยางคําถามเชน 

- ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร 
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- ส่ิงแวดลอมคืออะไร 
- ทรัพยากรธรรมชาติมีกี่ประเภทอะไรบาง 
- สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายคืออะไร 
- นักเรียนคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
- ถาปญหาทรัพยากรธรรมชาติไมไดรับการแกไขจะเกิดผลกระทบ

อยางไร 
- นัก เรี ยนมีส วนชวยในการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางไร 
- นักเรียนมีแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไร 

 2.2  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายประเด็นคําถามตางๆ 

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและคนหา 

  2.3  ครูแจกใบงานที่ 1.1 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  2.4  นักเรียนแตละกลุมชวยกันตอบคําถามโดยเลขานุการกลุมจดบันทึกคําตอบ

เกี่ยวกับความรูพื้นฐานจากการรวมกันแสดงความคิดเห็นแบบระดมสมองของสมาชิกภายในกลุม

เรื่อง ประเภท ความสําคัญ สาเหตุและผลกระทบ  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  โดยการศึกษาขอมูล จากใบความรู  เอกสาร  แหลงขอมูลตางๆในหองสมุดเพื่อให

ไดมาเพื่อคําตอบที่สมบูรณ แลวบันทึกลงในใบงานที่ 1.1 

ขั้นตอนที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป 

 2.4  ครูชวยเสริมเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง ตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

  2.5  นักเรียนแตละกลุมเมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการศึกษาคนควา สง

ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอการศึกษาคนควาในใบงานที่ 1.1หนาชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 ขยายความรู 

   2.6  นักเรียนแตละกลุมเขียนขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควาลงบน

กระดาษบรูฟแลวติด แลวติดบนกระดานใหนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนไดศึกษาดวยกัน 

3. ขั้นสรุป 
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 3.1  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นที่วา “ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมมีความสํ าคัญตอมนุษย  จะมีแนวทางแกไขปญหาสิ่ งแวดลอมจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร” เพื่อใหไดขอมูลสรุปและเชื่อมโยง ความรูเดิมให

กวางขวางยิ่งขึ้น 

4.  ขั้นประเมิน   

  4.1  นักเรียนแตละกลุมทําแบบฝกหัดที่ 1 

  4.2   ตรวจประเมินใบงานที่  1.1   

  4.3   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม   

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 1.  ส่ือการเรียนรู 

  1.1  ใบความรูที่ 1 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  1.2  ใบงานที่ 1.1 เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  1.3   กระดาษบรูฟ  สีเมจิก  กระดาษกาว 

 2.  แหลงเรียนรู 

    2.1  หองสมุดของวิทยาลัยฯ 

          2.2  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีจะประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ 
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความหมาย ประเภท สาเหตุ
ของปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
2.  สรุปแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  พฤติกรรมนักเรียนดานการทํางานกลุม ทักษะเกีย่วกับ
การกําหนดบทบาทหนาที่ การรวมแสดงความคิดเหน็ 
การสงรายงานทันกําหนดเวลา การรับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมาย การชวยเหลืองานภายในกลุม 

- ซักถาม 
- ตรวจผลงานใน
ใบงาน 
- ตรวจแบบฝกหัด 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ประเด็นการ
ซักถาม 
- แบบประเมินใบ
งาน 
- ขอสอบวัดผลใน
แบบฝกหัด 
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ครูจะประเมนิตามสภาพจริงโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู 

เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ตองไดคะแนนระดับคุณภาพ 6 คะแนนขึ้น

ไป จึงผานเกณฑ 

   2.  ทําขอสอบวัดผลในแบบฝกหัด ตองไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงผานเกณฑ 

 3.  การประเมนิใบงานตองไดคะแนนระดบัคุณภาพ 7 คะแนนขึ้นไปจงึผานเกณฑ 

กิจกรรมเสริมความรู(ทํานอกเวลาเรียน) 

 ใหนกัเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากแหลง

เรียนรู เชน วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ สารานุกรมฯลฯ รวมทั้งเวปไซตทีเ่กี่ยวของ แลวสรุปประเด็น

สําคัญๆที่พบพรอมทั้งจัดทาํรายงานเปนรูปเลม 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 1.  ผลการสอน/ผลการเรียนรูของนักเรียน 

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

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

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

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

 2. ปญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

 3.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและแกไข 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 1.1 

เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แบบบันทึกกิจกรรมของนาย-นางสาว..........................................................................กลุมที่........ 

 คําชี้แจง  ใหนักเรียนแตละคนบันทึกขอมูลความรูท่ีไดจากการระดมสมองจากประเด็น

คําถามในชั้นเรียน  

 ประเด็นคําถาม 

- ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- ส่ิงแวดลอมคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- ทรัพยากรธรรมชาติมีกี่ประเภทอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- นักเรียนคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-  ถาปญหาทรัพยากรธรรมชาติไมไดรับการแกไขจะเกิดผลกระทบอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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- นักเรียนมีสวนชวยในการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-  นักเรียนมีแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 ประเด็นการอภิปราย “ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอมนุษย จะมี

แนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางไร” 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกมตกิลุมท่ี.......... 

 ช่ือกลุม……………………………………. 

 ช่ือประธานกลุม…………………………………………………………… 

 ช่ือเลขานุการกลุม…………………………………………………………. 

 ช่ือผูรายงาน……………………………………………………………….. 

 ช่ือสมาชิก 

  1……………………………    2 ……………………………… 

 ประเด็นคําถาม 

- ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- ส่ิงแวดลอมคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- ทรัพยากรธรรมชาติมีกี่ประเภทอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

- นักเรียนคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-  ถาปญหาทรัพยากรธรรมชาติไมไดรับการแกไขจะเกิดผลกระทบอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

119 

 

- นักเรียนมีสวนชวยในการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-  นักเรียนมีแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินใบงานที่ 1.1   

ช่ือกลุม...............................................กลุมที่.....................ชั้น ปวช. ............. 

คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
รายการประเมนิ 

3(ดีมาก) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 
อธิบายความหมายของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

อธิบายความหมาย

ของทรัพยากรฯได

ชัดเจนถูกตอง 

อธิบายความหมาย

ของทรัพยากรฯได

บางสวน 

อธิบายความหมาย

ของทรัพยากรฯได

ไมชัดเจน  
บอกประเภทของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมได 

บอกประเภทของ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไดชัดเจนถูกตอง 

บอกประเภทของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดบางสวน 

บอกประเภทของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดไมชัดเจน  
บอกความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมได 

บอกความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไดชัดเจนถูกตอง 

บอกความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดบางสวน 

บอกความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดไมชัดเจน 
อธิบายสาเหตแุละผลกระทบ

ที่สําคัญของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมได 

อธิบายสาเหตแุละ

ผลกระทบที่สําคัญ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไดถูกตองสมบูรณ 

อธิบายสาเหตแุละ

ผลกระทบที่สําคัญ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดบางสวน 

อธิบายสาเหตแุละ

ผลกระทบที่สําคัญ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดไมชัดเจน 
อธิบายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมได 

อธิบายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมได

ชัดเจนถูกตอง 

อธิบายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมได

บางสวน 

อธิบายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมไม

ชัดเจน 
บอกแนวทางการแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมได 

เสนอ-บอกแนวทาง
การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจาก    
การใช

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไดถูกตองเหมาะสม 
4-5 ขอ 

เสนอ-บอกแนวทาง
การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจาก    
การใช

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดถูกตอง

เหมาะสม 2-3 ขอ 

เสนอ-บอกแนวทาง
การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจาก    
การใช

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดถูกตอง

เหมาะสม 1 ขอ 
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คะแนนตัดสินคุณภาพ     (คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
13-18 ดีมาก  
7-12 พอใช  
1-6 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมที่.............ชื่อกลุม...............................................................................ชั้นปวช. ........................ 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. ..............................................................ประธานกลุม 

  2. ..............................................................รองประธานกลุม 

  3. ...............................................................สมาชิก 

  4. ...............................................................สมาชิก 

  5. ...............................................................เลขานุการกลุม 

 

ระดับคะแนน 
รายการประเมนิ 

3 2 1 
1.  กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน    
2.  ชวยกนัแสดงความคิดเหน็    
3.  สงงานทันตามกําหนดเวลา    
4.  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย    
5.  ชวยเหลืองานภายในกลุม    
                 รวม    

 

คะแนนตัดสินคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
11-15 ดีมาก ผาน 
6-10 พอใช ผาน 
1-5 ปรับปรุง ไมผาน 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 

เกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  15 คะแนน 
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การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน

เต็ม 3 2 1 
3 1. กําหนดบทบาท

หนาที่ชัดเจน 
1. กําหนดบทบาท
หนาที่คอนขางชัดเจน 

1. กําหนดบทบาท
หนาที่ไมชัดเจน 

3 2. รวมแสดงความ
คิดเห็น 

2. รวมแสดงความ
คิดเห็นบางครัง้ 

2. ไมรวมแสดงความ
คิดเห็น 

3 3. สงงานทันตาม
กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 1,2,3 

3. สงงานทันตาม
กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 4,5 

3. สงงานไมทันตาม
กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมสุดทาย 
3 4.  รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

4.  รับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมายจาก

กลุมบางครั้ง 

4.  ไมรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

ทักษะการ

ทํางานกลุม 

3 5.  ชวยเหลืองาน
ภายในกลุม 

5.  ชวยเหลืองาน
ภายในกลุมบางครั้ง 

5.  ไมชวยเหลืองาน
ภายในกลุม 
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แบบฝกหัด  ท่ี  1  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

คําสั่ง :  ใหสมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันตอบคําถามหรืออธิบายขอคําถามตอไปนี้ ( 60 คะแนน) 

1. จงอธิบายความหมายของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. จงบอกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. จงบอกความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอมนุษยชาติ 

4. ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นมีอะไรบางและจงยกตวัอยาง

สถานการณจรงิมา 2 ตัวอยาง 

5. จากปญหาที่เกดิขึ้นจาสถานการณจริงที่นกัเรียนยกตวัอยางมาในขอ  4 ใหนกัเรียนอธิบาย

สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

6. การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนตอมนษุยชาติมากทีสุ่ดมี

วิธีการอยางไรบาง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  (สอนดวยวิธีการเรียนรูตามแบบปกต)ิ 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน   2000-1401                                      ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง  ระบบนิเวศ                                                                        เวลา  3 ชั่วโมง 

 

สาระที่  2  :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน  ว 2.1  :  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะความรูและจิตวิทยาศาสตร 

ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ปวช. 1-3  :  วิเคราะหอภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

สาระสําคัญ 

 ในธรรมชาติเราจะพบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอยูรวมกันเสมอระบบที่กลุมส่ิงมีชีวิตใน

แหลงที่อยูเดียวกันมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในแหลงที่อยูนั้นมี

บทบาทผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยอินทรีสาร มีการถายทอดสาร และพลังงานในรูปของหวงโซอาหาร 

สายใยอาหาร และสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันอยางหลากหลายเรียกวาระบบนิเวศ  ถาระบบนิเวศมี

ความสมดุลอยูเสมอไมมีปจจัยอะไรมารบกวนจะเปนระบบนิเวศที่สมดุล แตจะมีการเปลี่ยนแปลง

แทนที่เมื่อมีปจจัยการกายภาพหรือทางกายภาพที่ผิดปกติมารบกวน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 วิเคราะหอภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

จุดประสงคปลายทาง 

 เสนอแนะแนวทางการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

จุดประสงคนําทาง 

5. อธิบายถึงความหมายของระบบนิเวศได 
6. บอกชนิดของระบบนิเวศได 
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7. สํารวจ สืบคน องคประกอบของระบบนิเวศในทองถ่ินที่นักเรียนสนใจ 
8. อธิบายความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 
9. เขียนและสรุปการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
10. อธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศได 

สาระการเรียนรู 

6. ความหมายของระบบนิเวศ 
7. ชนิดของระบบนิเวศ 
8. องคประกอบของระบบนิเวศ 
9. การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ 
10. ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
11. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
12. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ 

กิจกรรมการเรียนรู 

3. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.1  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน ซ่ึงประกอบดวยนักเรียน เกง ปาน

กลาง ออน ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 

 1.2  ครูแจกใบความรูที่ 2 เร่ือง ระบบนิเวศ 

4. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ 

2.1  ครูยกตัวอยางบริเวณสระน้ําในวิทยาลัยแลวใหนักเรียนจําแนกสิ่งมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอมวาประกอบไปดวยอะไรบาง และสระน้ําบริเวณอ่ืน ๆเหมือนกันหรือแตกตางกัน

อยางไรใหนักเรียนชวยกันอภิปราย 

2.2  นักเรียนชวยกันบอกความหมายของระบบนิเวศ 

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและคนหา 

2.3  แบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม ๆ ละ 5 คน ไปสํารวจระบบนิเวศในวิทยาลัย

โดยครูตกลงกับนักเรียนแตละกลุมถึงขอบเขตของแหลงที่อยูของระบบนิเวศที่นักเรียนจะออกไป

สํารวจไมซํ้ากันในแตละระบบนิเวศ บันทึกลงในใบงานที่ 2.1 เร่ืองการสํารวจระบบนิเวศ 
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2.4  ใหนักเรียนออกแบบบันทึกการเก็บขอมูลโดยใหแตละกลุมอภิปรายและ

สรุปประเด็นดังตอไปนี้ 

• สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรวมของระบบนิเวศที่สํารวจเปน

อยางไร 

• จํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบมีอะไรบาง 

• ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตที่พบแต

ละบริเวณเปนอยางไร 

• ส่ิงมีชี วิตที่อาศัยอยู รวมกันในแตละบริ เวณที่นัก เรียนสํารวจมี

ความสัมพันธกันอยางไรบาง ในเชิงสายใยอาหารและความสัมพันธ
แบบอื่นๆ 

• แตละหวงโซอาหารมีการถายทอดพลังงานอยางไร 

• แตละระบบนิเวศมีการหมุนเวียนของสารอะไรบาง อยางไร 

• ถาระบบนิเวศถูกทําลายดวยภัยธรรมชาติหรือน้ํามือของมนุษยจะเกิด

อะไรขึ้น 
2.5   นักเรียนแตละกลุมบันทึกขอมูล และเขียนผังมโนทัศน เร่ืองหวงโซอาหาร

(ใบงานที่ 2.2) 

2.6   นักเรียนแตละกลุมจับฉลากวาดรูปการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศกลุมละ 

1 ชนิด (ใบงานที่  2.3) 

2.7   นักเรียนแตละกลุมอธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่จะเกิดขึ้นถาระบบนิเวศ

ที่นักเรียนศึกษาถูกทําลาย (ใบงานที่  2.4) 

ขั้นตอนที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป 

 2.7  ใหแตละกลุมนําเสนอผลการสํารวจและประเด็นที่ศึกษาสรุปหนาชั้นเรียน 

 2.8  นักเรียนและครูสรุปประเด็นที่คลายกันไวดวยกัน 

 2.9  ครูและนักเรียนอภิปรายและสรุปประเด็นตอไปนี้ 

•    ชนิดของระบบนิเวศ 

•    องคประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบาง 

•    ความสัมพันธขององคประกอบของระบบนิเวศ 

•     การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
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•     การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

•     การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
 ขั้นตอนที่ 4 ขยายความรู 

   2.10   นักเรียนแตละกลุมวาดรูประบบนิเวศในทองถ่ิน เชนในหมูบาน ตําบล ที่

อยูอาศัยของตนเอง(ใหลงมติของกลุมวาจะเลือกวาดที่ไหน) ลงบนกระดาษบรูฟแลวติด  บน

กระดานใหนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนไดศึกษาดวยกัน พรอมกับการบรรยายเรื่องระบบนเิวศของเรา 

 3. ขั้นสรุป 

 3.1   ครูและนักเรียนลงมติเลือกภาพที่วาดสวยและบรรยายไดดีออกมานําเสนอ

ใหเพื่อนฟง กลุมที่ไดออกมาบรรยายจะไดคะแนนโบนัส 5 คะแนน  ที่เหลือไดคะแนนรองลงมา 

4.  ขั้นประเมิน   

  4.1  ตรวจภาพวาดและเรียงความเรื่องระบบนิเวศของเรา 

  4.2  ตรวจใบงานเรื่องการสํารวจระบบนิเวศในวิทยาลัยฯ  

  4.3  ตรวจผังมโนทัศนหวงโซอาหาร 

  4.4  ตรวจแผนภาพแสดงการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

  4.5  ตรวจการอธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

  4.5  ตรวจคะแนนการทําแบบฝกหัด 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 1.  ส่ือการเรียนรู 

  1.1  ใบความรูที่ 2 เร่ืองระบบนิเวศ 

  1.2  ใบงานที่ 2.1  เร่ือง การสํารวจระบบนิเวศ 

  1.3   ใบงานที่ 2.2  เร่ือง หวงโซอาหาร 

  1.4   ใบงานที่  2.3  เร่ือง การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

  1.5   ใบงานที่  2.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

  1.6   กระดาษบรูฟ สีเมจิก สีเทียนหรือสีไม กระดาษกาว 

  1.7   สระน้ําภายในบริเวณวิทยาลัย 

 2.  แหลงเรียนรู 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

129 

 

    2.1  หองสมุดของวิทยาลัยฯ 

          2.2  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ 
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท 
องคประกอบ การหมุนเวียนสาร การถายทอดพลังงาน 
และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ 
2.  เสนอแนะแนวทางการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 
3.  พฤติกรรมนักเรียนดานการทํางานกลุม ทักษะเกีย่วกบั
การกําหนดบทบาทหนาที่ การรวมแสดงความคิดเห็น 
การสงรายงานทันกําหนดเวลา การรับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมาย การชวยเหลืองานภายในกลุม 

- ซักถาม 
- ตรวจผลงานใน
ใบงาน 
- ตรวจแบบฝกหัด 
- แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 

- ป ร ะ เ ด็ น ก า ร
ซักถาม 
- แบบประเมินใบ
งาน 
- ขอสอบวัดผลใน
แบบฝกหัด 

  

ครูจะประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู 

เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ตองไดคะแนนระดับคุณภาพ 6 คะแนนขึ้น

ไป จึงผานเกณฑ 

   2.  ทําขอสอบวัดผลในแบบฝกหัด ตองไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงผานเกณฑ 

 3.  การประเมินใบงานตองไดคะแนนระดับคุณภาพรวม 33 คะแนนขึ้นไปจึงผาน

เกณฑ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 1.  ผลการสอน/ผลการเรียนรูของนักเรียน 

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

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

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

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

 2. ปญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

 3.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและแกไข 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 2.1 

เร่ือง  การสํารวจระบบนิเวศ 

กลุมที่..............ช่ือกลุม............................................................ช้ัน.......................... 

วันที่...........เดอืน.............................พ.ศ. .......................... 

  รายช่ือสมาชิกกลุม 

  1.  ....................................................  2.  ..................................................... 

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

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

คําชี้แจง 

 ใหนักเรียนแตละกลุมสํารวจระบบนิเวศ โดยออกแบบการสํารวจขอมูลและพิจารณา

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติทั้งทางกายภาพและชีวภาพโดยกําหนดขอบเขตและเขียนแผนผัง

บริเวณที่จะสํารวจ 

 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาวิเคราะห  อภิปราย ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรวมของระบบนิเวศที่สํารวจเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 จํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบมีอะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตที่พบแตละบริเวณ

เปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันในแตละบริเวณที่นักเรียนสํารวจมีความสัมพันธกัน

อยางไรบาง ในเชิงสายใยอาหารและความสัมพันธแบบอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 แตละหวงโซอาหารมีการถายทอดพลังงานอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 แตละระบบนิเวศมีการหมุนเวียนของสารอะไรบาง อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 ถาระบบนิเวศถูกทําลายดวยภัยธรรมชาติหรือน้ํามือของมนุษยจะเกิดอะไรขึ้น 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่  2.2   

เร่ือง  หวงโซอาหาร 

กลุมที่..............ช่ือกลุม............................................................ช้ัน.......................... 

วันที่...........เดอืน.............................พ.ศ. .......................... 

  รายช่ือสมาชิกกลุม 

  1.  ....................................................  2.  ..................................................... 

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

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

คําชี้แจง 

 ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศน ของหวงโซอาหาร ของระบบนิเวศที่นักเรียนไปสํารวจมา 
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ใบงานที่  2.3  

เร่ือง  การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

กลุมที่..............ช่ือกลุม............................................................ช้ัน.......................... 

วันที่...........เดอืน.............................พ.ศ. .......................... 

  รายช่ือสมาชิกกลุม 

  1.  ....................................................  2.  ..................................................... 

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

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

คําชี้แจง 

 ใหนักเรียนวาดรูปการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศมา 1 ชนิด 
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ใบงานที่  2.4 

เร่ือง  การเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

กลุมที่..............ช่ือกลุม............................................................ช้ัน.......................... 

วันที่...........เดอืน.............................พ.ศ. .......................... 

  รายช่ือสมาชิกกลุม 

  1.  ....................................................  2.  ..................................................... 

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

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

คําชี้แจง 

 ใหนกัเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนทีท่ี่จะเกิดขึ้นถาระบบนิเวศทีน่ักเรียนศึกษาอยูถูก

ทําลาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินใบงานที่ 2.1 

เร่ือง การสํารวจระบบนิเวศ 

ช่ือกลุม...............................................กลุมที่.....................ช้ัน ปวช. ........................ 

 

คําอธิบายระดบัคุณภาพ  
รายการประเมนิ 3(ดีมาก) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 

บรรยายสภาพแวดลอม

โดยรวมของระบบนิเวศที่

สํารวจ 

บรรยายไดครอบคลุม

ถึงลักษณะทาง

กายภาพของแสง 
อุณหภูมิ ความชื้น 
หรือความเปนกรด

เปนดางของดนิ 
ชัดเจน 

 บรรยายลักษณะทาง
กายภาพได 2 อยาง
ขาดลักษณะทาง

กายภาพไปลักษณะ

ใดลักษณะหนึง่ ได
ครอบคุลม ชัดเจน 

บรรยายลักษณะทาง

กายภาพได 1 อยาง 
ไดครอบคุลม ชัดเจน 

การสํารวจจํานวนและชนดิ

ของสิ่งมีชีวิตที่พบ 
 มีการออกแบบ
ตารางสํารวจจาํนวน

และชนิดสิ่งมชีีวิตใน

ระบบนิเวศเหมาะสม 
ทําใหไดขอมูล

สมบูรณครบถวน 

มีการออกแบบ

ตารางสํารวจจาํนวน

และชนิดสิ่งมชีีวิตใน

ระบบนิเวศยังไม

เหมาะสม ทําใหได
ขอมูล คอนขาง
สมบูรณ 

ไมแสดงตารางการ

ออกแบบสํารวจ

จํานวนและชนิดของ

ส่ิงมีชีวิตในระบบ

นิเวศทําใหไดขอมูล

ไมครบถวน  

อธิบายความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมทางกายภาพ

กับสิ่งมีชีวิตทีพ่บแตละบริเวณ 

อธิบายความสัมพันธ

ระหวาง             
สภาพแวดลอม ทาง
กายภาพกับสิ่งมีชีวิต

ไดชัดเจน ครบถวน
และ เปนไปได 

อธิบายความสัมพันธ

ระหวาง  
สภาพแวดลอม  ทาง
กายภาพกับสิ่งมีชีวิต

ไดคอนขางชัดเจน

และ เปนไปได 

 อธิบายความสัมพันธ
ระหวาง  
สภาพแวดลอม  ทาง
กายภาพกับสิ่งมีชีวิต

ไดไมชัดเจนและอาจ 
เปนไปไมได 

อธิบายความสัมพันธของ

ส่ิงมีชีวิตดวยกนัในระบบ

นิเวศในเชิงสายใยอาหารและ

อธิบายความสัมพันธ

ในเชิงสายใยอาหาร 
และความสัมพันธ

อธิบายความสัมพันธ

ในเชิงสายใยอาหาร 
และความสัมพันธ

อธิบายความสัมพันธ

ในเชิงสายใยอาหาร 
และความสัมพันธ
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คําอธิบายระดบัคุณภาพ  
รายการประเมนิ 3(ดีมาก) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 

ความสัมพันธแบบตางๆ แบบตางๆไดถูกตอง

ครบถวน 
แบบตางๆไดถูกตอง

ขาดแบบใดแบบ

หนึ่ง 

แบบตางๆไดถูกตอง

ขาดมากวา 1 แบบ 

อธิบายลักษณะการถายทอด

พลังงานตามสายใยอาหาร

หรือหวงโซอาหาร 

อธิบายลักษณะการ

ถายทอดพลังงานตาม

สายใยอาหารหรือ

หวงโซอาหารได

ชัดเจนถูกตอง 

อธิบายลักษณะการ

ถายทอดพลังงาน

ตามสายใยอาหาร

หรือหวงโซอาหาร

ไดบางสวน 

อธิบายลักษณะการ

ถายทอดพลังงาน

ตามสายใยอาหาร

หรือหวงโซอาหาร

ไมชัดเจน 
อธิบายการหมนุเวยีนสารใน

ระบบนิเวศ 
อธิบายการหมนุเวยีน

สารในระบบนิเวศได

อยางนอย 2 ชนิด 

อธิบายการหมนุเวยีน  
สารในระบบนิเวศ

ได 1 ชนิด 

อธิบายการหมนุเวยีน

สารในระบบนิเวศ

ไมไดเลย 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระบบนิเวศถูกทําลาย 
แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับระบบนิเวศ

ถูกทําลายเชื่อมโยง

ไปถึงการเสียสมดุล

ของระบบนิเวศ และ
การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ไดชัดเจน 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับระบบนิเวศ

ถูกทําลายเชื่อมโยง

ไปถึงการเสียสมดุล

ของระบบนิเวศ และ
การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ไดคอนขาง

ชัดเจน 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับระบบนิเวศถูก

ทําลายเชื่อมโยงไปถึง

การเสียสมดุลของ

ระบบนิเวศ และการ
เปล่ียนแปลงแทนที่ได

ไมชัดเจน 
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คะแนนตัดสินคุณภาพ   คะแนนเต็ม  21  คะแนน 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
15-21 ดีมาก  
8-14 พอใช  
1-7 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบประเมินใบงานที่ 2.2   

เร่ือง  หวงโซอาหาร 

 

ช่ือกลุม...............................................กลุมที่.....................ช้ัน ปวช. ........................ 

1.  ใหพิจารณาความสอดคลองระหวางลักษณะที่สังเกตไดกับรายการประเมินผังกราฟกของผูเรียน 

โดยใชเกณฑตอไปนี ้

1 = ปรับปรุง    2 = พอใช    3 =  ปานกลาง   4 = ดี   5 = ดีมาก 
 2.  ใหทําเครื่องหมาย   ตรงชองผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
รายการ 

1 2 3 4 5 
1.  มีชื่อผังกราฟกพรอมรายละเอียดที่เหมาะสม      
2.  มีความประณีตในการพฒันาผังกราฟก      
3.  สาระและขอมูลถูกตอง      
4.  การสะกดคํา เครื่องหมาย และการใชภาษาของ
ขอความในผังกราฟกมีความถูกตอง 

     

5.  นําเสนอสาระและขอมูลที่อาน และดไูดงาย ชวน
ติดตาม 

     

6.  ขอมูลที่เสนอมีความสัมพันธและเชื่อมโยงได
ชัดเจนถูกตอง 

     

7.   เลือกใชแบบผังกราฟกเหมาะกับขอมลู และ
วัตถุประสงคที่นําเสนอ 

     

8.  นําเสนอขอมูลและสาระที่ตรงกับหัวขอ      
9.  เปนผังกราฟกที่ประกอบดวยองคประกอบครบถวน
ตามที่กําหนด 

     

10.  ผลงานผังกราฟกนี้ไดแสดงศักยภาพผูเรียน      
รวม      

รวมทั้งสิ้น  
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คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
34-50 ดีมาก  
18-33 พอใช  
1-17 ปรับปรุง  

 

 

  

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบประเมินใบงานที่  2.3  

เร่ือง  การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

ช่ือกลุม...............................................กลุมที่.....................ช้ัน ปวช. ........................ 
 

คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
รายการประเมนิ 

3(ดีมาก) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 
องคประกอบของภาพ  มีภาพ  สัญลักษณ ชนดิ

ของสารประกอบ 
แสดง ณ ตําแหนง ที่
ถูกตองครบถวนชัดเจน 

มีภาพ  สัญลักษณ ชนดิ
ของสารประกอบ แสดง 
ณ ตําแหนง ทีถู่กตอง 
ขาดสวนใดสวนหนึ่งไป 
แตยังแสดงไดชัดเจน 

มีภาพ  สัญลักษณ ชนดิ
ของสารประกอบ แสดง 
ณ ตําแหนง ทีถู่กตองไม
ครบถวนไมชัดเจน 

กระบวนการหมุนเวียน

ของสาร 
ช้ีบงคํานาม ของชนิด
ของสารหรือ

สารประกอบไดชัดเจน  
และชี้บงคํากรยิาของ

การเปลี่ยนแปลงจาก

สารหนึ่งไปยังอีกสาร

หนึ่งไดชดัเจนถูกตอง 

ชี้บงคํานาม ของชนิด
ของสารหรือ

สารประกอบได ไม
ชัดเจน  และชีบ้ง
คํากริยาของการ

เปล่ียนแปลงจากสาร

หนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง

ไดชัดเจน  

ช้ีบงคํานาม ของชนิด
ของสารหรือ

สารประกอบไดไม

ชัดเจน และชีบ้งคํากริยา
ของการเปลี่ยนแปลง

จากสารหนึ่งไปยังอีก

สารหนึ่งไดไมชัดเจน 
หรือไมถูกตอง 

ระบุการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางของการ

หมุนเวียนสาร 

แสดงการหมนุเวยีน

ของลูกศรที่ถูกตอง

ชัดเจน 

แสดงการหมนุเวยีน

ของลูกศรที่ถูกตอง

ชัดเจนแตขาดสวนใด

สวนหนึ่งไป 

แสดงการหมนุเวยีน

ของลูกศรที่ไมถูกตอง

ชัดเจน 

ความสวยงามเปน

ระเบียบเรยีบรอยของ

ภาพ 

ภาพรวมทั้งหมด

สวยงาม รายละเอียด
แตละภาพสื่อไดชัดเจน 
จัดวางตําแหนง

เหมาะสม สวยงามเปน
ระเบียบ 

ภาพรวมทั้งหมดยังมี

ความบกพรอง 
รายละเอียดแตละภาพ

ส่ือไดชัดเจน จัดวาง
ตําแหนงเหมาะสม 
คอนขางสวยงามเปน

ระเบียบ 

ภาพรวมทั้งหมด

บกพรอง รายละเอียด
แตละภาพยังสือ่ไดไม

ชัดเจน จัดวางตําแหนง
เหมาะสม ไมสวยงาม
เปนระเบยีบ 
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คะแนนตัดสินคุณภาพ  คะแนนเต็ม     12   คะแนน 

 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
9 - 12 ดีมาก  
 5 - 8 พอใช  
 1 - 4 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบประเมินใบงานที่  2.4 

เร่ือง  การเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

ช่ือกลุม...............................................กลุมที่.....................ช้ัน ปวช. ........................ 

 

คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
รายการประเมนิ 

3(ดีมาก) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 
มีการระบุสาเหตุของ

การเสียสมดุลของระบบ

นิเวศ 

มกีารระบุสาเหตุของ

การเสียสมดุลของ

ระบบนิเวศมากกวา  
5 ขอ 

มีการระบุสาเหตุของ

การเสียสมดุลของระบบ

นิเวศ 3-4 ขอ 

มีการระบุสาเหตุของ

การเสียสมดุลของระบบ

นิเวศต่ํากวา 3 ขอ 

อธิบายผลของการเสีย

สมดุลของระบบนิเวศ 
อธิบายผลของการเสีย

สมดุลของระบบนิเวศ

มากวา 3 ขอ 

อธิบายผลของการเสีย

สมดุลของระบบนิเวศ 
2-3 ขอ 

อธิบายผลของการเสีย

สมดุลของระบบนิเวศ   
1 ขอ 

อธิบายแนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ของ

ระบบนิเวศ 

อธิบายแนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ของ

ระบบนิเวศไดชัดเจน 

อธิบายแนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ของ

ระบบนิเวศคอนขาง

ชัดเจน 

อธิบายแนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ของ

ระบบนิเวศไมชัดเจน 

บอกชนิดของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ได 
บอกชนิดของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ได 
ทั้ง 2 ชนิด 

บอกชนิดของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่ได  
1 ชนิด 

บอกชนิดของการ

เปล่ียนแปลงแทนที่

ไมได 
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คะแนนตัดสินคุณภาพ  คะแนนเต็ม    12   คะแนน 

 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
9 - 12 ดีมาก  
 5 - 8 พอใช  
 1 - 4 ปรับปรุง  

 

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

(                                                 ) 

                                              วันที่............เดือน........................พ.ศ................... 
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แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมที่.............ชื่อกลุม...............................................................................ชั้นปวช. ........................ 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. ..............................................................ประธานกลุม 

  2. ..............................................................รองประธานกลุม 

  3. ...............................................................สมาชิก 

  4. ...............................................................สมาชิก 

  5. ...............................................................เลขานุการกลุม 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมนิ 

3 2 1 
1.  กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน    
2.  ชวยกันแสดงความคิดเห็น    
3.  สงงานทันตามกําหนดเวลา    
4.  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย    
5.  ชวยเหลืองานภายในกลุม    
                 รวม    

 

คะแนนตัดสินคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 
11-15 ดีมาก ผาน 
6-10 พอใช ผาน 
1-5 ปรับปรุง ไมผาน 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 

เกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  15 คะแนน 
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การพิจารณาคะแนน เกณฑ 
การประเมิน 

คะแนน

เต็ม 3 2 1 
3 1. กําหนดบทบาท

หนาที่ชัดเจน 
1. กําหนดบทบาท
หนาที่คอนขางชัดเจน 

1. กําหนดบทบาท
หนาที่ไมชัดเจน 

3 2. รวมแสดงความ
คิดเห็น 

2. รวมแสดงความ
คิดเห็นบางครัง้ 

2. ไมรวมแสดงความ
คิดเห็น 

3 3. สงงานทันตาม
กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 1,2,3 

3. สงงานทันตาม
กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 4,5 

3. สงงานไมทันตาม
กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมสุดทาย 
3 4.  รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

4.  รับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมายจาก

กลุมบางครั้ง 

4.  ไมรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

ทั ก ษ ะ ก า ร

ทํางานกลุม 

3 5.  ชวยเหลืองาน
ภายในกลุม 

5.  ชวยเหลืองาน
ภายในกลุมบางครั้ง 

5.  ไมชวยเหลืองาน
ภายในกลุม 
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แบบฝกหัด  ท่ี  2  เร่ือง  ระบบนิเวศ 

 

คําสั่ง :  ใหสมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันตอบคําถามหรืออธิบายขอคําถามตอไปนี้ ( 60 คะแนน) 

1. จงอธิบายความหมายของระบบนิเวศพรอมกับยกตวัอยางระบบนิเวศทีน่ักเรียนรูจัก 1 
ตัวอยาง 

2. ระบบนิเวศมีกีช่นิด อะไรบาง 
3. องคประกอบของระบบนิเวศที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธกัน

อยางไรบาง 
4. จงอธิบายแบบยอ ถึงการหมนุเวยีนสารในระบบนิเวศมา 1 สาร 
5. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศเปนไปตามหลักการอยางไรบาง 
6. จงบอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนเิวศ 
7. จงบอกแนวทางการรักษาดุลภาพของระบบนิเวศมาเปนขอ ๆ 
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- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี ่
หนวยการเรยีนรูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยการเรยีนรูเรื่องระบบนิเวศ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  (สอนตามหลักอริยสัจสี่) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน   2000-1401                                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม                                 เวลา  3 ชั่วโมง 

 

สาระที่ 1 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐาน  ว 2.2  :  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ปวช. 1-3 : สํารวจ  วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม และ

การใชทรัพยากรระดับทองถ่ิน  ระดับประเทศ และระดับโลก  วิเคราะหสาเหตุของปญหา  วางแผน

และลงมือปฏิบัติรวมกับชุมชน   ปองกัน   แกไขปญหา   เฝ าระวัง   อนุรักษ   และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

สาระสําคัญ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่อยูแวดลอม

มนุษย ที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได   การแบงทรัพยากรธรรมชาติฯที่เปนปจจัยพื้นฐาน

สําคัญโดยตรงตอความเปนอยูของมนุษย แบงได 5 ประเภท คือ ทรัพยากรดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม 

สัตวปา หรือถาแบงตามลักษณะการใชประโยชน แบงได 3 ประเภท คือ ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมด

ส้ิน ทรัพยากรที่ทดแทนได ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป   ทรัพยากรธรรมชาติ ฯมีความสําคัญตอ

มนุษยไมวาจะเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต แหลงที่อยูอาศัย การกําหนดลักษณะของอาชีพ 

และวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงควรจะอยูคูโลกมนุษย แตอาจมีผลกระทบที่ เปนปญหา  ทําให

ทรัพยากรธรรมชาติฯ หมดไป หรือขาดแคลน ไดเนื่องจาก ความไมสมดุลของประชากร การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กอนที่ปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ จะทวีความรุนแรงจนเกิดความเสียหายมากขึ้นมนุษยจําเปนตองมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  โดยการกําหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อมีเปาหมายของการมีทรัพยากรธรรมชาติฯ เหลือใชตลอดไปอยางตอเนื่อง

ยั่งยืน 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติฯและวางแผนแกไข

ปญหาได 

จุดประสงคปลายทาง 

 เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติฯ 

จุดประสงคนําทาง 

11. อธิบายถึงความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
12. บอกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
13. บอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
14. อธิบายสาเหตุและผลกระทบที่สําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ได 
15. อธิบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 

สาระการเรียนรู 

1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. การจําแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3. ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. สาเหตุและผลกระทบที่สําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 1.1  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมกลุมละ 5-6 คนซึ่งประกอบดวย เกง ปานกลาง 

ออน ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 

  1.2  ครูแจกใบงานที่ 1.1 กิจกรรม”ยืนแบบไหน” เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา สราง

บทบาทผูนําและผูตามและรวมกันอภิปรายประโยชนของการทํากิจกรรม 

  1.3  ครูแจกใบความรูเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  1.4  ครูนําภาพทรัพยากรธรรมชาติเชนทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน น้ํา แร สัตวปา

มาใหนักเรียนดูทีละภาพ กระตุนนักเรียนดวยคําถามเพื่อใหนักเรียนจําแนกประเภททรัพยากรดวย
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คําถาม”เปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดสิ้นไหม” “ทดแทนกันไดไหม”  และเชื่อมโยงใหนักเรียน

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตอความจําเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษย 

 1.5  ครูแจกใบงานที่ 1.2 เร่ืองแผนภูมิการจําแนกประเภทและความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 1.2 

 2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 

  ขั้นตอนที่ 1  กําหนดปญหา(ขั้นทุกข) 

  2.1  ครูแจกภาพขาวในหนาหนังสือพิมพในหัวขอ “ สภาพอากาศแปรปรวน รอน

รุนแรง-ฝนอันตราย  รูรับมือ.... ปลอดภัย”โดยครูจะกระตุนใหนักเรียนเขาใจถึงสถานการณในขาว 

เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

  2.2  สมาชิกในกลุมระดมสมอง เพื่อวิเคราะหบทความในขาว วา มีส่ิงใดบางที่เปน

ปญหา โดยเขียนปญหา เปนขอ ๆ 

  2.3  ครูอธิบายความเชื่อมโยงของเหตุแหงปญหา และการกําจัดหรือดับปญหา     

แลวใหนักเรียนแตละกลุมเลือกปญหา เพื่อหาแนวทางที่จะแกปญหาโดยไมนอกเหนือความสามารถ

ของมนุษย 

  ขั้นตอนที่ 2  ตั้งสมมติฐาน(ขั้นสมุทัย) 

  2.4   สมาชิกในกลุมนําปญหาที่เลือก 1 ปญหา มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดย

เขียนสาเหตุของปญหาเปนขอ ๆ 

  2.5   สมาชิกในกลุมระดมสมองเพื่อเขียนสมมติฐาน จากตัวแปรตนคือสาเหตุของ

ปญหา และตัวแปรตามคือปญหาที่เกิดขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 3  ทดลองและเก็บขอมูล(ขั้นนิโรธ) 

  2.6  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู หรือจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆและ ครูกระตุนให

นักเรียนคิดวานักเรียนอยากรูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาของการใชทรัพยากรธรรมชาติฯและคิด

เพื่อตอบคําถามนําเชน 

   -  นักเรียนควรจะไปหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูที่ไหน 

   - นักเรียนมีวิธีการอยางไรบางที่จะไปหาความรูและคําตอบที่ละเอียดถูกตอง 
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   2.7  นักเรียนชวยกันกําหนดเนื้อหาและวิธีการในการคนหา แนวทางการแกปญหา

การแปรปรวนของอากาศโดยใหมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 

  2.8  นักเรียนแตละกลุมนําแนวทางการแกปญหาที่ชวยกันหาขอมูลในขั้นตอนที่ 3 

นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ แลวชวยกันลงขอสรุป เขียนเปนขอกําหนด แนวทางการปฏิบัติ   

    2.9  นักเรียนแตละกลุมบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ที่ 1.3 เร่ืองการศึกษา

และเก็บขอมูล สาเหตุแนวทางแกไขของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 3.  ขั้นสรุป 

  นักเรียนแตละกลุมนําความรูที่ไดทั้งหมดมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปราย

โดยวิธีการเขียนลงในกระดาษนําเสนอ(กระดาษบรูฟ) นําไปติดบนกระดานดํา แลวอธิบาย  

 4.  ข้ันประเมิน 

  4.1  ประเมินใบงานที่  1.2   เร่ืองแผนภูมิการจําแนกประเภทและความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.2   ประเมินใบงานที่ 1.3 เร่ืองการศึกษาและเก็บขอมูล สาเหตุแนวทางแกไขของ

ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  4.3   ประเมินการทําแบบฝกหัดการประเมินผลทายบท 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 1.  ส่ือการเรียนรู 

 1.1  ใบความรูที่ 1 เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 1.2  ใบงานที่ 1.1 เร่ือง ยืนแบบไหน 

 1.3  ใบงานที่ 1.2  เร่ือง แผนภูมิจําแนกประเภทและความสําคญัของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 1.4  ใบงานที่ 1.3  เร่ือง การศึกษาและเก็บขอมูล สาเหตุแนวทางแกไขของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 1.5   ภาพทรัพยากรธรรมชาติปาไม ดิน น้าํ แรธาตุ สัตวปา ฯลฯ 

 1.6   การดาษนําเสนอ(กระดาษบรูฟ  )สีเมจิก  กระดาษกาว 
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 2.  แหลงเรียนรู 

   2.1  หองสมุดของวิทยาลัยฯ 

         2.2  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีจะประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความหมาย ประเภท สาเหตุ

ของปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 

2.  สรุปแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.  พฤติกรรมนักเรียนดานการทํางานกลุม ทักษะเกีย่วกับ

การกําหนดบทบาทหนาที่ การรวมแสดงความคิดเหน็ 

การสงรายงานทันกําหนดเวลา การรับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมาย การชวยเหลืองานภายในกลุม 

- ซักถาม 

- ตรวจผลงานใน

ใบงาน 

- ตรวจแบบฝกหัด 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- ประเด็นการ

ซักถาม 

- แบบประเมินใบ

งาน 

- ขอสอบวัดผลใน

แบบฝกหัด 

  

 ครูจะประเมนิตามสภาพจริงโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู 

เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ตองไดคะแนนระดับคุณภาพ 6 คะแนนขึ้น

ไป จึงผานเกณฑ 

   2.  ทําขอสอบวัดผลในแบบฝกหัด ตองไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงผานเกณฑ 

 3.  การประเมนิใบงาน จํานวน 2 ใบงาน แลว ไดคะแนนระดับคุณภาพ 21  คะแนน

ขึ้นไปจึงผานเกณฑ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 1.  ผลการสอน/ผลการเรียนรูของนักเรียน 

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

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

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

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

 2. ปญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

 3.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและแกไข 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 1.1 

เร่ือง ยืนแบบไหน 

 

วัตถุประสงค 1.  เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา 

  2.  เพื่อสงเสริมบทบาทผูนํา-ผูตาม 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม      20-40 คน 

เวลา  20  นาที 

สื่อ/อุปกรณ 1.   กระดาษหนังสือพิมพ  2.  เทปเพลง 

  3.  นกหวีด       

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

  1.  แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 5 คน แจกกระดาษหนังสือพิมพกลุมละ 1 คู 

  2.  กําหนดใหแตละกลุมเดินรอบกระดาษหนังสือพิมพ เมื่อเสียงเพลงดังขึ้น และ

เมื่อเสียงเพลงหยุดลงใหทุกคนในกลุมยืนในกระดาษหนังสือพิมพโดยไมใหเทาของสมาชิกคนใด

คนหนึ่งออกนอกกระดาษหนังสือพิมพ โดยผูนํากิจกรรมจะตองคอยสังเกตและจับเวลาเปานกหวีด

อยาใหนานเกินไป 

  3.  ในรอบที่ 2 พับกระดาษหนังสือพิมพเสียคร่ึงหนึ่ง เปดเพลงเดินวนและยืนใน

กระดาษหนังสือพิมพใหไดอีกโดยพับกระดาษหนังสือพิมพเสียคร่ึงหนึ่งทุกครั้ง และสมาชิกใน

กลุมจะตองหาวิธีการยืนใหไดในกําหนดเวลา ประมาณ 4 คร้ัง จึงสามารถสรุปไดวาทีมใดเปนผู

ชนะ 

  4.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปกจิกรรม 

ประเด็นการอภิปราย  

  กิจกรรมนี้ใหประโยชนดานใด 
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ใบงานที่  1.2 

เร่ือง  แผนภูมิการจําแนกประเภทและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

แผนภูมกิารจําแนกประเภทและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ใบงานที่   1. 3 

เร่ือง การศึกษาและเก็บขอมูล สาเหตุแนวทางแกไขของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

คําชี้แจง จากขาวที่ครูใหนักเรียนศึกษา ใหนักเรียนวิเคราะหปญหาทีเ่กดิขึ้นในประเดน็ตอไปนี ้

 1.  จากสถานการณดังกลาวมปีญหาอะไร(ขัน้ทุกข) 

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

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

 2.  จากปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากอะไร(ขั้นสมุทัย) 

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

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

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

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

 3.  นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณนี้ดวยวิธีใด (ขั้นนิโรธ) 

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

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

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

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

 4.  นักเรียนคิดวามีแนวทางแกปญหาอยางไรบาง (ขั้นมรรค) 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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อากาศแปรปรวน รอนรุนแรง-ฝนอันตราย รูรบัมือ...ปลอดภัย1 

 

 การมีความรูความเขาใจเฝาติดตามขาวสาร การพยากรณอากาศอยางตอเนื่องเพื่อ

เตรียมพรอมรับมือไดทันทวงที ส่ิงนี้ถือเปนสิ่งสําคัญ ตัวอยางของความแปรปรวนเชน 

 ในชวงฤดูหนาวกับมีฝนตกฟาคะนอง ขณะเดียวกันบางพื้นที่สัมผัสกับความหนาวเย็น

ของฤดูกาลไดเพียงชวงเวลาสั้น ๆ อีกทั้งมีการคาดการณกลาวถึงสภาพอากาศและอุณหภูมิในชวง

ฤดูรอนที่กําลังมาเยือนวาจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมหลายพื้นที่ แถมยังมีปรากฏการณเอลนินโญที่ตอง

รับมือชวงเวลาซึ่งยังไมถึงฤดูฝนแตหลายพื้นที่ไดสัมผัสกับสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาชวยดับ

รอน  ขณะเดียวกันยังมีความไมปกติของฝนที่ตกลงมาซึ่งนอกจากมีกล่ิน เมื่อน้ําฝนถูกรางกายจะมี

อาการผื่นคัน ฯลฯ สาเหตุนี้นาจะมาจากสิ่งที่เรียกกันวา “ฝนกรด” และแมจะยังมีความไมแนชัดแต

จากส่ิงที่เกิดขึ้นนาจะเปนสัญญาณที่บงบอกสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมที่ตองหวงใย “ฤดูหนาว

สามารถจะเกิดฝนตกขึ้นได ซ่ึงก็เปนเรื่องปกติและแตละปก็จะมีฝนตกหนักเบาแตกตางกันไป” 

สมชาย ใบมวง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บอกเลาพรอมกับใหความรูเพิ่มเติมถึงสภาพอากาศชวง

ฤดูรอนที่กําลังจะมาถึง รวมทั้งลักษณะของฝนกรดวา หนวยงานที่คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณ

เอลนินโญ ไดคาดหมายวา ปรากฏการณนี้ไดเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนปที่แลวโดยจะมีความ

ตอเนื่องและความรุนแรงปานกลางไปถึงกลางป 

 เมื่อเกิดปรากฎการณนี้ในระดับปานกลาง ผลที่จะตามมาในบานเราคือ ฤดูรอนบานเราป

นี้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูรอนจะสูงกวาคาปกติ เชน คาปกติเปน 37 องศา อุณหภูมิเฉลี่ย

สูงสุดก็อาจจะเปน 38 องศาไดเปนตน นอกจากนี้ปริมาณฝนฤดูรอนปนี้ก็จะนอยลงกวาคาปกติ

ประมาณ 10-20 %  

 อยางไรก็ตามสําหรับฤดูฝนปนี้คาดวากลางเดือนพฤษภาคมก็จะมาแลว และในชวงเดือน

เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ซึ่งเปนชวงฤดูรอนก็จะมีพายุรอนเกิดขึ้น แมฝนที่ตกลงมาจะ

ไมใชบริเวณกวางแตก็เปนฝนตกที่มีปริมาณมากพอสมควรก็สามารถบรรเทาความรอน ความแหง

แลงในบางพื้นที่ลงได 

                                                 
1

 จาก เดลินิวส ฉบับวันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 หนา 4 
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 “การใชน้ําในพื้นที่การเกษตรตองระมัดระวังใชน้ําอยางประหยัดจนกวาจะเขาฤดูฝน ไม

วาจะเปนการนําไปใชน้ําในการเพาะปลูกทํานาขาว เล้ียงปลา ฯลฯ ก็ใหใชน้ําอยางประหยัด ปลูกพืช

ระยะสั้นอยางเชนพืชตระกูลถ่ัวที่ใชน้ํานอย “  

 สวนฝนกรดในที่นี้ ส่ิงสําคัญที่เกิดขึ้นคือเม็ดฝนที่ตกมาจากทองฟา พอตกลงมาใน

บรรยากาศถาขณะนั้นมีสารแขวนลอยที่ เปนพวกสารที่อาจมาจากแหลงกําเนิดในโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ปลอยฝุนควันซ่ึงอาจเปนสารเคมีพวกซัลเฟอรไดออกไซด พอปลอยออกมาสาร

ตางๆเหลานี้จะลอยอยูในบรรยากาศในกรณีที่มีฝนตกลงมาผสมผสานกันทําใหน้ําฝนที่ตกลงมาซึ่ง

เปนน้ําบริสุทธิ์ พอไดรับสารเคมีซ่ึง ก็ขึ้นอยูวาตัวสารเคมีนั้นมีความเจือจางหรือเขมขน แตอยางไรก็

ดีก็จะมีปฏิกิริยาเปนกรดออนๆ เมื่อตกลงมายังพื้นดินถาสัมผัสกับพืชก็อาจทําใหพืชเกิดการไหม

เพราะเปนกรดออนๆ  สวนถาสัมผัสกับผิวหนังอาจมีอาการคันได 

 สภาวะการเกิดฝนกรดคงไมมีอะไรบงบอกไดและอยางที่กลาวมาแลว หากเปนสภาวะ

ประจวบกันอยูในสภาวะที่เอ้ือหรือเหมาะพอดี จึงจะเกิดฝนกรดได ซ่ึงก็ไมไดเกิดขึ้นบอย สวนฝน

แรกหากไมจําเปนก็ควรหลีกเลี่ยงการตากฝน สังเกตกันหรือไมวาบางคนที่สัมผัสฝนแรกจะไม

สบายเนื่องจากสาเหตุ การมีฝุนละออง ตะกอนแขวนลอยสิ่งสกปรกอยู การออกไปกลางแจงปะทะ

กับฝนซึ่งอาจรับประทานไปโดยไมไดตั้งใจก็อาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวยเปนอันตรายกับรางกาย

ได ซ่ึงก็มีการบอกกลาวกันมาแตโบราณ ผูเฒาผูแกมักจะเตือนใหระมัดระวังเพราะรางกายยัง

ปรับตัวไมได ซ่ึงความสกปรกจากชั้นบรรยากาศทําใหรางกายออนแอเปนหวัดไดงาย โดยมากมัก

รอใหฝนตกตกไปไดสักระยะหนึ่งกอนคอยออกไปกลางแจง 

 นอกจากนี้ฝนกรดอาจมีมูลเหตุเกิดขึ้นไดจากสาเหตุอ่ืน อยางเชน การระเบิดของภูเขาไฟ 

ซ่ึงจะมีกํามะถันและอาจกระจายไปไดทั่ว ในพื้นที่ที่มีฝนตกจะกลายเปนฝนกรด พอมีฝนตกมาก็จะ

นําซัลเฟอรไดออกไซดมาพรอมกับฝน จากการเกิดขึ้นในระดับสูง ซ่ึงมีลมนําพาตะกอนแขวนลอย

เคล่ือนที่จากที่หนึ่งไปในระยะไกลไดก็จะนํามาสูเบื้องลาง หากในบริเวณนั้นมีสภาพแวดลอมที่ทํา

ใหเกิดฝนตกก็ทําใหเกิดฝนกรดได 

 จากที่กลาวมา การที่จะบอกวาฝนที่ตกลงมาอะไรเปนฝนกรดหรือไม คอนขางจะยากแต

อยางไรก็ตามจากที่มีขอมูลบันทึก ฝนกรดถาไมรุนแรงจะไมทําอันตรายตอมนุษยเทาไหรจึงไมควร

ตื่นตระหนก แตควรระมัดระวังฝนแรกของฤดูฝน หรือฤดูรอน  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน ควร
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ปลอยใหฝนตกลงมาชะลางบรรยากาศใหมีความสะอาดชวงหนึ่งกอนซึ่งตะกอนแขวนลอยตางๆ 

เหลานี่ที่มากับฝนแรก ๆ ก็ไมอาจรูวามีเชื้อโรคอะไรหรือไม บางครั้งอาจทําใหคันตา ตาแดง ได 

รองอธิบดีกลาวฝาก 

 นอกจากนี้ อาจารยสุชาตา ชินะจิตร อดีตผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ไดใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของฝนกรดและสิ่งที่ตองระมัดระวังวา     

ถากลาวถึงฝนกรดจากมลพิษ ฝนกรดก็คือ น้ําฝนที่มีฤทธ์ิเปนกรดจากการละลายมลพิษในอากาศ

ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด และพวกออกไซดไนโตรเจน กลายเปน

กรดซัลฟูริก หรือกรดกํามะถัน และกรดไนตริก กาซมลพิษทั้งสองเกิดมาจากการเผาไหมวัตถุที่มี

ซัลเฟอร และไนโตรเจนเปนองคประกอบ แหลงสําคัญคือการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล อยางเชน 

ถานหิน ซ่ึงมีซัลเฟอร และไนโตรเจนเปนองคประกอบ และอีกแหลงหนึ่งคือ เกิดจาก ไอเสีย

รถยนต และการเผาไหมอ่ืน ๆ จึงตองมีมาตรการลดการใชหรือลดการปลดปลอยแก็สมลพิษ 

 “พฤติกรรมของมนุษยมากกวาที่ไปเรงการเกิดฝนกรด ซ่ึงไปเรงมากก็ทําใหเกิดการเสีย

สมดุลทางธรรมชาติ ระบบนิเวศเสียไป อยางถาเปนพืชก็อาจทําใหใบพืชเปนแผล ซ่ึงหมายถึง

ความสามารถของพืชในการสังเคราะหดวยแสงลดลง อาจสงผลตอหวงโซอาหาร อาคารที่ทําดวย

ปูน จะคอยๆทรุดโทรมจากการละลายของปูน จากที่กลาว ปญหาฝนกรดเปนเพราะกิจกรรมของ

มนุษยเปนตัวเรงใหเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะมีขึ้นในระยะยาว “ 

 กอนที่ทุกอยางจะสายเกินการแกไข การใหความสําคัญกับสภาพอากาศธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ส่ิงนี้ถึงเวลาแลวที่ทุกคนจะตองรวมกันปกปองดูแลรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน 
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แบบประเมินใบงานที่ 1.2 

เร่ือง  แผนภูมิการจําแนกประเภทและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ช่ือกลุม...............................................กลุมที่.....................ช้ัน ปวช. ........................ 

 1.  ใหพิจารณาความสอดคลองระหวางลักษณะที่สังเกตไดกับรายการประเมินผังกราฟก

ของผูเรียน โดยใชเกณฑตอไปนี้ 

1 = ปรับปรุง    2 = พอใช    3 =  ปานกลาง   4 = ดี   5 = ดีมาก 

 2.  ใหทําเครื่องหมาย   ตรงชองผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
รายการ 

1 2 3 4 5 

1.  มีชื่อผังกราฟกพรอมรายละเอียดที่เหมาะสม      

2.  มีความประณีตในการพฒันาผังกราฟก      

3.  สาระและขอมูลถูกตอง      

4.  การสะกดคํา เครื่องหมาย และการใชภาษาของ

ขอความในผังกราฟกมีความถูกตอง 

     

5.  นําเสนอสาระและขอมูลที่อาน และดไูดงาย ชวน

ติดตาม 

     

6.  ขอมูลที่เสนอมีความสัมพันธและเชื่อมโยงได

ชัดเจนถูกตอง 

     

7.   เลือกใชแบบผังกราฟกเหมาะกับขอมลู และ

วัตถุประสงคที่นําเสนอ 

     

8.  นําเสนอขอมูลและสาระที่ตรงกับหัวขอ      

9.  เปนผังกราฟกที่ประกอบดวยองคประกอบครบถวน

ตามที่กําหนด 

     

10.  ผลงานผังกราฟกนี้ไดแสดงศักยภาพผูเรียน      

รวม      

รวมทั้งสิ้น  
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คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

34-50 ดีมาก  

18-33 พอใช  

1-17 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบประเมินใบงานที่ 1.3 

 เร่ือง การศึกษาและเก็บขอมูล สาเหตุแนวทางแกไขของปญหาทรัพยากรน้ํา 

ชื่อกลุม..................................................................................ชั้น................................... 

คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
รายการประเมนิ 

3(ดีมาก) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 

1.  บอกสภาพปญหา(ขั้นทุกข) บอกสภาพปญหาจาก

การศึกษาขาวหรือ

กรณีตวัอยางได

ถูกตองสมบูรณ

ชัดเจนอยางนอย 2

ประเด็น 

บอกสภาพปญหา

จากการศึกษาขาว

หรือกรณีตวัอยางได

คอนขางชัดเจน ได  

1 ประเด็น 

บอกสภาพปญหา

จากการศึกษาขาว

หรือกรณีตวัอยางได

ไมชัดเจน นอก

ประเด็น 

2.  บอกสาเหตขุองการเกิด

ปญหา (ขั้นสมทุัย) 

อธิบายสาเหตแุละ

ผลกระทบที่สําคัญ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไดถูกตองสมบูรณ 

อธิบายสาเหตแุละ

ผลกระทบที่สําคัญ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดบางสวน 

อธิบายสาเหตแุละ

ผลกระทบที่สําคัญ

ของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดไมชัดเจน 

3.  จะแกปญหาในสถานการณ

นี้ดวยวิธีใด (ขัน้นิโรธ) 

 เขียนขอมูลวธีิการ

แกไขปญหา ได อยาง

นอย 4 ขอ 

 เขียนขอมูลวธีิการ

แกไขปญหา ได 

อยางนอย 2 ขอ 

 เขียนขอมูลวธีิการ

แกไขปญหา ได  1 

ขอ 

4.  มีแนวทางแกปญหา

อยางไรบาง (ขั้นมรรค) 

เสนอ-บอกแนวทาง

การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจาก    

การใช

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไดถูกตองเหมาะสม 

4-5 ขอ 

เสนอ-บอกแนวทาง

การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจาก    

การใช

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดถูกตอง

เหมาะสม 2-3 ขอ 

เสนอ-บอกแนวทาง

การแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมจาก    

การใช

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฯไดถูกตอง

เหมาะสม 1 ขอ 
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คะแนนตัดสินคุณภาพ คะแนนเต็ม 12  คะแนน 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

9-12 ดีมาก  

5-8 พอใช  

1-4 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมที่.............ชื่อกลุม...............................................................................ชั้นปวช. ........................ 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. ..............................................................ประธานกลุม 

  2. ..............................................................รองประธานกลุม 

  3. ...............................................................สมาชิก 

  4. ...............................................................สมาชิก 

  5. ...............................................................เลขานุการกลุม 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมนิ 

3 2 1 

1.  กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน    

2.  ชวยกนัแสดงความคิดเหน็    

3.  สงงานทันตามกําหนดเวลา    

4.  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย    

5.  ชวยเหลืองานภายในกลุม    

                 รวม    
 

คะแนนตัดสินคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

11-15 ดีมาก ผาน 

6-10 พอใช ผาน 

1-5 ปรับปรุง ไมผาน 
 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

166 

 

เกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  15 คะแนน 

 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 

การประเมิน 

คะแนน

เต็ม 3 2 1 

3 1. กําหนดบทบาท

หนาที่ชัดเจน 

1. กําหนดบทบาท

หนาที่คอนขางชัดเจน 

1. กําหนดบทบาท

หนาที่ไมชัดเจน 

3 2. รวมแสดงความ

คิดเห็น 

2. รวมแสดงความ

คิดเห็นบางครัง้ 

2. ไมรวมแสดงความ

คิดเห็น 

3 3. สงงานทันตาม

กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 1,2,3 

3. สงงานทันตาม

กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 4,5 

3. สงงานไมทันตาม

กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมสุดทาย 

3 4.  รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

4.  รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมายจาก

กลุมบางครั้ง 

4.  ไมรับผิดชอบงาน

ที่ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

ทักษะการ

ทํางานกลุม 

3 5.  ชวยเหลืองาน

ภายในกลุม 

5.  ชวยเหลืองาน

ภายในกลุมบางครั้ง 

5.  ไมชวยเหลืองาน

ภายในกลุม 
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แบบฝกหัด  ท่ี  1  เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

คําสั่ง :  ใหสมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันตอบคําถามหรืออธิบายขอคําถามตอไปนี้ ( 60 คะแนน) 

1. จงอธิบายความหมายของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. จงบอกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. จงบอกความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอมนุษยชาติ 

4. ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นมีอะไรบางและจงยกตวัอยาง

สถานการณจรงิมา 2 ตัวอยาง 

5. จากปญหาที่เกดิขึ้นจาสถานการณจริงที่นกัเรียนยกตวัอยางมาในขอ  4 ใหนกัเรียนอธิบาย

สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

6. การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนตอมนษุยชาติมากทีสุ่ดมี

วิธีการอยางไรบาง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  (สอนตามหลักอริยสัจสี่) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน   2000-1401                                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง  ระบบนิเวศ                                                               เวลา  3 ชั่วโมง 

 

สาระที่  2  :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน  ว 2.1  :  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะความรูและจิตวิทยาศาสตร 

ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ปวช. 1-3  :  วิเคราะหอภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

สาระสําคัญ 

 ในธรรมชาติเราจะพบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอยูรวมกันเสมอระบบที่กลุมส่ิงมีชีวิตใน

แหลงที่อยูเดียวกันมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในแหลงที่อยูนั้นมี

บทบาทผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยอินทรีสาร มีการถายทอดสาร และพลังงานในรูปของหวงโซอาหาร 

สายใยอาหาร และสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันอยางหลากหลายเรียกวาระบบนิเวศ  ถาระบบนิเวศมี

ความสมดุลอยูเสมอไมมีปจจัยอะไรมารบกวนจะเปนระบบนิเวศที่สมดุล แตจะมีการเปลี่ยนแปลง

แทนที่เมื่อมีปจจัยการกายภาพหรือทางกายภาพที่ผิดปกติมารบกวน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 วิเคราะหอภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของส่ิงมีชีวิต ความสําคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 

จุดประสงคปลายทาง 

 เสนอแนะแนวทางการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

จุดประสงคนําทาง 

1. อธิบายถึงความหมายของระบบนิเวศได 
2. บอกชนิดของระบบนิเวศได 
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3. อธิบายความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 
4. เขียนและสรุปการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
5. อธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศได 

สาระการเรียนรู 

1. ความหมายของระบบนิเวศ 
2. ชนิดของระบบนิเวศ 
3. องคประกอบของระบบนิเวศ 
4. การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ 
5. ความสัมพันธในระบบนิเวศ 
6. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.1   ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน ซ่ึงประกอบดวยนักเรียน เกง ปาน

กลาง ออน ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 

 1.2   ครูแจกใบความรูที่ 2 เร่ือง ระบบนิเวศ 

1.3  ครูยกตัวอยางบริเวณสระน้ําในวิทยาลัยแลวใหนักเรียนจําแนกสิ่งมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอมวาประกอบไปดวยอะไรบาง  มีความสัมพันธกันอยางไรบาง  ครูกระตุนใหนักเรียนลอง

คิดเปรียบเทียบความแตกตางของระบบนิเวศบริเวณสระน้ํากับระบบนิเวศบริเวณสวนหยอมวามี

ความเหมือนและแตกตางกันอยางไรบางนักเรียนชวยกันอภิปราย 

1.4   นักเรียนชวยกันบอกความหมายของระบบนิเวศ 

1.5   ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 1.6  ครูแจกใบงานที่ 2.1 เร่ือง “ภาวะตกอับ” เพื่อทํากิจกรรมสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหา และสงเสริมกระบวนการกลุมและรวมกันอภิปรายประโยชนของ

การทํากิจกรรม 

2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
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  2.1  ครูกระตุนใหนักเรียนคิดโดยใชคําถามนําวา  ระบบนิเวศในธรรมชาติมีการ

เปล่ียนแปลงจากระบบนิเวศแบบหนึ่งไปยังระบบนิเวศอีกแบบหนึ่งไดหรือไม  ครูแจกใบงานที่ 2.2 

เร่ืองการวิเคราะหปญหาแหลงน้ําจากการเกิด  Algae bloom 

  ขั้นตอนที่ 1  กําหนดปญหา(ขั้นทุกข) 

  2.2  ครูนําภาพระบบนิเวศแหลงน้ําที่เต็มไปดวยสาหราย หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา  Algae bloom ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตแบบผิดปกติของสาหราย พรอมกับ

บทความใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา 

  2.3  นักเรียนแตละกลุมใชแผนภูมิกางปลาวิเคราะห สาเหตุของการเกิด  Algae 

bloom อยางนอย 3 ประเด็น 

  2.4  นักเรียนแตละกลุมเลือกประเด็นสาเหตุของปญหาที่กลุมลงมติวาเปน

ประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิด Algae bloom  มา 1 ประเด็น 

 ขั้นตอนที่ 2  ตั้งสมมติฐาน(ขั้นสมุทัย) 

 2.5 นักเรียนนําประเด็นสาเหตุของปญหาที่เลือกมาวิเคราะหหาส่ิงที่จะเปนการ

แกปญหาโดยเขียนเปนสมมติฐาน แลวใหกลุมลงมติ เลือกสมมติฐานที่เปนไปไดวาเมื่อกระทําแลว

จะทําใหแหลงน้ําไมเกิด  Algae bloom 

 ขั้นตอนที่ 3  ทดลองและเก็บขอมูล(ขั้นนิโรธ) 

 2.6  นักเรียนนําประเด็นปญหาที่เลือกมาออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ตั้งไว โดยออกแบบการทดลองเองใหเหมาะสมกับวัสดุอุปกรณที่มีอยูกับเวลา 

(เนื่องจากเปนการทดลองที่ตองสังเกตผลจากการเจริญเติบโตของสาหราย หรือส่ิงมีชีวิตที่มีการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงใชระยะเวลานาน ควรออกแบบการทดลองโดยเปดโอกาสใหเกิดการเจริญเติบโต

หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในน้ําเปนระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห)  ออกแบบการทดลอง

ลงในใบงานที่  2.3  เร่ือง  การทดลองวิเคราะหสาเหตุของการเกิด Algae bloom 

 2.7  ในระหวางที่เตรียมการ และรอผลสังเกตของการทดลอง ใหนักเรียนคนควา

ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศแหลงน้ําเมื่อมี  Algae bloom มากๆจนไม

สามารถแกไขสาเหตุของปญหาได  
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  ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 

   2.8  นักเรียนแตละกลุมนําผลการทดลองที่ไดจากการสังเกตชนิดของสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศแหลงน้ํา  มาสรุปอภิปรายผลถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด Algae bloom  แลวชวยกันคิดหา

แนวทางปองกันและแกไขเพื่อไมใหเกิดปญหา  Algae bloom  ในแหลงน้ํา 

 3. ขั้นสรุป 

 3.1   นักเรียนแตละกลุมนําความรูที่ไดทั้งหมดมานําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู 

และอภิปราย ในประเด็น “ถาระบบนิเวศแหลงน้ําเกิด Algae bloom จนทําใหส่ิงมีชีวิตในน้ําตาย

หมดระบบนิเวศแหลงน้ํานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่อยางไร”  แลวเขียนสรุปลงในใบงานที่  

2.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ  

 3.2   นักเรียนแตละกลุมนําเสนอแนวทางการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

4.  ขั้นประเมิน   

  4.1   ตรวจใบงานเรื่องการวิเคราะหปญหาแหลงน้ําจากการเกิด  Algae bloom 

  4.2   ตรวจวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการหาคําตอบจากการทดลอง ในใบ

งานที่ 2.3 

 4.3   ตรวจการอภิปราย ในหัวขอ “ถาระบบนิเวศแหลงน้ําเกิด Algae bloom จน

ทําใหส่ิงมีชีวิตในน้ําตายหมดระบบนิเวศแหลงน้ํานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่อยางไร”  (ใบ

งานที่ 2.4) 

 4.4  ตรวจคะแนนการทําแบบฝกหัด 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 1.  ส่ือการเรียนรู 

  1.1  ใบความรูที่ 2 เร่ืองระบบนิเวศ 

  1.2  ใบงานที่ 2.1  เร่ือง “ภาวะตกอับ” 

  1.3   ใบงานที่ 2.2  เร่ือง การวิเคราะหปญหาแหลงน้ําจากการเกิด  Algae bloom 

 1.4   ใบงานที่  2.3  เร่ืองการทดลองวิเคราะหสาเหตุของการเกิด Algae bloom 

    1.5   ใบงานที่  2.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

  1.6   ภาพ  Algae bloom และบทความเกี่ยวกับ Algae bloom 
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 1.7   กระดาษบรูฟ  สีเมจิก  กระดาษกาว 

  1.8  สระน้ํา  และสวนหยอม ภายในบริเวณวิทยาลัย 

 2.  แหลงเรียนรู 

    2.1  หองสมุดของวิทยาลัยฯ 

          2.2  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท 

องคประกอบ การหมุนเวียนสาร การถายทอดพลังงาน 

และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ 

2.  เสนอแนะแนวทางการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 

3.  พฤติกรรมนักเรียนดานการทํางานกลุม ทักษะเกีย่วกบั

การกําหนดบทบาทหนาที่ การรวมแสดงความคิดเห็น 

การสงรายงานทันกําหนดเวลา การรับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมาย การชวยเหลืองานภายในกลุม 

- ซักถาม 

- ตรวจผลงานใน

ใบงาน 

- ตรวจแบบฝกหัด 

- แ บ บ สั ง เ ก ต

พฤติกรรม 

- ป ร ะ เ ด็ น ก า ร

ซักถาม 

- แบบประเมินใบ

งาน 

- ขอสอบวัดผลใน

แบบฝกหัด 

 ครูจะประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู 

 

เกณฑการวัดและประเมินผล 

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ตองไดคะแนนระดับคุณภาพ 6 คะแนนขึ้น

ไป จึงผานเกณฑ 

   2.  ทําขอสอบวัดผลในแบบฝกหัด ตองไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงผานเกณฑ 

 3.  การประเมินใบงานตองไดคะแนนระดับคุณภาพรวม 35 คะแนนขึ้นไปจึงผาน

เกณฑ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 1.  ผลการสอน/ผลการเรียนรูของนักเรียน 

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

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

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

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

 2. ปญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

 3.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและแกไข 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 2.1 

เร่ือง ภาวะตกอับ 
 

วัตถุประสงค 1.  เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา 

  2.  เพื่อสงเสริมกระบวนการกลุม 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม      20-40 คน 

เวลา  20  นาที 

สื่อ/อุปกรณ 1.   กระดาษบันทึก 2.  บทความปญหา      

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

  1.  แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 5 คน มอบบทความปญหาและกระดาษบันทึกกลุมละ 

1 ชุด 

  2.  กําหนดใหแตละกลุมบันทึกเหตุผลที่ดีที่สุดของการแกปญหา 

  3.  นําผลงานของแตละกลุมมาจัดแสดงรวมกันเพื่อศึกษาเหตุผลของแตละกลุม 

  4.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรม 

ประเด็นการอภิปราย  

  กิจกรรมนี้ใหประโยชนดานใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความปญหา 

ธุรกิจสงออกทางทะเลของทานกําลังตกอยูในภาวะขาดทุนทานจําเปนตองปลดพนักงานออกจํานวน 10 คน 

ทานจะปลดพนักงานตําแหนงใดออกจึงจะทําใหทานประคับประคองธุรกิจของทานตอไปไดสักระยะหนึ่ง โดย

บริษัทของทานมีพนักงานทั้งหมดดังนี้ 

1.     ผูจัดการ  (คือทานเอง)    6.     พนักงาน Q.C    2 คน   (ชาย 1 หญิง 1 ) 

2.     รองผูจัดการ  (คือภรรยาทานเอง)   7.     พนักงานซื้อวัสดุ   2 คน  (หญิงทั้งหมด) 

3.     พนักงานบัญชี         1 คน (หญิง)                  8.    พนักงานทําความสะอาด 1 คน  (หญิง) 

4.     พนักงานคุมสินคา   2 คน (ชาย 1 หญิง 1)     9.     พนักงานตอนรับ    1  คน  (หญิง) 

5.     พนักงานสงสินคา  3  คน (ชายทั้งหมด)       10.   พนักงานผลิตสินคา   30 คน (ชาย 10 หญิง 20 )           
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ใบงานที่ 2.2 

เร่ือง   การวิเคราะหปญหาแหลงน้ําจากการเกิด  Algae bloom 

 กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

คําชี้แจง  

จากภาพ Algae bloom และบทความที่ครูใหนกัเรียนศึกษา ใหนักเรยีนวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นใน

แผนภูมกิางปลาตอไปนี้ 

ขั้นกําหนดปญหา(ขั้นทุกข) 

 

 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

 

ปญหาที่เกิดขึ้นคือ

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

ประเด็นของสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาที่สําคัญที่สุดคือ...................................................... 

 

  
ปญหา 

สาเหตุที่ 3 สาเหตุที่ 4 

สาเหตุที่ 1 สาเหตุที่ 2 
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ขั้นตัง้สมมติฐาน(ขัน้สมุทัย) 

สมมติฐาน “ถามีการแกไขปญหาโดย............................................................ ...........................จะทํา

ใหแหลงน้ําไมเกิด Algae bloom” 
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ใบงานที่  2.3   

เร่ือง  การทดลองวิเคราะหสาเหตุของการเกิด Algae bloom 

กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

ขั้นตอนที่ 3  ทดลองและเก็บขอมูล(ขั้นนโิรธ) 

คําสั่ง  ใหนักเรียนแตละกลุมออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจนวาสาเหตขุองการเกิด Algae bloom  

เกิดจากอะไร โดยพิจารณาจากสมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว และใชตัวแปรในสมมติฐานเปนตวัแปร

ในการทดลอง 

จากปญหาและสมมติฐานทีไ่ด 

 ตัวแปรที่เกี่ยวของกบัสมมติฐานคือ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ตัวแปรตนคือ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ตัวแปรตามคือ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่คือ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 การออกแบบการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
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 การวางแผนทีล่ดความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 เก็บขอมูล และการสื่อความหมาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล(ขัน้มรรค) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางวิธีการออกแบบการทดลอง 

 

สถานการณ    

 จากความสัมพนัธระหวางความหนาแนนของประชากรยสีตกับจํานวนวันที่เล้ียงไวใน

อาหารในตารางดังนี ้

เวลาที่เล้ียงไวในอาหาร

(วัน) 

ความหนาแนนของประชากรยีสต(จํานวนเฉลี่ยของเซลล/1 บริเวณ

สไลด) 

1 22 

2 65 

3 100 

4 150 

5 130 

6 96 

7 82 

8 23 

9 12 

 

จากตารางสามารถตั้งปญหาไดคือ 

 1.  เหตุใดประชากรยีสตจึงไมเพิ่มจํานวนขึน้หลังจากวันที่ 4 ไปแลว 

 2.  อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหประชากรยีสตลดลง 

 3.  ของเสียที่เพิ่มจํานวนขึ้นเปนสาเหตุที่ทาํใหประชากรยีสตลดลงหรือไม 

 4.  การขาดแคลนอาหารเปนสาเหตุที่ทําใหประชากรยีสตลดลงหรือไม 

 5.  สภาวะใดทีย่ีสตเจริญเติบโตได 

 6.  ประชากรสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีแบบแผนของการเจริญเปนไปตามนีด้วยหรือไม 

 7.  อาหารตางชนิดกันทําใหยีสตเจริญเติบโตแตกตางกนัใชหรือไม 

 ปญหาที่เลือก คือ  การขาดแคลนอาหารเปนสาเหตุที่ทําใหประชากรยีสตลดลงใชหรือไม  
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 สมมติฐานคือ ถาขาดแคลนอาหารทําใหจํานวนเซลลยีสตลดลงหลังจาก 4 วันไปแลว 

ดังนั้นเมื่อเติมกากน้ําตาล 5 cm3  ลงไปในสารละลายอาหารที่เล้ียงยีสตไว 4 วันแลว นาจะมีผลทําให

เซลลยีสตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ เมื่อเติมน้ํา  5 cm3  ลงไปในสารละลายอาหารที่เล้ียงยีสตไว 4 วนัแลว

เชนกัน ไมมีผลทําใหเพิ่มจํานวนเซลลยีสต 

 ตัวแปรที่เก่ียวของคือ   จํานวนเซลลยีสต 

    ปริมาณอาหารที่ยีสตไดรับ 

    ชนิดของอาหารที่ยีสตไดรับ 

    จํานวนวนัที่เล้ียงยีสต 

    ภาชนะที่ใชเล้ียงยีสต 

  ตัวแปรตนคือ  ชนิดของอาหารที่ยีสตไดรับ 

  ตัวแปรตามคือ  จํานวนเซลลยีสต 

  ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ คือ  ภาชนะที่ใชเล้ียงยีสต   ชวงเวลาที่เล้ียงยีสตกอน

ใหอาหารใหม  ปริมาณอาหารที่เล้ียงยีสต  ฯลฯ 

 การออกแบบการทดลอง     

การเติมกากน้ําตาล 5 cm3  ลงไปในยีสตที่เล้ียงไวในสารละลายอาหารที่เล้ียงยีสตไว 4 วัน

แลว เตรียมไดโดย การเติมกากน้ําตาล  5 cm3  ลงในน้ํา 45  cm3  แลวหยดสารละลายอาหารที่มียีสต

เล้ียงอยูแลว 4 วันลงไป 10 หยด  

 การเติมน้ํา  5 cm3  ลงไปในสารละลายอาหารที่เล้ียงยีสตไวแลว 4 วนั ทําไดโดยหยด

สารละลายอาหารที่มียีสตเล้ียงอยูแลว 4 วนัลงในน้ํา 50  cm3   10 หยด  

หลังจากนัน้ 1 วัน นับจํานวนเซลลยีสตจากทั้งสองแหงวาเพิ่มขึ้นเทาไหร 

 การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ  ทําไดโดยเก็บตัวอยางยีสตมาจากหลาย

บริเวณของอาหารเลี้ยง (สวนบน สวนกลาง สวนลาง) นับจํานวนเซลลยีสตแตละคร้ังจากหลายๆ

แหงบนสไลด และเก็บตัวอยางมากกกวา 1 ครั้ง การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทําได

โดยใหนักเรียนแตละคนในกลุมนับจํานวนเซลล 2 หรือ 3 คร้ัง แลวหาคาเฉลี่ยที่นับได แลวนํา

คาเฉลี่ยที่นักเรียนนับไดแตละคนมารวมกันอีกทีเพื่อหาคาเฉลี่ยของกลุม แลวบันทึกผลในตาราง

ดวยความรอบคอบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

181 

 

 การเก็บขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหและสรุปผล     โดยการนับจํานวนเซลลจากตัวอยางยีสต

ที่มาจากอาหารที่เล้ียงในแตละวันสื่อความหมายขอมูลโดยใชกราฟ    
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ใบงานที่  2. 4 

เร่ือง  การอภิปรายเรื่อง ถาระบบนิเวศเกิด Algae bloom จนทําใหสิ่งมชีีวิตในน้ําตายหมดระบบ

นิเวศแหลงน้ํานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่อยางไร 

 

กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

183 

 

ภาพแสดงลักษณะการเกดิ Algae bloom 

 
                            ที่มา    http://toxipedia.org/display/toxipedia/Algal+Bloom 

 

 

ที่มา  http://seawayblog.blogspot.com/2008/06/thick-green-waters-of-lake-chaohu.html 

In the picture above you can see small fishing boats tied to the banks of the Chaohu lake, 

where a pollution-linked algae bloom has reappeared, in Hefei, eastern China's Anhui province on 

June 4, 2008. Algae blooms are common on many Chinese freshwater lakes and are chiefly 

caused by untreated sewage containing high concentrations of nitrogen, a main ingredient in 

detergents and fertilisers, as more than 70 percent of China's waterways and 90 percent of its 

underground water have been contaminated by pollution. In the following images you'll see 

Chinese farmers trying to clean up the lake. 
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บอยครั้งที่เกิดน้ําเปลี่ยนสีบริเวณชายฝงหรอืมีสาหรายมาเกยตามชายหาดเปนจํานวนมาก 

ก็จะมีผูถามวาสาหรายหรือแพลงกตอนนั้นเปนสาหรายพษิใชไหม ดังนัน้บทความนีจ้งึอยากให

ผูอานไดเขาใจถึงความแตกตางระหวางการมีสารอาหารปริมาณสูงในแหลงน้ําหรือ Eutrophication

ปรากฏการณการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของสาหรายหรือแพลงกตอนพืชที่เรียกในภาษาอังกฤษวา 

Algal bloomหรือ Plankton bloom กับปรากฏการณน้ําเปลี่ยนส(ีที่ชาวบานเรียกวา “ขี้ปลาวาฬ” ดังภาพที ่

1 และภาพที ่2) 

 

  
ภาพที่ 1 ปรากฏการณน้ําเปลีย่นสี ภาพที่ 2 ตัวอยางน้ําบริเวณที่เกิดน้ําเปลีย่นสี 

 

และสาหรายพษิ (Toxic algae) หรือแพลงกตอนพืชที่เปนพษิ(Toxic phytoplankton)สาหรายทั้งขนาด

ใหญและขนาดเล็กจัดเปนพชืที่สรางอาหารดวยการสังเคราะหแสงและมีความตองการสารอาหาร

หรือปุยเชนเดยีวกับพืชบก ในสภาวะที่มีสารอาหารปริมาณสูง (ซ่ึงสวนมากจะเปนธาตุไนโตรเจน

และฟอสฟอรสัในรูปแบบตางๆ) ในแหลงน้ําหรือในทะเลประกอบกับปจจัยแวดลอมทางกายภาพ

และปจจยัทางชีวภาพบางประการที ่เหมาะสม เชน การที่น้ํานิ่ง การมีแสงแดดในปรมิาณพอเหมาะ

ภาวะที่ปราศจากผูลาในธรรมชาติ ฯลฯ จะสงผลใหแพลงกตอนพืชและสาหรายบางชนิดสามารถ

เติบโตและแพรพันธุไดเร็วกวาแพลงกตอนหรือสาหรายชนิดอื่นจนมีความหนาแนนเพิ่มขึ้นอยาง

มากจนกลายเปนชนิดเดนในระบบนิเวศนั้นๆถาความหนาแนนของแพลงกตอนพชืมีคาสูงมากจะ

พบวามีการเปลี่ยนสีของน้ําจากสีปกติไปเปนสีเขียว สีแดงอิฐหรือสีน้าํตาล ฯลฯ ซ่ึงขึ้นอยูกับชนดิ

ของแพลงกตอนพืชวาอยูในกลุมใด สีที่เห็นเปนผลมาจากรงควัตถุในเซลลของสาหราย ดังนั้นภาวะ

ที่มี Plankton bloom อยางมากก็จะเกิดปรากฏการณน้ําเปลีย่นสีขึ้น การทีจ่ํานวนเซลลของแพลงกตอน

พืชเพิ่มขึ้น มีผลใหปริมาณออกซิเจนละลายต่ําลงเนื่องจากการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนพืช ทําให

ความตองการออกซิเจนในการหายใจสูงขึ้น ทําใหความตองการออกซิเจนเพิ่มขึน้โดยเฉพาะในเวลา

กลางคืน นอกจากนี้เซลลของแพลงกตอนพืชที่ลอยอยูใกลผิวน้ําจะบดบังการสองผานของแสงลง

ในน้ําและลดการละลายของออกซิเจนจากอากาศลงสูน้ํา ถาภาวะ Plankton bloom ดํารงอยูเปน
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เวลานานหรือความหนาแนนของแพลงกตอนสูงมาก และการยอยสลายเซลลแพลงกตอนพืชที่ตาย

โดยแบคทีเรียในน้ํามีคาสูง ก็อาจมีผลใหออกซิเจนละลายในแนวดิ่งลดลงอยางมาก และทําใหสัตว

ที่อาศัยในที่ลึกหรือที่พื้นทองทะเลตายเนื่องจากขาดออกซิเจนได ดังนั้นเราจึงเรียกแพลงกตอนพืชที่

เปนตัวการของเหตุการณนีว้า Harmful phytoplankton หรือHarmful microalgae ถาแพลงกตอนพืชชนิดที่

ทําใหเกิดน้ําเปลี่ยนสีขึ้นนี้สามารถสรางสารชีวพิษได ก็จะเรียกวาเปนToxic phytoplankton หรือ Toxic 

microalgae อยางไรก็ตามToxic phytoplankton ไมจําเปนตองเกิดรวมกับปรากฏการณน้ําเปล่ียนสีก็ได 

โดยที่จํานวนหรือความหนาแนนของ แพลงกตอนพืชชนิดที่สามารถสรางสารชีวพิษอาจมีคาไมสูง

จนทําใหเกดิน้าํเปลี่ยนสีไดแตอาจสรางสารชีวพิษไปสะสมในสัตวทะเลไดในปริมาณที่จะทําใหเกดิ

พิษตอมนุษยได 

 

                                                                                                 ผศ. ดร. อัจฉราภรณ   เปยมสมบูรณ 
 

 

 

ที่มา ;    http://naffi.trf.or.th/document/algae_doc/25y8is1p9.pdf 
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แบบประเมินใบงานที่ 2.2  เร่ือง  การวิเคราะหปญหาแหลงน้ําจากการเกดิ  Algae bloom 
 

ชื่อกลุม..................................................................................ชั้น................................... 
 

 1.  ใหพิจารณาความสอดคลองระหวางลักษณะที่สังเกตไดกับรายการประเมินผังกราฟก

(แผนภูมิกางปลา) ของผูเรียน โดยใชเกณฑตอไปนี ้

1 = ปรับปรุง    2 = พอใช    3 =  ปานกลาง   4 = ดี   5 = ดีมาก 

 2.  ใหทําเครื่องหมาย   ตรงชองผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
รายการ 

1 2 3 4 5 

1.  มีชื่อผังกราฟกพรอมรายละเอียดที่เหมาะสม      

2.  มีความประณีตในการพฒันาผังกราฟก      

3.  สาระและขอมูลถูกตอง      

4.  การสะกดคํา เครื่องหมาย และการใชภาษาของ

ขอความในผังกราฟกมีความถูกตอง 

     

5.  นําเสนอสาระและขอมูลที่อาน และดไูดงาย ชวน

ติดตาม 

     

6.  ขอมูลที่เสนอมีความสัมพันธและเชื่อมโยงได

ชัดเจนถูกตอง 

     

7.   เลือกใชแบบผังกราฟกเหมาะกับขอมลู และ

วัตถุประสงคที่นําเสนอ 

     

8.  นําเสนอขอมูลและสาระที่ตรงกับหัวขอ      

9.  เปนผังกราฟกที่ประกอบดวยองคประกอบครบถวน

ตามที่กําหนด 

     

10.  ผลงานผังกราฟกนี้ไดแสดงศักยภาพผูเรียน      

รวม      

รวมทั้งสิ้น  
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คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

34-50 ดีมาก  

18-33 พอใช  

1-17 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบประเมินใบงานที่ 2.3  เร่ือง   การทดลองวิเคราะหสาเหตุของการเกิด Algae bloom 

  

กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

 

คําอธิบายคุณภาพ 
หัวขอการอภปิราย 

ดีมาก(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1) 

1.  การตั้งสมมติฐาน สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอ

หรือปฏิบัติได

ถูกตอง 51-70 

% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

2.  การกําหนดตัวแปรตน สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอ

หรือปฏิบัติได

ถูกตอง 51-70 

% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

3.  การกําหนดตัวแปรควบคุม สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอ

หรือปฏิบัติได

ถูกตอง 51-70 

% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 
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คําอธิบายคุณภาพ 
หัวขอการอภปิราย 

ดีมาก(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1) 

4.  การกําหนดตัวแปรตาม สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

5.  การออกแบบการทดลอง สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

6.  การนําเสนอขอมูล สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง  

50% ขึ้นไป 

7.  การปฏิบัติตามขั้นตอน สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

8.  การเก็บใชอุปกรณการ

ทดลอง 

สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

9.  ความถูกตองในการใช

อุปกรณแตละชนิด 

สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 
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คําอธิบายคุณภาพ 
หัวขอการอภปิราย 

ดีมาก(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1) 

10.  การสรุปการทํากิจกรรม สามารถกําหนดหรือ

นําเสนอหรือปฏิบัติได

ถูกตอง 70% ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

51-70 % ขึ้นไป 

สามารถกําหนด

หรือนําเสนอหรือ

ปฏิบัติไดถูกตอง 

50% ขึ้นไป 

 

คะแนนตัดสินคุณภาพ คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

21-30 ดีมาก  

11-20 พอใช  

1-10 ปรับปรุง  

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบประเมินใบงานที่ 2.4    เร่ือง  การอภิปรายเรื่อง ถาระบบนิเวศเกิด Algae bloom จนทําให

สิ่งมีชีวติในน้ําตายหมดระบบนิเวศแหลงน้าํนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่อยางไร 

 

กลุมที่......................................วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ............... 

 รายช่ือสมาชิก 

  1. .............................................................. 2. ......................................................... 

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

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

 

คําอธิบายคุณภาพ 
หัวขอการอภปิราย 

ดีมาก(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1) 

1  ความถูกตองของเนื้อหา 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  71-

100% 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  51-70% 

แสดงพฤติกรรม

50 % 

2  การมีสวนรวมในการอภิปราย 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  71-

100% 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  51-70% 

แสดงพฤติกรรม

50 % 

3.  ความสัมพันธกันระหวางกลุม 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  71-

100% 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  51-70% 

แสดงพฤติกรรม

50 % 

4.  สรุปไดอยางมีเหตุผล 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  71-

100% 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  51-70% 

แสดงพฤติกรรม

50 % 

5.  ใชเวลาไดอยางเหมาะสม 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  71-

100% 

แสดงพฤติกรรม

ระหวาง  51-70% 

แสดงพฤติกรรม

50 % 
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คะแนนตัดสินคุณภาพ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

11-15 ดีมาก  

6-10 พอใช  

1-5 ปรับปรุง  

 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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แบบสรุปการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมที่.............ชื่อกลุม...............................................................................ชั้นปวช. ........................ 

รายช่ือสมาชิก  1. ..............................................................ประธานกลุม 

   2. ..............................................................รองประธานกลุม 

   3. ...............................................................สมาชิก 

   4. ...............................................................สมาชิก 

   5. ...............................................................เลขานุการกลุม 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมนิ 

3 2 1 

1.  กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน    

2.  ชวยกนัแสดงความคิดเหน็    

3.  สงงานทันตามกําหนดเวลา    

4.  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย    

5.  ชวยเหลืองานภายในกลุม    

                 รวม    
 

คะแนนตัดสินคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ ผลการประเมิน 

11-15 ดีมาก ผาน 

6-10 พอใช ผาน 

1-5 ปรับปรุง ไมผาน 

 

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

(                                                 ) 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ................... 
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เกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  15 คะแนน 

 

การพิจารณาคะแนน เกณฑ 

การประเมิน 

คะแนน

เต็ม 3 2 1 

3 1. กําหนดบทบาท

หนาที่ชัดเจน 

1. กําหนดบทบาท

หนาที่คอนขางชัดเจน 

1. กําหนดบทบาท

หนาที่ไมชัดเจน 

3 2. รวมแสดงความ

คิดเห็น 

2. รวมแสดงความ

คิดเห็นบางครัง้ 

2. ไมรวมแสดงความ

คิดเห็น 

3 3. สงงานทันตาม

กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 1,2,3 

3. สงงานทันตาม

กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมที่ 4,5 

3. สงงานไมทันตาม

กําหนดเวลาหรือสง

เปนกลุมสุดทาย 

3 4.  รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

4.  รับผิดชอบงานที่

ไดรับมอบหมายจาก

กลุมบางครั้ง 

4.  ไมรับผิดชอบงาน

ที่ไดรับมอบหมายจาก

กลุม 

ทักษะการ

ทํางานกลุม 

3 5.  ชวยเหลืองาน

ภายในกลุม 

5.  ชวยเหลืองาน

ภายในกลุมบางครั้ง 

5.  ไมชวยเหลืองาน

ภายในกลุม 
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แบบฝกหัด  ท่ี  2  เร่ือง  ระบบนิเวศ 

 

คําสั่ง :  ใหสมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันตอบคําถามหรืออธิบายขอคําถามตอไปนี้ ( 60 คะแนน) 

1. จงอธิบายความหมายของระบบนิเวศพรอมกับยกตวัอยางระบบนิเวศทีน่ักเรียนรูจัก 1 
ตัวอยาง 

2. ระบบนิเวศมีกีช่นิด อะไรบาง 
3. องคประกอบของระบบนิเวศที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธกัน

อยางไรบาง 
4. จงอธิบายแบบยอ ถึงการหมนุเวยีนสารในระบบนิเวศมา 1 สาร 
5. การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศเปนไปตามหลักการอยางไรบาง 
6. จงบอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนเิวศ 
7. จงบอกแนวทางการรักษาดุลภาพของระบบนิเวศมาเปนขอ ๆ 
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ตัวอยางใบความรูประกอบการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

                  -  ใบความรูท่ี 1 เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                    -  ใบความรูท่ี 2 เร่ือง ระบบนิเวศ 
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ใบความรูที่  1 

เร่ือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.  อธิบายความหมายของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 

 2.  บอกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

 3.  บอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 

 4.  อธิบายสาเหตุและผลกระทบที่สําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5.  อธิบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 

 

1.  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

1.1  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ             

มีประโยชน สามารถสนองความตองการของมนุษยได หรือมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได 

เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน รวมทั้งกําลังงานจากมนุษย 

1.2   ความหมายของสิ่งแวดลอม 

ส่ิงแวดลอม (Environment) หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยและมีความสัมพันธกัน

ระหวางสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตรวมถึงส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น

ตลอดจนสิ่งที่ใหคุณและใหโทษกับมนุษย 

1.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยความหมายแลวทรัพยากรเปนสวนหนึ่งของ

ส่ิงแวดลอม กลาวคือ ทรัพยากรทุกประเภทจัดเปนสิ่งแวดลอมแตส่ิงแวดลอมทุกชนิดอาจไมเปน

ทรัพยากรธรรมชาติ การจําแนกสิ่งแวดลอมใดๆ เปนทรัพยากรธรรมชาติมีปจจัยที่เกี่ยวของหลาย

ประการ แตปจจัยที่สําคัญ คือ เมื่อมนุษยเกิดความตองการที่จะนําส่ิงแวดลอมนั้นๆ มาใชใหเกิด

ประโยชนกับตนเอง จึงจัดสิ่งแวดลอมนั้นๆ เปนทรัพยากรธรรมชาติ  
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สรุปไดวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็คือเร่ืองเดียวกัน แตเปนการมองตางกัน 

ในเรื่อง ปริมาณ กับคุณภาพ  ความคลายกันของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ เปนสิ่งที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือมีอยูตามธรรมชาติ ความแตกตาง คือ ส่ิงแวดลอมประกอบดวยส่ิงที่

มนุษยสรางขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ หากขาดทรัพยากรธรรมชาติจะไมสามารถสราง

ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ไดเลย ดังนั้น เมื่อกลาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติควรใชคําวา 

“ทรัพยากรธรรมชาติ” แตถากลาวรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นควร

ใชคําวา “ส่ิงแวดลอม” 
 

2.  การจําแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายหลายประเภท การจําแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

นํามาใชเพื่อประโยชนในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจจําแนกประเภทได ดังนี้ 

2.1  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแบงตามปจจัยสําคัญโดยตรงตอความเปนอยูของมนุษย แบง

ได  5  ประเภทคือ  

ทรัพยากรดิน (Land Resource)  

เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งตอผลผลิตทางการเกษตร และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมมนุษย ทรัพยากรดิน เปนที่มาของทรัพยากรบางประเภท เชน ทรัพยากรปาไม 

ซ่ึงตองใชดินในการเจริญเติบโตของตนไมในปา ทรัพยากรพลังงาน ไดแก น้ํามัน ถานหิน กาซ

ธรรมชาติ เปนทรัพยากรที่อยูใตพ้ืนผิวโลก นอกจากนี้ดินเปนปจจัยในการผลิตอาหารใหกับมนุษย

และมีความสําคัญตอความคงอยูของชีวิตทุกชีวิตและคงอยูของทรัพยากรอื่น ๆ อีกดวย ถือไดวาเปน

ทรัพยากรแมบทที่มีประโยชน ไมแตเฉพาะความเจริญกาวหนาของสังคมเทานั้น ดินเปนสิ่งจําเปน

ตอความเปนอยูและความมั่นคงของชาติ 

ทรัพยากรน้ํา (Water Resource)  

จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปนยิ่ง ในชีวิตประจําวันของมนุษย   เปน

แหลงกําเนิดชีวิตของสัตวและพืช และน้ํายังมีความจําเปนทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ความเจริญของมนุษยทุกยุคทุกสมัยตองอาศัยน้ําเปนปจจัยสําคัญ เมืองใหญๆ สวนมากจะตั้งอยูใน
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บริเวณที่ใกลแหลงน้ํา   น้ําทําใหเกิดความชื้นในบรรยากาศ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดฝน ฉะนั้น

พื้นที่ที่มีแตน้ํา ไมมีปาไม ฝนก็ตกได เนื่องจาก การระเหยของน้ํา ทําใหบริเวณนั้นมีความชื้น

สัมพัทธสูง 

ทรัพยากรแร (Mineral Resource)  

จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาสูง การกําเนิดใชระยะเวลายาวนานตองใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย และการลงทุนสูง เพื่อนําเอาแรขึ้นมาใชประโยชน  

ทรัพยากรปาไม (Forest Resource)   

นับไดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาอนันตแกมนุษยชาติ และมีคาสําคัญยิ่งของ

ประเทศ   ปาไมเปนแหลงปจจัยสี่ที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอันมี อาหาร ที่อยูอาศัย 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค  เปนแหลงกําเนิดของพืชและสัตวตางๆ โดยทําหนาที่เปนผูผลิตในระบบ

นิเวศ เปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตว  เปนแหลงกาํเนิดของแมน้ําลําธารชวยรักษาความ

อุดมสมบูรณของดิน และทําใหมีความชุมชื้นในอากาศ ฝนตกมากขึ้น นอกจากนี้ปาไมยังอํานวย

ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอันมาก โดยเปนแหลงผลิตไมและของปา เปนสินคา

ภายในประเทศและสงไปจําหนางตางประเทศ เปนมูลคาหลายพันลาน จึงนับไดวา ปา คือ บอเกิด

แหงชีวิต 

ทรัพยากรสัตวปา (Wildlife Resource) 

 เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชนตอมนุษยในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจ 

นํามาทําเปนอาหาร สวนตางๆของสัตวปานําไปขาย   ดานวิชาการใชสัตวปาในการทดลองทาง

วิทยาศาสตรการแพทย   ดานคุณคาทางจิตใจ และการพักผอนหยอนใจทําใหเกิดความสุขทางใจ

เปนการผอนคลายความตึงเครียดไดรับความเพลิดเพลิน  

2.2  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแบงตามลักษณะการใช แบงได 3 ประเภท คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมหมดสิ้น  (Non-Exhausting  Natural  Resources)  

เปนทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยูในธรรมชาติอยางมากมาย และเปนทรัพยากรธรรมชาติที่

จําเปนตอรางกายมนุษยและส่ิงแวดลอม ถาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ขาดแคลนมีนอยลง หรือมี

ส่ิงเจือปนที่เปนพิษจะมีผลตอสุขภาพพลานามัย และการเจริญเติบโตของมนุษย พืช และสัตว ทันที 

เชน  อากาศ  น้ํา  แสงอาทิตย  
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได (Renewable Natural Resources)                           

เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษยนํามาใชแลวสามารถหาทดแทนได หรือสามารถเกิด

ทดแทนได ซ่ึงการทดแทนนั้นอาจจะใชเวลาสั้นหรือยาวนานก็ได ทรัพยากรประเภทนี้มีความสําคัญ

ตอการดํารงชีวิตของมนุษยในการนํามาเปนอาหารที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค และ

สรางความสะดวก  ในการนําทรัพยากรประเภทนี้มาใชจะตองนําเฉพาะสวนที่งอกเงยหรือสวนที่

เพิ่มพูนเทานั้น เพื่อทรัพยากรบางประเภทตองใชเวลาในการผลิตทดแทนได ดังนั้น จึงตองมีการ

ควบคุมและปองกันใหทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณ คุณภาพ การใหผลผลิต เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน  น้ํา  ดิน ปาไม   สัตว ทุงหญา  กําลังงานมนุษย  

ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป  (Exhausting  Natural  Resources ) 

 เปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดสิ้นไปไมสามารถหาทดแทนใหมได หรือหากเกิดขึ้นใหม

จะตองใชเวลานานมากหลายรอยป ทรัพยากรประเภทนี้ไมมีความจําเปนตอชีวิตมากนัก แตใน

ปจจุบันมนุษยมีความตองการทรัพยากรประเภทนี้มาก เพื่อนํามาลดการใชพลังงานจากรางกาย และ

เพื่อความสะดวกสบาย เชน แรธาตุประเภทโลหะ  ทองแดง ทองคํา สังกะสี แรธาตุประเภท    

เชื้อเพลิง ถานหิน  น้ํามันปโตรเลียม  กาชธรรมชาติ 
 

3.  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเทศไทยนับวาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติเปนอยาง

มาก  เนื่ อ งจากมีทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด  ซ่ึ งสามารถจํ าแนกความสํ าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดดังนี้ 

3.1  แหลงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  

มนุษยตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยส่ี เพื่อใชในการยังชีพ อาทิเชน มนุษยตอง

ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 8 แกว ตองใชแกสออกซิเจนในการหายใจ ตองใชปูนซีเมนตในการกอสราง

ที่พักอาศัยเปนตน 

3.2  แหลงที่อยูอาศัย   

แหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  เมื่อมีการเพิ่มจํานวนประชากร  การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง มีผลทาํใหแหลงที่อยูอาศัยเปลี่ยนแปลงเชน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

201 

 

พื้นที่ปาไมที่เคยอุดมสมบูรณลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหธรรมชาติขาดความสมดุล ฝนไมตกตาม

ฤดูกาล เกิดภัยแลง น้ําทวม ฯลฯ ซ่ึงทําใหกลุมของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตตองทําการปรับเปลี่ยน

สภาพความเปนอยูใหสอดคลองไปดวยเพ่ือท่ีจะไดดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมใหมได ซ่ึงนับวา

เปนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใหมอยางหนึ่ง 

3.3  ตัวกําหนดลักษณะอาชีพ  

ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเปนตัวแปรสําคัญในการบงบอกถึง

ลักษณะอาชีพของมนุษย เชน ในประเทศไทย คนไทยที่อยูทางภาคใตสวนใหญจะประกอบอาชีพ

การทํายาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําการเกษตร เปนตน 

3.4  ตัวบงชี้วัฒนธรรมประเพณี 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยในแตละสภาพพื้นที่จะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม การ

ดําเนินชีวิตในทองถ่ินนั้น ๆ เชนกลุมชาวเขาก็จะมีการแตงกาย ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่แตกตาง

จากคนไทยในพื้นที่ภาคกลางและก็แตกตางจากกลุมคนไทยในพื้นที่ภาคใต เปนตน 
 

4.  สาเหตุและผลกระทบที่สําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จากผลการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สามารถสรุปสาเหตุที่สําคัญที่ทําให

เกิดปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได  5  ประเด็นใหญ ๆ ดังนี้ 

4.1  จากการที่มนุษยเปนผูใชทรัพยากร   

ทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชยอมกอใหเกดิประโยชนและสนองความตองการของ

มนุษย แตการนํามาใชนัน้ตองใชใหเกิดคณุคาอยางแทจริงและสามารถใชประโยชนไดอยาง

ยาวนานที่สุดและสิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด มิฉะนั้นทรัพยากรจะสูญสิ้นกอนถึงเวลาอันควร 

และอาจหมดสิ้นไปอยางรวดเร็ว เราจึงควรอนุรักษเอาไวเพื่อการศกึษาและใหรุนลูกหลานไดใช

ประโยชนบาง  

4.2  สิ่งแวดลอม   

จากการที่ส่ิงแวดลอมเปนผูดําเนินการหรือจัดการบําบัดของเสียตามธรรมชาติ โดยใน

อดีตมนุษยยังมีจํานวนประชากรนอย ธรรมชาติจะเปนผูจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตและการ

บริโภคของมนุษยทั้งสิ้น ซ่ึงสิ่งแวดลอมจะยังคงสภาพดีอยูไดเรื่อยมาแตเมื่อจํานวนประชากรเพิ่ม
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มากขึ้น ส่ิงแวดลอมยังคงมีความสามารถอยูเทาเดิมทําใหเกิดปญหามลพิษขึ้น แตอยางไรก็ตาม

ส่ิงแวดลอมก็ยังคงเปนหลักสําคัญของการบําบัดของเสียตามธรรมชาติเสมอมา 

4.3  การเพิ่มขึ้นของประชากร  

จากการที่จํานวนประชากรมีมากขึ้น และทุกคนมีการคิดหา คิดคนกระบวนการที่จะหา

ส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับตัวเอง เพื่อความรวดเร็วและใหสอดคลองกับสภาพสังคม เพื่อการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการแขงขัน จึงมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกวิถีทาง 

สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นถูกทําลายจนเสียสมดุลในที่สุด 

4.4  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

ความอยูรอดของประชากรขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีพของมนุษย แตปจจัย

หนึ่งที่สําคัญและมนุษยทุกคนพยายามขวนขวายหามาคือพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี ไมวาจะเปนกลุม

เล็กๆระดับครอบครัว ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ตางก็พยายามแขงขันเพื่อการดํารงชีพอยูอยาง

สะดวกสบาย อันมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นไดชัดในประเทศที่มี

โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงเปนประเทศที่มีความมั่งคั่งอยางเห็นไดชัด แตก็

นับวาเปนประเทศที่ทําลายดุลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.5  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 นอกจากทําใหเกิดการพัฒนาทางดานตาง  ๆ  ตามมาแลว  ยังทําใหมีการพัฒนา

เทคโนโลยีที่จะนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางรวดเร็วดวย  
 

5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อนํามาใชประโยชนยอมเกิดการสิ้นเปลืองและรอยหรอไป 

เนื่องจากทรัพยากรบางชนดิใชแลวหมดไป บางชนิดเกดิทดแทนได บางชนิดมีจํานวนจํากัด และ

ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยนับวนัจะมากขึ้น เพราะประชากรโลกมีแนวโนม

เพิ่มมากขึ้นทกุป  ดวยเหตุนีจ้ึงจําเปนทีจ่ะตองมีการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ  ซ่ึงเปนวิธีการ

สําคัญที่นําไปสูการมีทรัพยากรธรรมชาติใชอยางอุดมสมบูรณและยั่งยนืตลอดไป  
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5.1  ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Resources Management) หมายถึง การ

ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช เพื่อสนองความตองการของ

มนุษย โดยคํานึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ดวย ทั้งนี ้เพื่อจะไดมีทรัพยากรใช

ตลอดไป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพจะเกดิขึ้นไดก็ตอเมื่อมกีารกําหนด

นโยบายและการวางแผนตามหลักวิชาการวาดวยการบริหารทรัพยากร และในขณะเดียวกันก็

จําเปนตองควบคุมพฤติกรรมของมนุษยเพือ่ใหสามารถดําเนินไปไดตามนโยบายและตามแผนที่

กําหนดไวการดําเนินการจัดการตองดําเนนิการควบคูไปกับการอนุรักษ 

 จากความหมายดังกลาว การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การรักษา การเก็บ

รักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติมีใชอยางยัง่ยนืตลอดไป สวน

การวางแผนเปนหัวใจสําคัญในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการใด ๆ หรือกิจกรรมใดที่มี

การวางแผนอยางด ีกิจกรรมนั้นจะสําเร็จไดงายกวากจิกรรมที่ขาดการวางแผนอยางดี 

 5.2  แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แนวคดิของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีหลักการในการจัดการเพื่อใหเปนทีเ่ขาใจ

ตรงกันมีแนวคิดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังนี้ 

 5.2.1  การนําทรัพยากรมาใชนั้นตองใชอยางประหยัดเพียงเพื่อสนองความตองการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษยเทานั้น 

 5.2.2  การใชทรัพยากรตองตัง้อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษ โดยใชเฉพาะสวนที่

เพิ่มพูนหรือเกดิดอกออกผลเทานั้น เพื่อจะไดมีทรัพยากรใชไดตลอดไป 

           5.2.3  การใชทรัพยากร จะตองเปนไปอยางมีระบบแบบแผนตามหลักวิชาการ 

เพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรอื่นๆ นอยที่สุด 

  5.2.4  หากเกดิปญหาการขาดดุล ทรุดโทรม หรือกําลังจะสูญพันธุจะตองสงวนรักษา

และปรับปรุงใหคืนสภาพเดมิใหดีเสยีกอน จึงคอยนําไปใชประโยชน 

 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา การจัดการทรัพยากรตองคํานึงถึงผลกระทบตอ

ทรัพยากรอื่น ๆ ดวย เพราะทรัพยากรทุกประเภทมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันเกื้อกลูกัน และการ

ดําเนินการจัดการตองใชวิธีการอนุรักษมาเปนพื้นฐานในการดําเนินการจัดการ นอกจากนี ้การ
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วางแผนเปนหวัใจสําคัญของการดําเนนิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การควบคุมพฤติกรรมของมนุษยตองมกีฎหมายวาดวยนโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอมรองรับ

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวจึงกลาวไดวาการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความมุงหวังที่สําคญั คือ ใหทรัพยากรธรรมชาติมีใชอยางยั่งยืนตลอดไปและ

การจัดการเพื่อใหคุณภาพชวีติมนุษยทีด่ ีซ่ึงจะนําไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ดี

ดวย 

5.3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทตางๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติมีหลายชนิด แตละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะของทรัพยากรและจะมี

ปริมาณแตกตางกัน การเกิดใชระยะเวลาที่แตกตางกัน บางชนิดใชเวลาหลายรอยป บางชนิดเกดิ

ทดแทนไดเร็ว ดวยเหตนุี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแตละประเภทแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับลักษณะเฉพาะของทรัพยากรประเภทนัน้ ๆ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ มีดังนี ้

  5.3.1  การจัดการทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น 

ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิน้ ไดแก บรรยากาศ น้ําที่อยูในวัฎจกัร  การจัดการ

ทรัพยากรประเภทนี้เนนหนกัในการควบคมุปองกันไมใหเกิดสิ่งปนเปอนจากมลภาวะทําใหเกิด

มลพิษ การจัดการควรทํา ดังนี้ 

  1)  ควบคุมทรพัยากรประเภทนี้ใหปราศจากสิ่งปนเปอน จากมลภาวะซึง่

จะเปนอนัตรายตอส่ิงมีชีวิต ทั้งมนุษย พืช และสัตว โดยการควบคุมไมใหมีส่ิงเจือปนที่ทําใหเกิด

ความสกปรกในอากาศ น้ํา 

  2)  ควบคุมและปองกันมใิหเกิดปญหามลพษิจากขบวนการอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และชุมชน สารมลพิษเหลานีป้นเปอนในอากาศโดยตรง หรือโดยออม ไดแก ควันจาก

ทอไอเสียรถยนต จากปลองควันโรงงานอตุสาหกรรม การเผาปาทําใหเกิดหมอกควนั เหลานี้เปน

พิษตอการหายใจของมนุษยและส่ิงมีชีวิต 

  3)  บริเวณที่มสีารพิษแพรกระจายจะตองใชรับการแกไข และกําจดัให

หมดสิ้นไปโดยเร็ว อาจใชวธีิการโดยตรง เชน การติดตั้ง เครื่องกําจัดทอไอเสียจากรถยนต การ

ติดตั้งเครื่องจํากัดฝุนในโรงงานปูนซีเมนต การจัดตั้งโรงบําบัดน้ําเสียตามโรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชนขนาดใหญ การติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด ที่ปลองของโรงไฟฟาที่ใชถานหิน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

205 

 

เปนตน หรืออาจใชวิธีการทําโดยทางออม เชน การปลูกตนไม เพื่อชวยใหดูดควันพษิในอากาศ และ

ทําใหเกิดความชุมชื้น การเปดชองทางการระบายเพื่อไมใหน้ําเนาเหม็น การจัดทําผังเมือง และผัง

การใชที่ดินใหถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน 

  4)  ใหการศึกษาและใหความรูแกประชาชน ถึงผลเสียหายอันเกดิจากการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งวิธีการควบคุมปองกัน และแนวทางในการแกไข 

  5) จัดการใหมกีฎหมายควบคุมการกระทําใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ และตองมีมาตรการควบคุมสารที่สามารถจะทําใหเกิดการปนเปอนจนเปนพษิ

ตอมนุษย พืช และสัตว 

         5.3.2  การจัดการทรัพยากรที่ทดแทนได 

ทรัพยากรที่ทดแทนไดหรือรักษาไวได ไดแก น้ําที่อยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง ดนิ ปาไม สัตวปา 

เปนตน การจดัการทรัพยากรประเภทนีเ้นนหนกัในการใชเฉพาะสวนที่เพิ่มพูนหรืองอกเงยเทานั้น 

และยดึหลักการอนุรักษเปนสําคัญ การจัดการควรทํา ดังนี้ 

  1)  ตองจัดใหระบบนิเวศอยูในลักษณะสมดุลตามธรรมชาติ ตองไม

ทําลายหรือใชทรัพยากรมากจนกระทบตอระบบนิเวศ ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดความไมสมดุลตาม

ธรรมชาติ อาจทําใหเกิดปญหาได เชน การทําลายแมลงบางชนิดมากเกินไป การขดุไสเดือน เพื่อ

นํามาตกปลา เปนตน เปนการทําลายกลไกการควบคุม 

  2)  การใชทรัพยากร จะตองใชเฉพาะสวนที่งอกเงย หรือสวนที่เพิ่มพนู

เทานั้น และจะตองควบคุมผลิตผลหรือสวนที่เพิ่มพูน ใหมีคุณภาพดี มปีระสิทธิภาพ 

  3)  ทรัพยากรที่ทดแทนไดจะตองมีการผลิต โดยการผลิตจะตองใช

เทคโนโลยีเหมาะสม ระมัดระวังมิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม และตอทรัพยากรนัน้รวมทั้งมนษุย

ดวย 

  4)  การใชทรัพยากรประเภทนี้ จะตองยึดการอนุรักษเปนสําคญั คือ ตอง

ใชตามความเหมาะสม ประหยัด คุมคา ปรับปรุงซอมแซมสวนที่เสื่อมโทรมใหดีกอนจึงคอย

นําไปใช           
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5.2.3  การจัดการทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 

ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ไดแก แรธาตุประเภทโลหะ แรธาตุประเภทเชื้อเพลิง การ

จัดการทรัพยากรประเภทนี้เนนหนักการประหยดั และขจัดไมใหเกิดการสูญเสียการใชทรัพยากรให

เกิดประโยชนสูงสุด การจัดการควรทํา ดังนี้ 

  1) การนําทรัพยากรประเภทนี้มาใช จะตองใชเทคโนโลยี ที่มี

ประสิทธิภาพสูงเพื่อปองกันมิใหเกิดการสญูเสียทรัพยากร เชน การทําเหมืองแร สงผลใหน้ําสกปรก

เปนตะกอนและลําน้ําตื้น หนาดินถูกทําลาย เปนตน จึงควรใชเทคโนโลยีที่ไมทําใหขบวนการนํา

ทรัพยากรมาใชสงผลใหเกิดการทําลายธรรมชาติใหเสียสมดุล และเกดิมลภาวะแกส่ิงแวดลอม 

  2)  ใชทรัพยากรประเภทนี้ อยางประหยัด หรือใชวัตถุอ่ืนทดแทน เพราะ

การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจะทําใหทรัพยากรหมดไปในระยะเวลาอันสั้น 

     3)  การนําสวนที่เสียไปแลวมาใชประโยชนใหคุมคา การนําเศษที่เหลือ

จากกระบวนการผลิตหรือสวนที่เสียจากการใชแลวมาใชประกอบ หรือผลิตใหม จะทาํใหมี

ทรัพยากรใชไดนาน เชน การนําเศษโลหะจากของใชแลวมาหลอมใชใหม หรือเศษกระดาษใชแลว

มาเขากระบวนการผลิตเพื่อนํามาใชใหม เปนตน เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   4)  ตองควบคมุและปองกันของเสียที่เกิดขึ้นใหนอย หรือไมมีเลย โดย

ควบคุมและปองกันตั้งแตกระบวนการผลิตและขั้นตอนในการนําไปใชวิธีการควบคุมและปองกัน 

อาจทําไดโดยใชเทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพ เชนใชหุนยนตในการตัดชิ้นสวนของการผลิต มี

กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต(QC) ในทุกขั้นตอน   

 5.4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

 การอนุรักษไมไดหมายถึงการไมใชทรัพยากรธรรมชาติ การเก็บรักษาแตเพยีงอยางเดียว 

แตหมายถึง การรูจักใช ระวงัรักษาทรัพยากรดวยวิธีที่ฉลาดเพื่อใหเกดิประโยชนแกมวลมหาชนให

มากที่สุด และใชไดเปนเวลานานที่สุด ทั้งยังตองใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด 

การอนุรักษทรัพยากรหนึ่งตองไมกระทบตอทรัพยากรอืน่ดวย 
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  5.4.1  วิธีการอนุรักษหรือจัดการโดยตรงเพื่อถนอมรักษาการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด  

  1)  การถนอม หมายถึง การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ประหยดัและระมัดระวังรักษาเพื่อใหคงสภาพไวทั้งปริมาณและคณุภาพ ใหมีทรัพยากรใชไดนาน ๆ 

และยั่งยืนตลอดไปวิธีการนี้ใชไดกับการจัดการทรัพยากรประเทศที่ทดแทนไดบางชนดิ เชน การ

รักษาคุณภาพของดินใหมแีรธาตุอุดมสมบูรณอยูเสมอดวยการปลูกพชืตระกูลถ่ัวสลับกัน การปลูก

พืชชนิดอื่น ๆ หรือการคลุมดินดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อรักษาหนาดิน และปองกันการเซาะกรอนดวย

แรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลม ซ่ึงวิธีการเหลานี้จะทําใหดินมีความอดุมสมบูรณตลอดไป และ

เปนการใชรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหคงสภาพในดานคุณภาพ 

  2)  การบูรณะ หรือการปรับปรุงใหกลับฟนสภาพ หมายถึง การรูจัก

บูรณะ และปรบัปรุงทรัพยากรที่ใชมานานจนเสื่อมสภาพ และใชประโยชนไมไดแลวใหกลับมี

คุณภาพและใชประโยชนไดอีกวิธีนีใ้ชไดกับการจดัการทรัพยากรประเภทที่ทดแทนไดบางชนดิ 

เชน การฟนสภาพปาชายเลนที่ถูกทําลายไปโดยการปลูกตนโกงกางขึ้นใหมเพื่อใหปากลับสมบูรณ

ขึ้น หรือ การปรับปรุงแกไขดินเปรี้ยวในภาคกลาง ดวยวิธีการใสปูนขาว การลางหนาดินดวยน้ําจืด 

เปนตน ซ่ึงเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดอีก 

  3)  การใชแบบยั่งยืน หมายถึง การใชดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมให

ผลผลิตมาก มีของเสีย และมลภาวะเกิดขึน้นอย กอใหเกดิการฟนตวัของทรัพยากรธรรมชาติจะมี

ศักยภาพในการใหผลผลิตแบบยั่งยืนอยางตอเนื่องตลอดไป วิธีการนีใ้ชไดกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ซ่ึงตองมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนํามาใชใหเหมาะสม

กับชนิดทรัพยากร 

  4)  การเก็บกักทรัพยากร หมายถึง การเก็บทรัพยากรเอาไวใชในอนาคต 

และเพื่อเอาไวใชในการสรางกิจกรรมอื่น ๆ ใหเกดิประสิทธิภาพ วิธีนีใ้ชไดกับการจดัการทรัพยากร

ประเภททดแทนไดบางชนดิ เชน การเก็บกักทรัพยากรน้ําไวใชโดยการกอสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา 

บอเก็บน้ํา เปนตน ทรัพยากรดินการเก็บกกัโดยการแสดงอาณาเขตที่ชดัเจน เชน ทําร้ัว ขุดรอง ใช

ลักษณะภูมิประเทศ ภเูขา แมน้ํา แสดงอาณาเขตของพื้นที ่เปนตน ทรัพยากรปาไม การเก็บรักษาไม

โดยการอาบน้าํยาไม ตากไมใหแหง เพื่อไมใหไมผุเก็บรักษาไวไดนาน ดังนั้นการเก็บทรัพยากรตอง
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เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของธรรมชาติแตละชนิดจะทําใหการเก็บกัก

ทรัพยากรบรรลุเปาหมาย 

  5)  การสงวน หมายถึง การเก็บไวมใิหใช เนื่องจากเปนทรัพยากรที่กําลัง

จะหมดไปหรือสูญสิ้นไป วิธีนี้ใชไดกับการจัดการทรัพยากรประเภททดแทนไดบางชนิดและ

ทรัพยากรแรธาตุ ตามหลักวชิาการการสงวนสมควรอยางยิ่งที่ตองกําหนดเวลา ระยะเวลาไดเปน

ชวง ๆ พอทรัพยากรตั้งตวัฟนคืนสภาพไดแลวสามารถใหนําทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ มาใช

ประโยชนได เชน การสงวนสัตวปาชนิดหนึ่งในขณะที่มนีอย เมื่อเพิ่มขึ้นปกติก็อนุญาตใหใชได 

หรือการดําเนนิการสงวนเปนพื้นที่ ๆ ไป เชน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตปาสงวนแหงชาติ เปนตน 

สําหรับการสงวนแรธาตุโดยการสํารองแรธาตุไว   การสงวนทรัพยากรใด ๆ ก็ตามตองมีมาตรการ

และลงโทษ ผูละเมิดกฎหมายกํากับดวย จึงจะทําใหการสงวนสัมฤทธิ์ผลได 

  6)   การนาํเอามาใชใหมหมายถึงการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ

ไดคุมคาที่สุด ประหยดัและมีประสิทธิภาพ ชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติของโลก วิธีนี้ใชได

กับการจัดการทรัพยากรบางประเภท แตสวนใหญจะใชกับการจัดการทรัพยากรประเภทที่ใชแลว

หมดไป เมื่อใชหมดสภาพแลวสามารถนํามาหลอหลอมประดิษฐใชใหม ไดแก แรธาตุบางชนิด นํา

กลับมาหลอมหรือเปล่ียนสภาพใหมได การนํากลับมาใชใหม กระทําไดหลายวิธีคือ 

   การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหมหรือการเวียนใช (Recycle) คือ การ

นําเอาของเสียที่ผานการใชแลวกลับมาใชใหมที่อาจเหมือนเดิมหรือไมเหมือนเดิมก็ได ประโยชน

ของการรีไซเคิล ชวยลดขยะมูลฝอยลดมลพิษใหกับสภาพแวดลอม ลดการใชพลังงาน ลดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติของโลก ลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด   ของใชแลวจาก

ภาคอุตสาหกรรมนํากลับมาใชใหม ไดแก กระดาษ แกว กระจก อลูมิเนียม พลาสติก โดยนํามาผาน

กระบวนการรไีซเคิลกลายมาอยูในรูปผลิตภัณฑใหม และการนําน้ําเสียมาผานกระบวนการบําบัด

ใหเปนน้ําที่สะอาดกลับมาใชไดอีก หรือการนําขยะมาผานกระบวนการรีไซเคิล ทําเปนปุยใชปลูก

ตนไม 

 การใชซํ้า (Reuse) หมายถึง การนําสิ่งของหรือวัสดุที่ใชแลวแตยังมีสภาพ

ดีอยูนํากลับมาใชซํ้าอีก โดยไมตองผานกระบวนการ เชน ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ขวดแกว ขวด
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พลาสติก กลองกระดาษ เปน เมื่อใชแลวนํามาทําความสะอาดเก็บไวใชซํ้าไดอีกเปนการประหยดั

พลังงานโดยไมตองนํามาผลิตใหม 

 การนํามาซอมแซมปรับปรุง (Repair) หมายถึง การนําเอาของเกาที่ใชจน

หมดสภาพแลว นํามาดดัแปลงซอมแซมใหใชประโยชนไดอีก เชนการนําเรือประมงเกา ๆ ที่ เกอืบ

หมดสภาพความแข็งแรงแลว ใชการในทะเลไมได นํามาดัดแปลงใหเปนเรือไมบนชายหาดไดอยาง

สวยงามใชเปนหองพักคางคืนไดแทนที่จะปลอยใหผุพงัไปและการนาํเฟอรนิเจอรเกา ๆ โตะ เกาอี้ 

นํามาซอมแซมปรับปรุงใหกลับมาใชไดอีกเปนการใชประโยชนอยางคุมคา 

   7)  การใชส่ิงอืน่ทดแทน หมายถึง การนําสิง่อื่นมาใชทดแทนทรัพยากร

บางชนิด เชน การใชถุงพลาสติกแทนใบตอง ใบบัว และกระดาษ การใชกระเบื้องแทนสังกะส ีใช

ไมอัด การนําเอาสิ่งใดสิ่งหนึง่มาใชทดแทนจะทําใหทรัพยากรธรรมชาติมีอายุการใชงานเพิ่มมาก

ขึ้น ในปจจุบนัไดนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชผลิตกระแสไฟฟาใชตามหมูบานทีอ่ยูบนภเูขา 

และการนําพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมาใชในการขับเครื่องยนตแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

วิธีนี้ใชไดกับการจัดการทรพัยากรประเภทใชแลวหมดไป ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัด 

  8)  การสํารวจคนหาแหลงทรัพยากรใหม หมายถึง การคนหาสํารวจแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูใตผิวโลก หรือที่มีอยูแลวไดปลอยทิ้งไวอยางไมมีประโยชน ไมเห็น

คุณคา หรือยังใชประโยชนไมคุมคา เชน พลังงานแสงแดด พลังงานลม พลังงานคลื่นในมหาสมุทร 

เปนตน โดยการสํารวจคนหาวิธีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนตอมวล

มนุษยเพื่อจะไดมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหมไวใชไดตลอดไป 

  5.4.2  วิธีการอนุรักษหรือจัดการโดยทางออมหรือทางสังคม 

 การจัดการทรพัยากรธรรมชาตินอกจากจะใชวิธีการอนุรักษดวยวิธีทางตรงแลว 

การใชวิธีการทางสังคมหรือทางออมจะชวยใหการดําเนนิการอนุรักษหรือจัดการบรรลุผลสําเร็จ

ยิ่งขึ้น โดยการรวมมือรวมใจกันทุกฝายทั้งรัฐบาลและประชาชนชวยกันจัดการดแูลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีใชประโยชนตลอดไป มีวิธีการที่สําคัญหลายวิธี คือ 

  1)  การจัดตั้งชมรม สมาคม มูลนิธิ ทั้งของรัฐและของเอกชน  การจัดตัง้

ชมรม สมาคม มูลนิธิขึ้นเพื่อการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน มูลนิธิโลกสีเขียว 

มูลนิธิ    คนรักชาง สมาคมธิงคเอิรธ  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปนตน ชมรม สมาคม มูลนิธิเหลานี้ มี
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หนาที่ชวยเจาหนาที่ของรัฐ ปองกัน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติปลุกจิตสํานกึใหประชาชน

มีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  2)  การออกกฎหมายควบคุม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะบรรลุผล

ตามแผนที่ไดวางไวอยางมปีระสิทธิภาพไดนั้นตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปตามแผนทีว่างไว เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ. 2535 เปนตน 

  3)  การใหการศึกษาแกประชาชน  การใหความรูกับประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติโดยใชโฆษณาทางวิทยุ และโทรทัศน 

หนังสือพิมพและส่ือมวลชนตาง ๆ การทําในรูปของการประชาสัมพันธโดยการพิมพเอกสาร

เผยแพร แผนพับ และรูปภาพตาง ๆ จัดการอบรมศึกษาเกี่ยวกับการอนรัุกษและการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติใหแกประชาชนและผูที่สนใจไดทราบเปนการกระตุนเตือนใหเหน็ความสําคัญ 

และความจําเปนที่จะตองอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  4)  การจัดตั้งหนวยงานขึน้รับผิดชอบ  การจัดตั้งหนวยงานของรัฐทํา

หนาที่ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การ

รวมมือกับประชาชนในทองถ่ินเพื่อชวยกนัจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป หนวยงาน

ของรัฐ เชน กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประมาน กรมปาไม กรมประมง เปนตน หนวยงานเหลานี้

จะทําหนาที่ดแูลรักษา รับผิดชอบตามภาระหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายตามนโยบายของรัฐ 

 

สรุป 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถงึ ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม 

สัตวปา เปนตน มีประโยชนตอส่ิงมีชีวิตมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งทางตรงและ

ทางออม และเปนปจจยัในการรักษาดุลแหงธรรมชาติใหคงอยูอยางเหมาะสม 

ทรัพยากรธรรมชาติจําแนกไดหลายวิธี การแบงทรัพยากรที่เปนปจจยัพืน้ฐานสําคัญ

โดยตรงตอความเปนอยูของมนุษย แบงไดเปน 5 ประเภท คือ ทรัพยากรดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม สัตว

ปา การแบงทรัพยากรธรรมชาติตามลักษณะของการใชประโยชนแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
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ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิน้ เชน บรรยากาศ น้ําในวัฏจักร ทรัพยากรที่ทดแทนได เชน ดิน ปาไม 

สัตวปา กําลังงานมนุษย เปนตน ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป เชน แรธาตุประเภทเชื้อเพลิง เปนตน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนแหลง

ปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชพี แหลงที่อยูอาศัย การกําหนดลักษณะของอาชีพ และวฒันธรรม

ประเพณี  ซ่ึงควรจะมีอยูคูกับโลกมนุษย แตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอาจมีผลกระทบได

จากการที่มนษุยเปนผูใชทรัพยากรเอง จากศกัยภาพของสิ่งแวดลอม การเพิ่มขึ้นของประชากร การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มนุษยนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางมากมาย กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชวีติ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางไมมีขอจาํกัดจนเกิดการ

ขาดแคลนทรัพยากรนัน้ เกิดจากสาเหตุทีสํ่าคัญหายประการ เชน การเพิ่มของประชากรมากขึ้น 

ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การสรางเสนทางคมนาคม การสรางเขื่อน 

เปนตน ทําใหเกิดปญหาที่สําคัญหลายประการ คือ ปญหาทรัพยากรธรรมชาติหมดไป หรือ ขาด

แคลนทรัพยากรธรรมชาติ มีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของประชากร การใชเทคโนโลยีไม

เหมาะสม การรบกวนทรัพยากรที่มีอยู เปนตน 

ปญหาตาง ๆ เหลานี้ จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากมนษุยมิไดตระหนักถึงอันตรายหรอื

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการจดัการควบคุมแกไขใหทันตอเหตกุารณ มิฉะนัน้จะมีผลกระทบ

โดยตรงตอคุณภาพชวีิตของมนุษยทั้งทางรางกายและจติใจ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจะไดมีทรัพยากรใชไดตลอดไป โดยตองคํานึงวาทรัพยากรทุกอยางมีความ

เกี่ยวของสัมพนัธกัน จึงตองดําเนินการจัดการไมใหกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ดวย โดย

การกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการดําเนินการอยางชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และถือเปน

หนาที่ของมนษุยทุกคนที่จะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกนัก็

ตองควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหดําเนินไปตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว มาตรการในการ

จัดการทรัพยากรแตละประเภทนั้นจะแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากรนั้น ๆ เปาหมาย

สําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือใชตลอดไปอยาง

ตอเนื่อง หรือมใีชอยางยัง่ยนืไมมีที่ส้ินสุด 
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ใบความรูที่   2 

เร่ือง ระบบนิเวศ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายของระบบนิเวศได 

2. บอกชนิดของระบบนิเวศได 

3. อธิบายองคประกอบของระบบนิเวศได 

4. อธิบายการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศได 

5. อธิบายความสัมพันธในระบบนิเวศได 

6. อธิบายการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศได 

7. อธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศได 

 

1.  ความหมายของระบบนิเวศ 

1.1  นิเวศวิทยา  

นิเวศวิทยา(Ecology)  คําวา Ecology ไดรากศัพทมาจากภาษากรีก คือ Oikos หมายความ

ถึง "บาน" หรือ "ที่อยูอาศัย" และ Ology หมายถึง "การศึกษา" Ecology หรือนิเวศวิทยา จึงเปน

ศาสตรแขนงหนึ่งวาดวยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหลงอาศัยและกินความกวางไปถึงการศึกษา

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่ส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู 

1.2   ระบบนิเวศ      

ระบบนิเวศ (Ecosystem)   เปนโครงสรางความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง  ๆกับบริเวณแวดลอมที่

ส่ิงมีชีวิตเหลานี้ดํารงชีวิตอยู   ระบบนิเวศนั้นเปนแนวคิด ที่นักนิเวศวิทยาไดนาํมาใชในการมองสวนยอย ๆ  ของ

โลก เพื่อที่จะไดเขาใจความเปนไปบนโลกนี้ไดดีขึ้น      

ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ  นั้น ประกอบดวยบริเวณที่ส่ิงมีชีวิตดํารงอยู และกลุมประชากรที่มีชีวิตอยูใน

บริเวณดังกลาว พืชและโดยเฉพาะสัตวตาง ๆ ก็ตองการบริเวณที่อยูอาศัยท่ีมีขนาดอยางนอยที่สุดที่

เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อวาการมีชีวิตอยูรอดตลอดไป ยกตัวอยางเชน ในสระน้ําแหงหนึ่งเราสามารถพบ

สัตวและพืชนานาชนิด ซ่ึงสามารถปรับตัวใหเขากับบริเวณน้ําที่มันอาศัยอยูโดยมีจํานวนแตกตาง
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กันไปตามแตชนิด สระน้ํานั้นดูเหมือนวาจะแยกจากบริเวณแวดลอมอื่น ๆ ดวยขอบสระแตตาม

ความเปนจริงแลวสระน้ํานั้นจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ทั้งภายในสระน้ําและภายนอก

สระน้ํา ตัวอยางเชนปริมาณน้ําในสระจะมีการเพิ่มขึ้นไดโดยอาศัยน้ําฝนที่ตกลงมา ในขณะเดียวกัน

กับที่ระดับผิวนํ้าก็จะระเหยไปอยูตลอดเวลาทําใหระดับน้ํามีการเปลี่ยนแปลง น้ําที่ไหลเขามาเพิ่มก็

จะพัดพาเอาแรธาตุและชิ้นสวนตาง ๆ ของพืชที่เนาเปอยเขามาในสระ ตัวออนของสัตวบางชนิด 

เชน ยุงและลูกกบตัวเล็ก ๆ อาศัยอยูในสระน้ําในชวงที่เปนตัวออน แตจะไปเติบโตบนบก นกและ

แมลงซึ่งมีถ่ินที่อยูนอกสระก็จะมาหาอาหารในสระน้ํา การไหลเขาของสารและการสูญเสียสาร

เชนนี้จึงทําใหสระน้ําเปนระบบเปด (Open System) ระบบหนึ่ง 

ในกรณีใกลเคียงกันหากมีแรธาตุไหลเขามา

เพิ่มขึ้น ก็จะทําใหการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มมากขึ้น เชน 

ไฟโตแพลงตันหรือพืชน้ําที่อยูกนสระ เมื่อปริมาณของพืช

เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหปริมาณสัตวเพิ่มมากขึ้นดวยเพราะมี

อาหารอุดมสมบูรณแตเมื่อปริมาณสัตวเพิ่มปริมาณของพืช

ที่เปนอาหารก็จะคอยๆ นอยลง ทําใหปริมาณสัตวลดลงตาม

ไปดวย เนื่ องจากอาหารมีไมพอ  ดั งนั้นสระน้ํ า จึ งมี

ความสามารถในการที่จะควบคุมตัวของมันเองได กลาวคือ

จํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยูในสระน้ําจะมี

จํานวนคงที่ซ่ึงเราเรียกวามี ความสมดุล (Equilibrium)สระ

น้ํานี้ จึงเปนหนวยหนึ่งของธรรมชาติที่ เรียกวา "ระบบ

นิเวศ"  (Ecosystem)        ซ่ึงกลาวไดวาระบบนิเวศหนึ่ง ๆ 

นั้น เปนโครงสรางที่เปดและมีความสามารถในการควบคุม

ตัวของมันเอง  ประกอบไปดวยประชากรตาง  ๆ  ของ

ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไรชีวิต ระบบนิเวศเปนระบบเปดที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม

โดยมีการแลกเปลี่ยนสารและพลังงาน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธกับระบบนิเวศอื่น ๆ ที่อยูใกลตัว

ชุมชนที่มีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ใชชีวิตนั้นรวมกันเปนระบบนิเวศ  
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ระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญระดับโลก คือ ชีวาลัย (Biosphere) ซ่ึงเปนบริเวณที่หอหุม

โลกอยูและสามารถมีขบวนการตาง ๆ ของชีวิตเกิดขึ้นไดหรืออาจมีขนาดเล็กเทาบอน้ําแหงหนึ่ง แต

เราสามารถจําแนกระบบนิเวศออกเปนกลุมๆ ไดดังนี้  

 

2.  ชนิดของระบบนิเวศ 

โดยทั่วไปสามารถจําแนกระบบนิเวศออกเปนกลุมใหญๆ ได ดังนี้  

2.1 ระบบนิเวศทางธรรมชาติและใกลธรรมชาติ(Natural and semi - natural Ecosystems) 

เปนระบบที่ตองพึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย เพื่อที่จะทํางานได ประกอบดวย 

           2.1.1 ระบบนิเวศแหลงน้ํา (Aquatic Ecosystems) เชนระบบนิเวศทางทะเล  ระบบ

นิเวศน้ําจืด   

          2.1.2  ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) เชนระบบนิเวศกึ่งบกเชน ปาพรุ 

ปาชายเลน นิเวศปาไม ระบบนิเวศบนบกแท เชน   ทุงหญา  ทะเลทราย  ปาดิบ 
                          

 

 

2.2  ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม     (Urban industrial 

Ecosystems) เปนระบบที่ตองพึ่งแหลงพลังงานเพิ่มเติม เชน น้ํามัน

เชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร เปนระบบนิเวศทีม่นุษยสรางขึน้มาใหม 
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2.3 ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural Ecosystems) เปนระบบที่มนุษยปรับปรุง

เปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติขึ้นมาใหม 

                   ระบบนิเวศนั้นถูกมองวาเปนระบบที่มีการสมดุลที่ไมอยูนิ่ง (Dynamic Equilibrium)

โดยที่มีขบวน การที่จะรักษาและควบคุมความสมดุลไวไมวาจะเกิดความผันแปร (Fluctuation) จาก

ปจจัยตางๆ ภายนอก (External factors) คุณสมบัติเหลานี้ถือวาเปนส่ิงที่สําคัญในระบบนิเวศ ซ่ึง

เรียกวา Homeostasis 

 

3.   องคประกอบของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศทุก ๆ ระบบจะมีโครงสรางที่กําหนดโดยชนิดของสิ่งมีชีวิตเฉพาะอยางที่อยู

ในระบบนั้น ๆ โครงสรางประกอบดวยจํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เหลานี้ และการ

กระจายตัวของมัน ถึงแมวาระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลายแตมีโครงสรางที่คลายคลึงกัน

คือ ประกอบไปดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ 

3.1  สวนประกอบที่ไมมีชีวติ (Abiotic Component) แบงไดเปน 3 ประเภท คือ  

อนินทรียสาร เชน ไดแก  คารบอน (C)  ไนโตรเจน (N)  น้ํา (H2O)  ออกซิเจน (O2) 

คารบอนไดออกไซด (CO2) ฟอสเฟต(PO4) ไนเตรต (NO3) 

        อินทรียสาร ซ่ึงเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต ไดแก โปรตีน  คารโบไฮเดรต            

กรดฮิวมิค 

 สภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพอากาศ   ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบทั้ง สาร  

อนินทรีย และสารอินทรีย  รวมทั้งปจจยัทางสภาพอากาศ ไดแก แสง อุณหภูมิ  ความเปนกรดเปน

ดาง  ความเค็ม และความชืน้  

3.2  สวนประกอบที่มีชีวิต (Biotic Component) 

องคประกอบของสิ่งมีชีวิตสามารถถูกจัดแบงตามลําดับขั้น

การกินอาหาร (Tropic  level) ไดดังนี้ 

ผูผลิต (Producer) คือ พวกที่สามารถนําเอา

พลังงานจากแสงอาทิตยมาสังเคราะหอาหารขึ้นไดเองจากแร

ธาตุและสารที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก พืชสีเขียว แพลงตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด    พวก
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ผูผลิตนี้มีความสําคัญมากเพราะเปนสวนเริ่มตนและเชื่อมตอระหวางสวนประกอบที่ไมมีชีวิตกับ

สวนที่มีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ ซ่ึงสวนมากไดแก พืชสีเขียวทั้งหมดทําหนาที่เปนตัวสราง

องคประกอบของสารอินทรียที่ซับซอนดวยการสังเคราะหจากสารอนินทรียโดยขบวนการที่อาศัย

ตัวเรง คือ คลอโรฟลดและพลังงานแสงในขบวนการสังเคราะหดวยแสง  (photosynthesis) 

นอกจากนี้ยังมีผูผลิตที่ไมอาศัยการสังเคราะหแสงแตเปนการสังเคราะหทางเคมีซ่ึงเรียกวา 

Chemotroph หรือ Chemosynthetic micro-organisms ซ่ึงสวนมากจะเปนพวก จุลินทรีย เชน 

Anaerobic bacteria บางชนิดที่สามารถใชซัลเฟต (SO4) และไดผลผลิตออกมาเปน H2S แทนที่จะ

เปนน้ําเหมือนในขบวนการสังเคราะหแสง 

ผูบริโภค (Consumer)  เปนสิง่มีชีวิตที่ไมสามารถ

สรางอาหารเองได (Heterotro phi organism)ตองกิน

ผูผลิตหรือพวกที่ไดรับอาหารจากการกนิสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ 

อีกทอดหนึ่ง 
  

ผูบริโภค สามารถแบงเปน  
 

1. ผูบริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer) 

 เปนสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเปนอาหาร เชน 

กระตาย วัว ควาย และปลาที่กินพืชเล็ก ๆ 
 

 

 

 

2. ผูบริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer) 

เปนสัตวที่ไดรับอาหารจากการกินเนื้อสัตวที่กินพืชเปน

อาหารเชน เสือ สุนัขจิ้งจอก ปลากินเนื้อ ฯลฯ 
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3.  ผูบริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumer) เปนพวกที่กินทั้งสัตวกินพืช และสัตวกินสัตว 

นอกจากนี้ยังไดแกส่ิงมีชีวิตที่อยูในระดับขั้นการกินสูงสุดซึ่งหมายถึงสัตวที่ไมถูกกินโดยสัตวอ่ืน ๆ 

ตอไป เปนสัตวที่อยูในอันดับสุดทายของการถูกกินเปนอาหาร เชน มนุษย 

นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกผูบริโภคออกเปนประเภทตางๆ ตามชนิดของอาหารที่กิน

ไดแก  ผูบริโภคที่กินพืชเปนอาหาร (Herbivore) ผูบริโภคที่กินสัตวเปนอาหาร(Carnivore ) 

ผูบริโภคที่กินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร(Omnivore)  ผูบริโภคที่กินซากพืชเปนอาหาร                      

( Detritivore)  ผูบริโภคที่กินซากสัตวเปนอาหาร( Scavenger) 

 ผูยอยสลาย (Decomposer) เปนพวกไมสามารถปรุงอาหารไดแตจะกินอาหารโดย การ

ผลิตเอนไซนออกมายอยสลายแรธาตุตาง ๆ ในสวน ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตใหเปนสารโมเลกุลเล็ก 

แลวจึงดูดซึมไปใชเปนสารอาหารบางสวน สวนที่เหลือปลดปลอยออกไปสูระบบนิเวศซึ่งผูผลิตจะ

สามารถเอาไปใชตอไป จึงนับวาผูยอยสลายเปนสวนสําคัญที่ทําใหสารอาหารสามารถหมุนเวียน

เปนวัฏจักรได สวนใหญเปนพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (Micro consumer) ที่ยอยสลายสารอินทรียให

กลายเปนสารอนินทรีย ซ่ึงจะเปนตัวสําคัญในขบวนการหมุนเวียนของธาตุตางๆ 
 

4.  การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ 

แร ธาตุและสารตางๆ ที่เปนองคประกอบในระบบนิเวศเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวติ

ของสิ่งมีชีวิต เชน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน และน้ํา จะมีปริมาณคอนขางคงที่ 

เนื่องจากสิ่งมชีีวิตใชสารเหลานี้ในกระบวนการดํารงชีพ และมีการปลอยสารดังกลาวกลับคืนสู

ธรรมชาติหมุนเวยีนอยูเปนวัฏจักร   วัฏจกัรของแรธาตุตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต เชน  

                  4.1  วัฏจักรของคารบอน (C ) 

คารบอนซึ่งอยูในบรรยากาศ มีโอกาสหมุนเวียนเขาสูส่ิงมีชีวิตได โดยการสังเคราะหแสง

ของผูผลิตในรูปของคารบอนไดออกไซด(CO2) เมื่อส่ิงมีชีวิตตายลง บางสวนจะถูกสลายโดยผูสลาย

ทําใหคารบอนมีโอกาสถูกปลดปลอยสูบรรยากาศในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด สวนซากที่

ไมถูกสลายเมื่อทับถมกันเปนเวลานานก็จะกลายไปอยูในรูปของถานหิน น้ํามัน เปนตน แมวาพืช

บกจะมีบทบาทสําคัญในการตรึงคารบอนเอาไวในรูปของสารอินทรียก็ตาม แหลงควบคุมใหญของ

ปริมาณคารบอนก็ยังคงเปนทะเลและมหาสมุทร  
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4.2  วัฏจักรของไนโตรเจน (N)  

วัฏจักรของไนโตรเจนมีความซับซอนมาก แมวาส่ิงมีชีวิตทั้งหลายจะอาศัยอยูใน

สภาพแวดลอมที่มีไนโตรเจนอยูถึง 79% แตมีส่ิงมีชีวิตเพียงไมกี่ชนิดเทานั้น ที่สามารถใชได

โดยตรงในรูปของกาซ 

4.3  วัฏจักรออกซิเจน (O) 

 การหมุนเวียนของออกซิเจนระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ตอง อาศัยขบวนการ

หายใจและการสังเคราะหแสงรวมกันความสมดุลของออกซิเจนในวัฏจักร  

4.4  วัฏจักรกํามะถัน (S)  

กํามะถันเปนธาตุสําคัญธาตุหนึ่งในการสังเคราะหโปรตีนหลายชนิด แหลงกํามะถันสวน

ใหญไดจากการสลายตัวองสารอินทรียที่ทับถมในดิน หรือตกตะกอนทับถมกันในดิน ใน

บรรยากาศพบกํามะถันเปนจํานวนนอย กํามะถันที่พบทั้งในดิน น้ํา บรรยากาศ ลวนอยูในรูปของ

สารประกอบ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด และ ซัลเฟต ตัวการที่เปลี่ยนแปลงและ

ควบคุมกํามะถันใหเปนสารประกอบรูปตางๆ มีทั้งตัวการทางชีวภาพ เชน แบคทีเรีย ตัวการทาง

กายภาพ ไดแก การกัดเซาะและการตกตะกอน เปนตน 

4.5  วัฏจักรฟอสฟอรัส (P) 

 ฟอสฟอรัสเปนสวนประกอบที่สําคัญและจําเปนของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากเปน

องคประกอบของกรดนิวคลีอิก ฟอสโฟไลปด และ ATP ฟอสฟอรัสสวนใหญอยูในรูปของแร

ฟอสเฟตคือ แคลเซียมฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟต เมื่อแรและหินผุพังหรือสึกกรอน ฟอสฟอรัสจะ

สลายตัวตามธรรมชาติละลายในน้ําใตดิน ส่ิงมีชีวิตใชฟอสฟอรัสในน้ํามาสรางโพรโทพลาสซึม 

เมื่อและสัตวตายลงแบคทีเรีย จะสลายธาตุฟอสฟอรัสกลับสูดินและน้ําอีกกลายเปนฟอสฟอรัสที่

ละลายน้ําได  

4.6  วัฏจักรของน้ํา (H2O) 

น้ําเปนตัวกลางของขบวนการตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิตรวมทั้งเปนแหลงใหไฮโดรเจนที่สําคัญ 

น้ําที่ปรากฏในโลกจะอยูในสภาพและแหลงตาง ๆ กัน ทั้งน้ําจืด น้ําเค็ม น้ําในดินน้ํา  ในอากาศใน

รูปของไอน้ําและน้ําแข็งที่ปกคลุมขั้วโลก ในจํานวนนี้มีการหมุนเวียนเปนวัฏจักรโดยสวนใหญเปน

การแลกเปลี่ยนระหวางผิวโลก และบรรยากาศโดยการระเหยและการกลั่นตัวตกกลับสูผิวโลก  
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4.7  วัฏจักรของแคลเซียม (Ca) 

 สารประกอบแคลเซียมพบในดิน และละลายอยูในน้ําไดบาง เนื่องจากจุลินทรียไม

สามารถยอยสลายสารประกอบแคลเซียมได ดังนั้นจึงพบสารประกอบแคลเซียมทับถมอยูในดิน

หรือเปนตะกอนที่กนแหลงน้ํา เมื่อเวลาผานไปหลายลานปทําใหกลายเปนหิน หรือสวนหนึ่งของ

ภูเขาไปไดส่ิงมีชีวิตนําแคลเซียมไปใชประโยชนเปนสวน ประกอบของโครงสรางเพื่อใหเกิดความ

แข็งแกรง เชน หอยนําแคลเซียมไปเปนสวนประกอบของเปลือกหอย ในรูปของแคลเซียม

คารบอเนต ในมนุษยชวยทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือด และชวยในการนํากระแสประสาท วัฎจักร

ของแคลเซียมจะสัมพันธกับวัฎจักรของฟอสฟอรัส เนื่องจากอยูในรูปของสารประกอบแคลเซียม

ฟอสเฟต 

4.8  การถายทอดสารพิษในระบบนิเวศ  

โดยมากเรานึกวาธรรมชาติจะดูดซับสารพิษไดหมด จึงไมคอยระมัดระวังในการกําจัด

สารพิษในสภาพแวดลอม เชน การใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทําใหมีสารตกคางตามตนพืช

และตามผิวดิน จะถกูชะลางไปกับน้ําฝนและไหลลงสูแหลงน้ํา สารพิษเหลานี้เปน สารที่สลายตัวชา

จะสะสมในแหลงน้ํานั้นมากขึ้น  ซ่ึงจะมีผลกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน สัตวที่กินอาหารโดยการกรองจะ

สะสมพิษไดสูงมากโดยเฉพาะหอยนางรม ซ่ึงกินอาหารโดยการกรองอยูในน้ําตื้นใกลฝงที่มีการทิ้ง

ของเสียลงมามาก และยังไมทันแพรกระจาย ดังนั้นหอยนางรมจึงมีสารพิษสูงกวาในน้ํามาก ดังนั้น

สารจะแพรกระจายไปตามลําดับขั้นการบริโภคเขาสูผูบริโภคลําดับสุด ทายหรือเขาสูมนุษยจนเปน

อันตรายไดนั่นเอง 

 

5. ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยู เดียวกันทําใหเกิดการอยูรวมกัน  เ รียกวาภาวะ             

ซิมไบโอซิส(Symbiosis) ส่ิงมีชีวิตเหลานี้ตางก็มีความสัมพันธและมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน โดยมี

ผลรวมของความ สัมพันธ 3 แบบ คือ    

แบบ  A  เมื่อเสียประโยชน      แบบ  B  เมื่อไดรับประโยชน    

แบบ  C  เมื่อไมไดรับหรือเสียประโยชน  

ซ่ึงสามารถแบงแบบของความสัมพันธไดหลายแบบดังนี้ 
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5.1  ภาวะเปนกลาง (Neutralism)  

เปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตที่ไมมีผลอะไรตอกัน ตางฝายตางไมไดรับประโยชน

และไมเสียประโยชน เชน ตนไมใหญกับไสเดือนดิน กระตายและนกฮูกที่อาศัยอยูในปา เปนตน 

5.2  ภาวะการแขงขัน (Competition A/A)  

ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณเดยีวกัน ซ่ึงอาจเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน

มีความตองการปจจัย อยางใดอยางหนึ่งรวมกัน และปจจัยนั้นมีจํากัดหรือตางแขงขันกันเพื่อ

แสวงหาปจจัยที่ตองการในการ ดํารงชีพ  โดยตางฝายตางเสียประโยชนดวยกันทั้งคู   เชน ตนไมที่

ปลูกรวมอยูในเนื้อที่จํากัดพยายามเจริญสูงขึ้นเพื่อรับแสงแดด  ฝูงปลาแยงกันตะครุบเหยื่อ สุนัขแยง

กินอาหาร โดยทั่วไปการแขงขันระหวางสิ่งมีชีวิตเดียวกันมักจะรุนแรงมากกวาระหวาง ส่ิงมีชีวิต

ตางชนิด 

5.3  ภาวะอะเมนลิซึม (Amenlism C/A)  

ภาวะท่ีฝายหนึ่งไมไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน แตอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน เชน 

ตนไมใหญบังแสงตนไมเล็ก ทําใหตนไมเล็กไมเจริญขณะที่ตนไมใหญไมไดรับหรือเสียประโยชน

แตอยางใด 

5.4  ภาวะการลาเหยื่อ (Predation B/A) 

 ความสมัพันธที่ฝายหนึ่งเปนผูลา (Predator) สวนอีกฝายหนึ่งเปนผูถูกลา หรือเหยื่อ เชน 

นกกินแมลง งูกินกบ เสือชีตาลากวางกินเปนอาหาร 

5.5  ภาวะอิงอาศัย หรือภาวะมีการเก้ือกูล (Commensalism B/C) 

 ความสัมพันธแบบนี้เปนความ สัมพันธที่ไดประโยชนเพียงฝายเดียว สวนอีกฝายหนึ่งก็

ไมเสียประโยชนแตอยางใด เชน เหาฉลามเปนปลาชนิดหนึ่งที่มีอวัยวะสําหรับดูดเกาะติดปลาฉลาม 

อาศัยกินเศษอาหารจากปลาฉลาม โดยไมไดดูดเลือดหรือทําอันตรายใดๆ  แกปลาฉลาม   เฟรนกับ

ตนไมใหญ ซ่ึงเฟรนเปนตนไมใหญที่อาศัยบนตนไมอ่ืน แตไมเบียดเบียนตนไมอ่ืน เพียงแตอาศยัรม

เงาและความชื้น เพื่อการดํารงชีวิต 

5.6  ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Proto cooperation B/B)  

ความสัมพันธที่ทั้งสองฝายไดประโยชนและอยูแยกกันได เชนในธรรมชาติเราอาจเห็น

เถาวัลย พลูดาง เฟรน กลวยไมเจริญอยูบนลําตนและกิ่งไมของตนไมใหญ ลักษณะการเกาะของพืช
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พวกนี้จะอยูบริเวณผิวของเปลือกตนไม ไมไดมีการเบียดเบียนอาหารจากตนไมใหญแตอยางใด 

หรือมดดํากับเพลี้ยออน ซ่ึงมดดําจะดูดน้ําเลี้ยง (อาหาร) จากเพลี้ยออนทางทวารหนักและคาบเพลี้ย

ออนไปวางตามที่ตาง ๆ บนพืชเพื่อหาแหลงดูดน้ําเล้ียงตอไป ซ่ึงทําใหเพล้ียออนไดแหลงอาหาร

ใหม ๆ    นกเอี้ยงที่อาศัยกินแมลงบนผิวหนังควายเปนอาหาร ควายไดประโยชนจากการที่นกชวย

ลดจํานวนแมลงที่เปนปรสิตของควาย จัดเปนความสัมพันธแบบการไดประโยชนรวมกันระหวาง

ส่ิงมีชีวิตสองชนิด 

5.7  ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism B/B)  

ความสัมพันธที่ทั้งสองฝายไดประโยชนและอยูแยกกันไมได เชน ไลเคน(Lichen) เปน

ส่ิงมีชีวิตสองชนิด คือ รากับสาหรายพบตามเปลือกตนไมขนาดใหญ  การอยูรวม กันนี้ทั้งสาหราย

และราตางไดรับประโยชน กลาวคือ สาหรายสรางอาหารไดเองแตตองอาศัยความชื้นจากรา สวนรา

ก็ไดอาศัยดูดอาหารที่สาหรายสรางขึ้น  ตอไทรกับลูกไทร   ตอไทรเปนแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูใน

ดอกไทร มีลักษณะพิเศษที่อัดตัวกันแนนจนมองคลายลูกไทร ภายในลูกไทรมีทั้งดอกตัวเมีย ดอก

ตัวผู และ ดอกกัล ซ่ึงเปนดอกที่ตัวตอไทรเขาไปอาศัยอยู   ตอไทรจะทําหนาที่ผสมเกสรใหโดยบิน

ออกจากลูกหนึ่งไปผสมยังอีกลูกหนึ่ง  ทําใหตนไทรยงัคงสืบพันธุตอได  ตอไทรจะอาศัยในลูกไทร

ตลอดชีวิตวนเวียน เปนวัฏจักรตลอดไป 

5.8  ภาวะปรสิต (Paratism B/A)   

รางกายของสิ่งมีชีวิตสามารถเปนแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ดํารงชีพแบบปรสิต  

ผูถูกอาศัย (Host) จะเปนฝายเสียประโยชน สวนผูที่ไปอาศัย คือ ปรสิต (Parasite) จะเปนฝายไดรับ

ประโยชน  เนือ่งจากปรสิตจะคอยแยงอาหาร หรือกินสวนของรางกายผูถูกอาศัย แบงเปน  2   ชนิด คือ 

           ปรสิตภายใน (Endo parasite) คือ ปรสิตที่อาศัยอยูและหาอาหารอยูภายในรางกายของผูถูก

อาศัย เชน พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม พยาธติัวกลมเปนปรสิตภายในของมนุษย 

          ปรสิตภายนอก (Ecto parasite) คือ ปรสิตที่อาศัยและเกาะกินอยูภายนอกรางกายของผูถูก

อาศัย เชน เหา ยุง เปนปรสิตภายนอกของมนุษย  หรือ กาฝาก ซ่ึงกาฝากเปนพืชที่อาศัยบนตนไมอ่ืน 

โดยไชชอนรากเขาไปดดูน้ําเลี้ยงจากตนไมที่อาศัยอยู 
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5.9  ภาวะมีการยอยสลาย (Saprophytism B/A)  

ความสัมพันธอีกแบบหนึ่งของเห็ด รา และแบคทีเรียอาศัยซากสิ่งมีชีวิตโดยการหลั่ง

เอนไซมออกมานอกเซลล (Exo enzyme) เพื่อยอยสลายซากเหลานั้น แลวจึงดูดซึมสารที่ไดจากการ

ยอยเขาสูเซลลในรูปของเหลว ส่ิงมีชีวิตที่ดํารงชีวิตแบบนี้เรียกวา ผูยอยสลาย (Decomposer)     

5.10  ภาวะมีการหลั่งสารหามการเจริญ (Antibiosis C/A)  

เปนภาวะที่ส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งหล่ังสารออกมานอกเซลลแลวสารนั้นไปมีผลตอการ

เจริญเติบโตหรือการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เชน ราเพนิซิลเลียม (Penicillium) สรางสาร

เพนิซิลเลียม  สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน(Microcystis sp.) หล่ังสารเคมีช่ือไฮดรอกซิลเอมีน 

(Hydroxylamine) ลงสูน้ําในบอ มีผลทําใหสัตวที่ดื่มน้ํานั้นตาย            
 

6.  การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

ดวงอาทิตยนับเปนแหลงที่ใหพลังงานกับระบบนิเวศโลก ไดรับพลังงานนี้ในรูปของการ

แผรังสี แตรังสีทั้งหมดที่สงมาจากดวงอาทิตยนั้นจะผานบรรยากาศของโลกลงมาเพื่อใชในการ

สังเคราะหแสงเพียงประมาณ 1% เทานั้น ผูผลิตในระบบนิเวศจะเปนพวกแรกที่สามารถจับพลังงาน

จากดวงอาทิตยไวได ในขบวนการสังเคราะหดวยแสง ผูผลิตซ่ึงเปนพืชท่ีมีคลอโรฟลดนี้จะเปลี่ยน

พลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมีซ่ึงพลังงานเคมีนี้จะถูกสะสมอยูในสารประกอบที่มีโครงสราง

ซับซอนและมีพลังงานสูง คือ คารโบไฮเดรต (CH2O) n 

  

                       

                                การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศผานการกินตอกันเปนทอดๆ 
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พลังงานที่ผูผลิตรับไวไดจากดวงอาทิตยและเปลี่ยนไปอยูในรูปของสารอาหารนี้จะมีการ

ถายทอดไปตามลําดับขั้นของการกินอาหารภายในระบบนิเวศ คือ ผูบริโภคจะไดรับพลังงานจาก

ผูผลิต โดยการกินตอกันเปนทอด ๆ ในแตละลําดับขั้นของการถายทอดพลังงานนี้ พลังงานจะคอย 

ๆ ลดลงไปในแตละลําดับเรื่อย ๆ ไปเนื่องจากไดสูญเสียออกไปในรูปของความรอน การรับ

พลังงานจากดวงอาทิตยโดยผูผลิตเปนจุดแรกที่มีความสําคัญยิ่งตอระบบนิเวศระบบนิเวศใดรับ

พลังงานไวไดมากยอมแสดงใหเห็นวาระบบนิเวศนั้นมีความอุดมสมบูรณมาก การเคลื่อนยายหรือ

ถายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปของอาหารจากผูผลิตไปสูผูบริโภคและจากผูบริโภคไปสู

ผูบริโภคอันดับตอไปเปนลําดับขั้นมีลักษณะเปน "ลูกโซอาหาร" หรือ "หวงโซอาหาร" (Food 

chain) ในสภาพธรรมชาติจริง ๆ แลวการกินกันอาจไมไดเปนไปตามลําดับที่แนนอนเชน เพราะผูลา

ชนิดหนึ่งอาจจะลาเหยื่อไดหลายชนิดและขณะเดียวกันนี้อาจจะตกเปนเหยื่อของผูลา เนือ่งจากทกุ ๆ 

ลําดับข้ันของการถายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปของความรอนประมาณ 80-90% ดังนั้นลําดับ

ของการกินในลูกโซอาหารนี้จึงมีจํานวนจํากัด โดยปกติจะสิ้นสุดในลําดับส่ีถึงหาเทานั้น ลูกโซ

อาหารสายใดมีลักษณะสั้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีเทานั้น เพราะมีพลังงานรั่วไหลไปจากลูกโซได

นอย การถาย ทอด พลังงานเปนกระบวนการที่มีความซับซอนและสัมพันธเกี่ยวโยงกันไปมาใน

ลักษณะ "ขายใยอาหาร" หรือ"สายใยอาหาร" (food web) 

สายใยอาหาร (Food  web)  หมายถึง  หวงโซอาหารที่ซับซอนหลายๆ ชุด (Complex  

food  chain)  ซ่ึงตอเนื่องกัน   ทําใหเกิดการถายทอดพลังงานในรูปอาหารระหวางสิ่งมีชีวิตที่มีความ       

เก่ียวของสัมพันธกันอยางซับซอน   จึงมีโอกาสถายทอดพลังงานไดหลายทิศทาง  ความสัมพันธเชิง

อาหารระหวางสิ่งมีชีวิต     ในลักษณะสายใยอาหารจะเกิดในธรรมชาติจริงๆ  มากกวาในลักษณะ

หวงโซอาหาร   เพราะสิ่งมีชีวิตแตละชนิดกินอาหารไดหลายชนิด   และ    ส่ิงมีชีวิตบางชนิดเปน

อาหารของสตัวไดหลายชนิด   จึงเกิดหวงโซอาหารเชื่อมโยงกันคลายใยแมงมุม  ดังตัวอยาง   
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ที่มา :  http://www.ecosystem.ob.tc/w1.html 

ภาพแสดง สายใยอาหาร 

 

หากกลุมของสิ่งมีชีวิต   ซ่ึงแสดงดวยสายใยอาหารนี้สมดุล  แสดงวา 

1.  ส่ิงมีชีวิตที่เปนผูผลิต  ไดแก   สาหรายสีเขียว  และไดอะตอม  ควรจะมีปริมาณมาก

ที่สุด  สายใยอาหารนี้จึงจะสมดุล 

2.  ผูบริโภคบางชนิดอาจจัดเปนผูบริโภคไดหลายอันดับ  เชน  ปลาเปนผูบริโภคอันดับ  

1   ถาปลากินสาหรายสีเขียว   สามารถจัดปลาเปนผูบริโภคอันดับที่ 2   ถาปลากินไรน้ํา (ไรน้ํา เปน

ผูบริโภคอันดับ 1 เพราะกินไดอะตอม)  และจัดเปนผูบริโภคอันดับ 3  ถาปลากินปลาเล็ก ( ปลาเล็ก

เปนผูบริโภคอันดับ 2  เพราะกินไรน้ํา) 

3. ถาปรมิาณของผูบริโภคชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนอยางกะทันหัน

ไมวาจะเปนโดยการเพิ่มหรือลดจํานวนในปริมาณมากๆ   ทําใหสมดุลของสายใยอาหารเปลี่ยนไป  

เชน  งูมีปริมาณลดนอยลงหรือเคล่ือนยายไปอยูแหลงอื่นจนหมด   จะทําใหกบและปลามีจํานวน

เพิ่มขึ้น  (กบและปลาไมถูกงูจับกิน)   เมื่อกบและปลาเพิ่มมากขึ้นจะทําใหส่ิงมีชีวิตที่เปนอาหารของ

กบและปลาในลําดับชั้นอาหารที่ต่ํากวามีจํานวนเปลี่ยนแปลงไปดวย   เนื่องจากถูกปลาและกบกิน

มากกวาปกติ                             
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7.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

ในสภาพแวดลอมหนึ่งๆ พบวาเมื่อกาลเวลาผานไปอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

กลุมสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น  กลุมสิ่งมีชีวิตเดิมที่เคยพบอาจสูญหายไปกลายเปนอีกกลุมหนึ่งขึ้นมาแทนที่

เรียกปรากฏการณนี้วา การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (Ecological succession)  การ

เปล่ียนแปลงแทนที่ในสภาพแวดลอมธรรมชาตินี้มี 2 ลักษณะ คือ 

1.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ (Primary succession)  เปนการเปลี่ยนแปลง

แทนที่ ที่เร่ิมจากบริเวณที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตมากอน เชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นบนกอน

หินหรือหนาดินที่ถูกเปดขึ้นใหมในการตัดชองเขาทําถนน จนกระทั่งเกิดสิ่งมีชีวิตพวกมอส และ  

ไลเคนขึ้นมาเปนกลุมแรก เมื่อส่ิงมีชีวิตกลุมแรกตายไปก็จะทับถม กลายเปนชั้นบางๆของดิน

เกิดขึ้น จากนั้นก็เร่ิมมีกลุมส่ิงมีชีวิตกลุมที่ 2 เชน หญา หรือพวกวัชพืชปาเกิดขึ้นแทนที่เมื่อกลุม

ส่ิงมีชีวิตเหลานั้นตายไปก็จะทับถมเปนชั้นดินที่หนาขึ้นเรื่อยๆและความอุดมสมบูรณของแรธาตุใน

ดินก็เริ่มมีมากขึ้นจนทําใหเกิดส่ิงมีชีวิตกลุมแลวกลุมเลาขึ้นมาแทนที่ อาทิ ไมลมลุก ไมพุม 

จนกระทั่งในที่สุดเกิดเปนสังคมพืช ซ่ึงประกอบดวยกลุมพืชชนิดตางๆเกิดขึ้นเปนลําดับกลายเปน

สังคมสมบูรณ (Climax community) และมีความสมดุล โดยปกติพบวาการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ

ปฐมภูมินี้จะใชเวลานานมาก กวาจะถึงภาวะสมดุล อยางนอยเปนเวลา หลายสิบปขึ้นไป 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการ

เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมหนึ่งไปเปนอีกสภาพแวดลอมหนึ่ง ดังเชนการเปลี่ยนแปลงแทนที่

แบบปฐมภูมิของสระน้ํามีตะกอนมาทับถมกันเรื่อยๆใชเวลาหลายป จนกระทั่งกลายเปนพื้นดินใน

ที่สุด 

2.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ (Secondary succession)  เปนการเปลี่ยนแปลง

แทนที่ที่เกิดขึ้นจากลุมสิ่งมีชีวิตเดิมถูกทําลายไป แตยังคงมีส่ิงมีชิวิตบางชนิดและสารอินทรียที่

ส่ิงมีชีวิตตองการเหลืออยู เชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณที่ถูกไฟไหม บริเวณที่เคยหักราง

ถางพงเพื่อทําไรแลวปลอยใหรกรางภายหลัง หรือปาที่ถูกตัดโคน เปนตน 

สังคมของสิ่งมีชีวิตในสภาวะสมดุลนี้จะรักษาสภาพเชนนี้ไวเปนเวลายาวนานจนกวาจะ

เกิดเหตุการณทําลายสมดุลของสิ่งมีชีวิต เชน พายุรุนแรง แผนดินไหว ไฟปา การถางปาและโคน

ตนไม หลังจากนี้ถาปลอยทิ้งไวไมมีการรบกวนธรรมชาติ หรือเกิดการทําลายซํ้าอีกก็จะมีการ
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เปล่ียนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องจนกระทัง่ถึงขัน้

สุดทายของกลุมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิใชเวลานอยกวาแบบปฐมภูมิ

เนื่องจากดิน และสารอินทรียที่พืชตองการมีพรอมแลวจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ไดทันที 

ในแตละระบบนิเวศ ถึงแมวาจะมีกลุมสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆอยูรวมกันอยางสมดุล แตอาจมี

การเปลี่ยนแปลงแทนที่เกิดขึ้นไดโดยถาหากสภาพแวดลอมในระบบนั้น ๆ ทั้งกายภาพและชีวภาพ

มีการเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อยูอาศัยใน

พื้นที่นั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป และมีผลทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล จนยากที่จะฟนฟูใหหันกลับมามี

สภาพคงเดิม ดังนั้นในการที่จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนั้น ๆไวจําเปนตองมีความรู ความ

เขาใจอยางถูกตอง 

 

สรุป 

นิเวศวิทยาเปนศาสตรแขนงหนึ่งวาดวยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหลงอาศัยและเปน

การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมที่ส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู  ระบบนิเวศสามารถ

จําแนกเปนกลุมใหญๆ คือ ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม ระบบนิเวศ

เกษตร มีองคประกอบที่ประกอบดวยสวนที่ไมมีชีวิต  คือ อนินทรีสาร อินทรีสาร สภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสภาพอากาศ  และสวนที่มีชีวิต คือ ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย ในระบบนิเวศ

มีการหมุนเวียนของสาร เปนวัฎจักร ทําใหสารเหลานั้นเชน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด 

ไนโตรเจน น้ํา ฯลฯ มีปริมาณคอนขางคงที่ส่ิงมีชีวิตสามารถในสารเหลานี้ในการดํารงชีวิตได      

ทําใหเกิดความสัมพันธในระบบนิเวศในรูปแบบตาง เมื่อส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูในระบบนิเวศ จะมีกลไก

ที่ทําใหส่ิงมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดโดยอาศัยการถายทอดพลังงาน ซ่ึงมีแสงจากดวงอาทิตยเปนแหลงที่

ใหพลังงานกับระบบนิเวศของโลก  การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะเคลื่อนยายในรูปอาหาร

จากผูผลิตไปสูผูบริโภคและจากผูบริโภคอันดับตอไปเปนลําดับขั้น มีลักษณะเปนลูกโซอาหารหรือ

หวงโซอาหารตลอดจนการถายทอดที่สลับซับซอนในสายใยอาหาร  ระบบนิเวศอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่เกิดขึ้นไดโดยถาหากสภาพแวดลอมในระบบนั้น ๆ ทั้งกายภาพและชีวภาพมี

การเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อยูอาศัยในพื้นที่

นั้น ๆ เปล่ียนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงแทนที่มีทั้งแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 


