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ชื่อ........................................................ 

ชั้น ม. 1/……..เลขที่................... 

โรงเรยีนบ้านสวน (จัน่อนสุรณ์) ชลบรุี 
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หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่1 ชายหาด 

 

  ผลการเรยีนรู ้
 

1. อธิบายความหมาย ประเภท ลักษณะพื้นที่ และการเกิดของชายหาดรวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
ชายหาด 

2. เขียนบรรยายความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดและชายฝ่ัง 
 

  จดุประสงคก์ารเรยีนรูป้ระจ าหนว่ย 
 

1. บอกความหมาย อธิบายการเกิดขึ้นและจ าแนกประเภทของชายหาดได้ 
2. บอกปัจจัยที่มีผลต่อชายหาดได้ 
3. อธิบายลักษณะ และแหล่งก าเนิดของตะกอนบนชายหาดได้ 
4. บอกความส าคัญ การใช้ประโยชนแ์ละแนวทางการจัดการพื้นที่ชายหาดและชายฝั่งทะเลได้ 

 
  เนือ้หา 
 
 1.1การเกิดขึ้นของชายหาด 
 1.2 รูปแบบชายหาด 
 1.3 แนวต่าง ๆ บนหาด 
 1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อชายหาด 
 1.5 ตะกอนชายหาด 
 1.6 ความส าคัญและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดและชายฝั่งทะเล 
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  แนวคดิ 
 
 ชายหาด หมายถึง พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ าลงเต็มที่ โดยท่ัวไปเรียกพื้นที่นี้ว่าฝั่งทะเล
หรือชายทะเล หรือหมายถึง ระบบนิเวศชายฝั่งตั้งแต่ระดับน้ าลงต่ าสุดจนถึงระดับน้ าขึ้นที่ละอองน้ าเค็ม
สาดซัดไปถึง ชายหาดมักประกอบด้วยตะกอนขนาดต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการผุพังสึกกร่อนตามธรรมชาติ
ของหิน ตะกอนดินจากแม่น้ าที่ไหลลงทะเลหรือการผุพังของปะการัง เปลือกหอย ขนาดของตะกอน   
ที่ต่างชนิดกันท าให้เกดิชายหาดที่ต่างกัน โดยแบ่งได้ 3 ประเภท คือ หาดทราย หาดหินหรือหาดกรวด 
และหาดโคลน 
 ชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงและเคล่ือนไหวตลอดเวลาโดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ น้ าขึ้น
น้ าลง คลื่น กระแสน้ า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวน าตะกอนเข้าและออกจากชายหาด ท าให้ตะกอนมี
ขนาดเล็กลงและอาจท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง หรือท าให้เกิดการทับถมท าให้เกิดชายหาดเพิ่มขึ้น 
 หาดทรายและชายฝั่งทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่าและความส าคัญ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ สังคมและเศรษฐกิจ ปัจจุบันชายหาดที่สวยงามถูกน าไปใช้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวน ารายได้จ านวนมากเข้าสู่ชุมชนและประเทศ ชายหาดยังมีบทบาทที่ส าคัญด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย เช่น เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นฐานของสายใยอาหาร เป็นแหล่งอาศัย  
และวางไข่ของสัตว์น้ าหายาก เป็นแหล่งอาศัยของนกทะเล เป็นแหล่งอาหารและแหล่งประมง รวมทั้ง
เป็นแนวป้องกันพายุ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ประโยชน์จากชายหาดและชายฝ่ังทะเลมากขึ้น จึงต้องมีการ
บริหารจัดการการใช้พื้นที่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูบริเวณชายหาดและชายฝ่ังทะเล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชายหาดและชายฝั่งทะเลมีความ
สมบูรณ์สวยงามตลอดไป 
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กจิกรรมที ่1.1 ชายทะเลทีฉ่นัอยากไป 
 

ค าชีแ้จง 
1. ให้นักเรียนวาดภาพชายทะเลท่ีนักเรียนอยากไป แล้วระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนบรรยายสภาพ 
ชายทะเลนั้น5 บรรทัด  
2. น าเสนอภาพวาด พร้อมบอกเล่าจินตนาการหน้าช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าบรรยาย
.............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จากการศึกษาเกี่ยวกับชายหาด  
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง........สรุปให้ฟังหน่อยจ้ะ 
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กจิกรรมที1่.2 
ทดสอบความรูเ้รือ่งชายหาดกนัหนอ่ย.. 

 

ค าชีแ้จง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในสมุดงานของนักเรียน 
1. ชายหาด หมายถึงบริเวณใด 
................................................................................................................................................................................ 
2. กระบวนการใดบ้างที่เก่ียวข้องกับการเกิดขึ้นของชายหาด 
............................................................................................................................................................................... 
3. เมื่อจ าแนกชายหาดตามชนิดของตะกอน สามารถแบ่งชายหาดออกได้เป็น...............ประเภท  
ดังนี ้...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
4. หาดประเภทใดที่เกิดจากการผุกร่อนของหินแกรนิต หรือหินทราย 
................................................................................................................................................................................ 
5. บริเวณใกล้ปากแม่น้ าสายใหญ่ มักพบชายหาดประเภทใด 
................................................................................................................................................................................ 
6. บริเวณใดของชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากไอเค็มแต่ไม่มีส่วนใดจมน้ า 
................................................................................................................................................................................ 
7. บริเวณใดของชายหาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................................ 
8. บริเวณใดของชายหาดที่ส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้น้ าเกือบตลอดเวลา 
................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อใดที่เด็ก ๆ ท าไม่ได ้
ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาอีกคร้ังจ้ะ 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อชายหาด 
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง........สรุปให้ฟังหน่อยจ้ะ 
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กจิกรรมที1่.3 
มีอะไรบา้งที่มผีลตอ่ชายหาด 

 

ค าชีแ้จงจงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์(ข้อละ 1 คะแนน) 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อชายหาดคือ......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
2. น้ าเกิด หมายถึง ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
3. น้ าตาย หมายถึง ......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
4. คลื่น ประกอบด้วย ...................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................... 
5. ความยาวคลื่น จะวัดจาก............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
6. กระแสน้ าชายฝั่ง เกิดจาก................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 
7. กระแสน้ าที่มีอันตรายมาก คือ......................................................................................................................... 
8. วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเจอกระแสน้ าที่อันตราย คือ ....................................................................................... 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที1่.4  
มีอะไรในทรายจากชายหาด 

 

 
จดุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักเรียนศึกษา สังเกตและจ าแนกส่วนประกอบของทรายจากชายหาด 
วสัดอุปุกรณ ์ 

1. ทรายจากชายหาดบางแสน 
2. แว่นขยาย 
3. ปากคีบ 
4. กระดาษขาว 
5. ไม้บรรทัด 
6. กล่องพลาสติกใส 

วธิีการทดลอง 
1. เททรายจากชายหาดลงในกล่องพลาสติกใส 
2. สังเกตลักษณะและส่วนประกอบของทรายในกล่องโดยใช้แว่นขยายส่องดูและใช้ปากคีบคีบ

จ าแนกสิ่งท่ีสังเกตได้ บันทึกผลการสังเกต 
3. น าสิ่งท่ีจ าแนกได้ วางเรียงบนกระดาษขาว ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาด บันทึกผล 

ผลการสงัเกต 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- สิ่งที่ได้จากการสังเกตมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
- นักเรียนจ าแนกสิ่งท่ีสังเกตได้เป็นอะไรบ้าง และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
- ขนาดของตะกอนที่พบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
- นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
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กจิกรรมที1่.5 
รูจ้กัตะกอนชายหาดหรอืยงั 

 

ค าชีแ้จงจงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
1. ตะกอนชายหาด เกิดจาก........................................................................................................................... 

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

2.ตะกอนชายหาดที่เกิดจากซากปะการัง เกิดจากการสลายตัวของโครงสร้างของ............................. 
.....................และจะท าให้ชายหาดมีลักษณะ........................................................................................... 
3. กระบวนการที่ท าให้ตะกอนมีขนาดเล็กลง คือ..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

จากการศึกษาเกี่ยวกับตะกอนชายหาด   
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง........สรุปให้ฟังหน่อยจ้ะ 
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กจิกรรมที ่1.6 
ความส าคญัและการใชป้ระโยชน์พืน้ทีช่ายหาดและชายฝัง่ทะเล 

 

ค าชีแ้จงจงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในสมุดงานของนักเรียน 
1. ชายหาดและชายฝั่งทะเล มีบทบาทที่ส าคัญ อย่างไร  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
2. นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อไปเที่ยวชายหาด 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
3. จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคม
ออนไลนห์ลังมีผู้เผยแพร่ภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งท่ีเดินทางไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  
และได้จับปลาการ์ตูนหรือที่เรียกว่าปลานีโม่ขึ้นมาถ่ายรูปอย่างสนุกสนานนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นการ
กระท าที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับชายหาด ให้นักเรียนสรุป
ความรู้ทั้งหมดในรูปแบบ mind mapping 
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ค ำถำมทำ้ยหน่วยกำรเรยีนรูท้ี่ 1 

 
ค าชีแ้จง จงตอบค าถามใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1. ทรายบริเวณชายหาดเกิดขึ้นได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. ชายหาดประเภทใดที่เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ และเราจะพบชายหาดลักษณะนี้ที่บริเวณใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อชายหาดมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4. 1) กระแสน้ าอันตรายมีลักษณะ ดังนี้.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2) วิธีเอาตัวรอดจากกระแสน้ าอันตรายคือ…………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

5. คลื่นท่ีมีอันตรายมาก คือคลื่นอะไร มีสาเหตุเกิดจากอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. เพราะเหตุใดชายหาดแต่ละแห่งมีสีและความละเอียดของตะกอนแตกต่างกัน 

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

7. หาดทรายและชายหาดมีความส าคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. อาหารทะเลท่ีนักเรียนรู้จักและเคยรับประทานได้แก่อะไรบ้าง และมีแหล่งท่ีมาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. การเป็นนักท่องเที่ยวชายหาดที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. บอกวิธีดูแลรักษาชายหาดและทะเล ที่สามารถท าได้ง่ายๆ จ านวน 5 ข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2 สิง่มชีวีติและการด ารงชวีติบริเวณชายหาด 
 

ผลการเรยีนรู ้
 

1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณชายหาด 
2. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศชายหาด 

 
เนือ้หา 
  
 2.1พืชและการปรับตัวของพืชในระบบนิเวศชายหาด 
 2.2  สัตว์และการปรับตัวของสัตว์บางชนิดที่พบในระบบนิเวศชายหาด 
 2.3  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศชายหาด 
 
แนวคดิ 
 
 พืช เป็นผู้ผลิตขั้นต้นในระบบนิเวศทุก ๆ ระบบนิเวศ พืชเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งพลังงาน
ให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ในระบบนิเวศ โดยกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
(Photosynthesis) ซึ่งเกิดขึ้นภายในเม็ดสีหรือคลอโรฟิลล์ภายในใบพืช 
 ผู้ผลิตในระบบนิเวศชายหาด ประกอบไปด้วย แพลงก์ตอนพืช สาหร่ายทะเล   และพืช
ชายหาด ในกลุ่มพืชชายหาดนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น พืชล้มลุก ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ในบริเวณ
ชายหาดที่มีธาตุอาหารน้อย ตะกอนทรายมีช่องว่างมากไม่อุ้มน้ า พืชที่เจริญเติบโตบริเวณชายหาดต้องมี
การปรับตัวหลายอย่างเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ 
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 ในบริเวณชายหาดเป็นบริเวณที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สัตว์ที่อาศัยในบริเวณนี้จึงมี
หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องมีวิธีการปรับตัวในการอยู่อาศัย มีวิธีการหาอาหาร  ที่แตกต่างกันไปตาม
ขนาดของตะกอนหรือพื้นผิวที่สัตว์นั้นอาศัยอยู่และปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีทั้งปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางชีวภาพ 
 ระบบนิเวศชายหาดมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน และมีความหลากหลาย  ของสิ่งมีชีวิต
มากมาย ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะการหมุนเวียนพลังงานในระบบ โดยเริ่มจาก
พลังงานแสงถูกเปล่ียนรูปโดยพืชและถ่ายทอดพลังงานไปสู่ผู้บริโภคล าดับต่าง ๆ ในระบบนิเวศผ่าน
ทางโซ่อาหาร (food chain) ระบบนิเวศธรรมชาติ  ระบบหนึ่ง ๆ จะมีโซ่อาหารสัมพันธ์กันอย่าง
ซับซ้อนหลายโซ่อาหารในรูปแบบที่เรียกว่า สายใยอาหาร (food web) 
 
จดุประสงคก์ารเรยีนรูป้ระจ าหนว่ย 
 
 1.  อธิบายบทบาทของพืชในระบบนิเวศชายหาดได้ 

 2.  จ าแนกชนิดและอธิบายลักษณะการปรับตัวของพืชท่ีขึ้นบริเวณระบบนิเวศชายหาดได้ 
 3.  จ าแนกชนิดและอธิบายลักษณะการปรับตัวของสัตว์ในระบบนิเวศชายหาดได้ 
 4.  บอกปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายหาดได้ 
 5.  อธิบายองค์ประกอบและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศชายหาดได้ 
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กจิกรรมที ่2.1 “พรรณไมช้ายหาด” 

ค าชีแ้จง 
1. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พืชชายหาด 
2. เติมชื่อพรรณไม้ลงในช่องว่างที่ตรงกับประเภทของพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. พรรณไม้ชายหาดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมชายหาดที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ได้อย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 
   

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่ม พืชบุกเบิกหน้า
หาด 
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                 กจิกรรมที2่.2 พชืปรบัตวัในปา่ชายหาด 
ค าชีแ้จง  
1. สังเกตลักษณะเด่นของพืชชายหาดจากภาพท่ีก าหนดให้ 
2. บอกลักษณะส าคัญที่พืชแต่ละชนิดปรับตัวเพื่อการด ารงชีวิตในป่าชายหาด 
 
 
 
 
 
 
 

       ชะคราม                             เตยทะเล 
 
 
 
 
 
 

            ผักบุ้งทะเล                            เสมาดอกชมพู 
 
 
 
 
 
 
 
         สนทะเล                                       ผักเบี้ยทะเล 
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ตารางบนัทึกลักษณะทีส่ าคญัของพืช 

ชื่อพชื 
ลักษณะใบ 

 
 

ลักษณะล าต้น 
 
 

ลักษณะราก 
 
 

ลักษณะผล 
 
 

ชะคราม 
    
    
    

เตยทะเล 

    
    
    
    

ผักบุ้งทะเล 

    
    
    
    

เสมาดอกชมพู 

    
    
    
    

สนทะเล 

    
    
    
    

ผักเบี้ยทะเล 
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กจิกรรมที ่2.3 ทบทวนความรูก้นักอ่นจะ้ 

 

ค าชีแ้จง จงตอบค าถามให้ถูกต้องและได้ใจความลงในสมุดงาน 
1. ผู้ผลิตขั้นต้น หมายถึง....................................เนื่องจาก............................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
2. สารต้ังต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ............................................................................... 
3. การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดภายใน......................................................................ในใบพืช 
4. สารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ ................................................................................... 
5. สารอาหารท่ีท าให้พืชเจริญเติบโต คือ ..................................................................................... 
6. ผู้บริโภคล าดับที่หนึ่ง หมายถึง................................................................................................... 
7. ผู้บริโภคล าดับที่สอง หมายถึง.................................................................................................... 
8. ผู้ผลิตในระบบนิเวศชายหาด ได้แก่............................................................................................ 
9. บริเวณชายหาดไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช เพราะ.................................................... 
................................................................................................................................................................ 
10. พืชบุกเบิก ท าหน้าที่................................................................................................................... 
ได้แก่.............................................................................................................................................. 
11. ไม้พุ่มที่พบตามหน้าหาด ได้แก่................................................................................................... 
12. ไม้ยืนต้น ที่พบตามชายทะเล ได้แก่........................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อใดที่ท าไม่ได้หรือไม่เข้าใจ  
ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาอีกคร้ัง...อย่าท้อจ้ะ... 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับพืชและการปรับตัวของพืช    
ในระบบนิเวศชายหาด เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง... 
........สรุปให้ฟังหน่อยจ้ะ 
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กจิกรรมที ่2.5ฉนัคอืใคร.... 

ค าชีแ้จงโยงข้อความทางซ้ายมือที่สอดคล้องกับภาพทางขวามือเข้าด้วยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9. ชื่อสัตว์ทั้ง 8 ชนิดคือ.............................................................. 
     …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ล าตัวอ่อนนุ่ม มีหนวดจ านวนมากซึ่งมีเข็มพิษ  
ไม่เคลื่อนที่ เกาะติดกับพื้นผิวหรือฝังตัวในทราย 

ตัวเหมือนดอกไม้จิ๋ว อาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูน 
เป็นกลุ่ม 

ตัวแบนเป็นแผ่นบาง ไม่เป็นปล้อง คล้ายใบไม้ 
มีหลากสี บางตัวกินซาก บางตัวเป็นผู้ล่า 

ล าตัวบางยาวไม่เป็นปล้อง คล้ายริบบิ้นเป็นสัตว์
นักล่า 

คล้ายหนอนบุ้ง ตัวเป็นปล้องมีขนท าให้
คัน 

 

 

 

 

 

อาศัยในท่อหินปูนแข็งที่ติดตามก้อนหิน 
กรองกินตะกอนจากน้ าทะเล 

ตัวกลมยาว ไม่มีขา ผิวตัวเหมือนเปลือกถั่วลิสง 
ฝังตัวในทราย ยืดหดตัวได ้

มีเปลือกประกบกันคล้ายหอยแมลงภู่ แต่ไม่ใช่
หอย มีเอ็นย่ืนยาวคล้ายหางอาศัยในทรายเลน 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 
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กจิกรรมที ่2.4 ทดสอบความรูค้วามเข้าใจกนัหนอ่ยจะ้ 
 
ค าชีแ้จง จงตอบค าถามให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในสมุดงาน 
1. สัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม ไนดาเรีย ได้แก่.................................................................................................................. 
2. ลักษณะส าคัญของสัตว์ในกลุ่มนี้ คือ ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
3. อาหารของสัตว์ในกลุ่มนี้ ได้แก่.................................................................................................................. 

 

 

กจิกรรมที ่2.6 หาเพือ่นใหฉ้นัหนอ่ย 

ค าชีแ้จง จากชื่อสัตว์ที่ก าหนด ให้นักเรียนจัดกลุ่มให้ถูกต้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมึกสาย หมึกกล้วย 
หมึกหอม 

หอยแมลงภู่ 

หอยกะพง 

หอยขวาน หอยเฉลียบ 

หอยซองพลู 

หอยแครง 
หอยคราง 

หอยนางรม 
หอยเสียบ 

หอยทราย 

หอยหูหมู 

หอยกาบน้ าเค็ม 

หอยตลับ 

หอยฝาอ้า 

หอยหลอด 
หอยขี้นก 

หอยถั่วเขียว 

หอยน้ าพริก 

หอยขี้ตา 
หอยนมจิ๋ว 

หอยหมวกเจ๊ก 

หอยสังข์หนาม 

หอยมะระ 

หอยตาวัว 

หอยไส้ไก่ 
หอยทับทิม 

หอยเบี้ย 

หอยจุ๊บแจง 

 
หอยวงเดือน 

ทากปุ่มหิน 

ทากลายจุด 
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 หมกึ 

หอยสองฝา 

หอยฝาเดยีว 
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กจิกรรมที ่2.7 ธรรมชาติของพวกขามขีอ้ 

ค าชีแ้จง เลือกข้อความที่ก าหนดให้ แล้วน าไปเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 
กระดองแบนกว้างรูปไข่.......หดรยางค์ปิดฝารู…….การเจริญเติบโต......กรีแบบฟันเลื่อย 
ที่มีลักษณะเป็นข้อ.....  สูงจากระดับน้ าทะเลมาก.........ม้วนตัว..........แผ่นรยางค์ใต้ท้อง 
ครัสเตเชีย.......ผู้ล่าตัวส าคัญ.........เกาะติดถาวรบนก้อนหิน.........แมงดาถ้วย...........Arthropoda 
ปูมะพร้าว.....แบนเหมือนไม้พาย......ปูเสฉวน.....ว่ายน้ าและขุดรู.....ขาท่ีใช้เดินหรือว่ายน้ า 4 คู.่..หาดหิน
แมงป่องและแมงมุม.......คล้ายแมลง......10 ขา......ปากที่อยู่ระหว่างขาทั้ง 5 คู.่...ยาวเป็นปล้อง..... 
ลอกคราบ.....ซากสัตว์ที่ตายแล้ว.....กระดองแข็งทรงกลม.....อ่อนแอ....เร็วมาก.....กระดองแข็งหุ้มตัว..... 
เป็นกลุ่มในเปลือกหินปูนแข็ง ๆ.......มีขนขึ้นตามตัว.......สับอาหารเป็นช้ินเล็ก ๆ.....แบนข้างหรือกลม     
....ส่วนท้องยืน่ยาวออกไปไม่พับเข้าใต้อก .....  ทรงกรวยคว่ าหรือนูนต่ า 
 

 

กลุม่สตัวข์ามขีอ้.................................................... ล าตัวเป็นปล้อง มีเปลือกหุ้มร่างกาย มีรยางค์
................................... หลายชนิดต้องลอกคราบเพื่อ.........................................และสร้างเปลือกใหม่ขึ้น สัตว์
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ปู สัตว์กลุ่มปู กุ้ง กั้งตั๊กแตน เพรียง ไอโซพอดแอมฟิพอด และแมงดาทะเล 
ปู อยู่ในกลุ่ม ............................. (Crustacea)ลักษณะเด่น คือ ......................................หรือสี่เหลี่ยม มี
ก้ามใหญ่ 1 คู่ และ....................................... อาศัยตามชายฝั่งทะเลทั่วไป หลายชนิดพบในแนวน้ าขึ้นน้ า
ลง บริเวณหาดเลน หาดทราย หาดหิน หรือแนวปะการัง กินซากพืชซากสัตว์ หรือกรองกินแพลงก์
ตอน บางชนิดลา่สัตว์อื่นกิน หายใจผ่านเหงือก ปูเป็นสัตว์มี........................................เมื่อโตจนคับ

กระดองต้อง.............................. ออกจากกระดองเดิมเพื่อสร้างกระดองใหม่ ช่วงลอกคราบปูจะ..................... 
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ท าให้กลายเป็นเหยื่อของปูด้วยกันเองหรือสัตว์อื่นที่แข็งแรงกว่าได้ง่าย ปูท่ีพบได้ตามหาดทรายมีมากมาย
หลายชนิด เช่น 

- sand crab หรอืปทูรายเป็นปูชนิดที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร มีขาท่ี......................................ซึ่งท า
ให้มันสามารถ.......................................ได้อย่างรวดเร็วในทรายท่ีเปียก   

-spider crab หรอืปแูมงมมุ พบเฉพาะบริเวณเขตน้ าขึ้นน้ าลง 
- swimming crab หรอืปมูา้ เป็นผู้ล่าตัวส าคัญบริเวณเขตน้ าขึ้นน้ าลง มีขาคู่หลังที่แบนช่วยใน

การว่ายน้ าและขุดรู 
- ghost crab หรอืปลูม พบบริเวณหาดทรายที่................................................ และบริเวณทราย

หยาบ 
สัตว์กลุ่มปู (Crab like Animals) จะมีลักษณะต่างจากปู คือ................................................ 

.............................................บางชนิดอาศัยในเปลือกหอย เช่น................................................บางชนิดคล้าย
กุ้ง ตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มปู คือ......................................... 

กุ้งลักษณะเด่น คือ ล าตัว....................................... ตัวยาวเป็นปล้อง มีเปลือกหุ้ม ทั่วตัว หัวโต 
หนวดยาว มี.....................................ยื่นแหลมออกมาทางด้านหน้า หางสั้น มีขา................โดย 3 คู่แรก
เป็นก้ามหนีบ อาศัยตามชายฝั่งทะเล บริเวณดินเลน เลนปนทราย หรือตามซอกหินในท่ีร่ม หายใจ
ผ่านเหงือกและผ่าน................................................ที่ใช้ว่ายน้ าและดูดซับออกซิเจนได้ 

สัตว์กลุ่มนี้มีช่วงตัวอ่อนที่จะอาศัยรอบๆหาดทรายหรือแหล่งหญ้าทะเล พวกนี้กินเศษซากและ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอยู่ในตะกอน กุ้งบางชนิดที่โตเตม็ที่แล้วมันจะว่ายน้ าลงในน้ าลึกหรือย้ายจากหาด
ทรายไปท่ี ๆ มีกระแสน้ าไหลขึ้นลงกุ้งท่ีพบ เช่น กุ้งดีดขัน กุ้งแก้วหรือกุ้งทราย กุ้งแม่บ้าน 

กั้งตั๊กแตน เป็น.............................ของปลาและครัสเตเชียนชนิดอื่นเนื่องจากมันมีก้ามที่คมและเป็น
สัตว์ทีเ่คลื่อนที่............................ มันอาศัยในรูบริเวณเขตน้ าขึ้นน้ าลง และบริเวณที่น้ าลึกกั้งตั๊กแตนที่พบ 
เช่น กั้งต๊ักแตนใหญ่ กั้งต๊ักแตนหาด  

เพรยีงมีลักษณะเด่น คือมีเปลือกหินปูนแข็ง ............................................. มีฝาปิดเปิดอยู่ด้านบน 
...................................หรือเปลือกหอย หรือวัสดุแข็งอื่นๆ อาศัยอยู่................................................................. 
...............................ดูคล้ายหอย เวลาน้ าท่วมตัว เพรียงจะชูรยางค์ขึ้นมาจากรูที่เปิดด้านบนเพื่อหายใจ 
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และดักจับอาหารประเภทแพลงก์ตอน พอน้ าลงจะ..........................................อย่างแน่นสนิท เพื่อเก็บ
ความชื้นและป้องกันศัตรู 

ไอโซพอด มีขนาด 0.7 – 1.5 เซนติเมตร มีรูปร่าง....................................... ล าตัวเป็นปล้อง 
ปลายหางเป็นแผ่น เมื่อถูกรบกวนจะ.................................................... พบอยู่ตามใต้หิน ในทราย 
สาหร่ายและหญ้าทะเล 

แมลงสาบทะเล มีขนาด 3-4 เซนติเมตร ล าตัว......................................... เรียวจากหัวไปท้าย 
หนวดและหางยาว วิ่งได้เร็ว พบได้บนบกบริเวณแนวน้ าขึ้นสูงสุดของ...................... 
............................... 

ตัวดดีทรายเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีความยาวล าตัวน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร พบจ านวนมากบริเวณ
หาดทราย อาหารที่สัตว์กลุ่มนี้กินคือ....................................... บางครั้งเราจะพบมันอยู่ในหญ้าทะเลบริเวณ
ชายฝ่ัง รูปร่างของตัวดีดทรายจะมีลักษณะแบนออกด้านข้างกลางล าตัวมีขามากกว่า6 ขา 

แมงดาทะเล เป็นสัตว์ในกลุ่มเชลิเซอราตา (Chelicerata)มีลักษณะเด่น คือ 
...........................................แบ่งเป็นสองส่วน สีน้ าตาลปนเขียว หางแข็ง ยาว และเรียวแหลม ปลายขาใต้
กระดองเป็นก้ามหนีบ มี 10 ขา เป็นสัตว์สายพันธุ์ใกล้ชิดกับ.................................. กินหอย ไส้เดือน 
สัตว์ขนาดเล็กอ่ืน ๆ และสาหร่ายเป็นอาหาร ใช้ก้ามแข็งแรงที่อยู่ปลายขา........................................ก่อนส่ง
เข้า........................................... หายใจผ่านเหงือกซ่ึงใช้เป็นอวัยวะส าหรับว่ายน้ าด้วยแมงดาทะเลมี 2 ชนิด 
คือ แมงดาจาน และแมงดาถ้วย  
ซึ่ง..............................จะมีพิษในบางฤดูกาล เนื่องจากมันกินอาหารที่เป็นพิษเข้าไป ชาวบ้านเรียกว่า “ตัว
เหรา” หรือ “แมงดาไฟ” มีลักษณะพิเศษคือมี........................................ นัยน์ตาแดงก่ า หากคนจับมากิน
อาจถึงตายได ้

 

************************************** 
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กิจกรรมที ่2.8 ทบทวนกนัลมื 

ค าชีแ้จง จงตอบค าถามให้ได้ใจความสมบูรณ ์

1. ดาวทะเล มีการเคลื่อนที่โดยใช้....................................................................................................................... 
2. สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบบริเวณหาดทรายได้แก่.................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
3. นกท่ีหากินชายน้ าและชายเลน ควรมีลักษณะ ดังนี้.................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. นกประจ าถ่ิน หมายถึง.................................................................................................................................... 

เช่น...................................................................................................................................................................... 
5. นกย้ายถ่ิน หมายถึง....................................................................................................................................... 

เช่น...................................................................................................................................................................... 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์และการปรับตัว
ของสัตว์บางชนิดที่พบในระบบนิเวศชายหาด    
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง..........สรุปให้ฟังหน่อยจ้ะ 
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กจิกรรมที ่2.10 ทดสอบความเขา้ใจกนัหนอ่ย... 

ค าชีแ้จง จงตอบค าถามให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในสมุดงาน 
1. ปัจจัยทางกายภาพ ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนหาดทราย คือ ....................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ปัจจัยทางชีวภาพ ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนหาดทราย คือ ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

กจิกรรมที ่2.11ทบทวนสิ่งทีไ่ดเ้รยีนรู ้

 
ค าชีแ้จง จงตอบค าถามให้ได้ใจความสมบูรณ์ลงในสมุดงาน 
1. โครงสร้างหลักของระบบนิเวศแนวชายหาด แบ่งเป็น............ส่วน คือ...................................... 
.................................................................................................................................................................. 
2. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่........................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 

 

 



32 
 

3. องค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
4. ผู้ผลิตขั้นต้น คือ ........................................................................................................................... 
........................................................................ได้แก่................................................................................. 
5. ผู้บริโภคล าดับที่หนึ่ง คือ............................................................................................................... 
................................................................ได้แก่....................................................................................... 
6. ผู้บริโภคล าดับที่สอง คอื................................................................................................................ 
................................................................ได้แก่........................................................................................ 
7. ผู้ย่อยสลาย คือ............................................................................................................................... 
   ได้แก่................................................................................................................................................ 
8. ผู้ย่อยสลาย มีความส าคัญต่อระบบ คือ.................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
9. โซ่อาหาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ.1)........................................................................... 
มีลักษณะดังนี้.................................................................................................................................... 
2)...............................................................มีลักษณะดังนี้................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
10. สายใยอาหาร หมายถึง................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
11. นักเรียนศึกษาแผนภาพสายใยอาหารท่ีก าหนดให้ แล้วเขียนโซ่อาหารที่มีอยู่ในสายใยอาหาร 
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โซ่อาหาร มีดังนี ้
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

แพลงกต์อนพชื 

แพลงกต์อนสตัวท์ี่กิน   
แพลงกต์อนพชืเป็นอาหาร แพลงกต์อนสตัว ์

ที่กินแพลงก์ตอนสตัว ์
เปน็อาหาร 

นาก นก ปลา 

วาฬที่กรองกิน อาหาร(Baleen whale) 

วาฬมีฟนัขนาดเลก็ 
(Smaller toothed  whales) 

แมวน้ า 
เพนกวนิ 

หมึก 

แมวน้ าช้าง 

วาฬหวัทยุ 

 

กุ้งเคย 
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...................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ค าชีแ้จง จงตอบค าถามใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
1. ผู้ผลิตขั้นต้น ในระบบนิเวศมีความส าคัญอย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
2. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้น พืชต้องการสิ่งใดบ้าง และได้ผลผลิตคืออะไร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
3. ผู้บริโภคล าดับที่หนึ่ง หมายถึง สิ่งมีชีวิตพวกใด  
.................................................................................................................................................................. 
4. สัตว์ที่บริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหาร จัดเป็นผู้บริโภคล าดับใด 
.................................................................................................................................................................. 
5. ผู้ผลิตในระบบนิเวศชายหาด ได้แก่อะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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6. พืชบุกเบิกชายหาดมีลักษณะการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่อย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
7. ไม้พุม่แตกต่างจากไม้ยืนต้นอย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
8. ไม้ยืนต้นท่ีขึ้นอยู่ตามหน้าหาด มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
9. ลักษณะส าคัญของสัตว์ในกลุ่มปะการังและดอกไม้ทะเล คือ..................................................... 
.................................................................................และจะกิน................................................................เป็นอาหาร 
10. ลักษณะส าคัญของสัตว์ในกลุ่มไส้เดือนทะเล คือ...................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
11. สัตว์ในกลุ่มไส้เดือนทะเลได้แก่ ................................................................................................. 
12. หอยท่ีพบบริเวณชายหาด ได้แก่................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
13. ข้อแตกต่างระหว่างปูกับสัตว์กลุ่มปู คือ.................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
14. แมงสาบทะเลกับแมงดาทะเลมีรูปร่างลักษณะและกินอาหารเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
15. สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบทั่วไปบริเวณหาดเลน ได้แก่.......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
16. ลักษณะของนกที่หากินในบริเวณต่าง ๆ ของชายหาดนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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17. การปรับตัวที่ส าคัญของสัตว์ที่อาศัยบริเวณหาดทราย มีดังนี้................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
18. ปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยบริเวณหาดทราย ได้แก่......................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
19. ระบบนิเวศชายหาดมีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ ...... ส่วน คือ............................................... 
.................................................................................................................................................................. 
20. โซ่อาหารกับสายใยอาหารเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://shaaark.com/index.php/shark-cartoon-251/ 
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   หนว่ยการเรียนรูท้ี ่3 ปญัหาของระบบนเิวศชายหาดและแนวทางแกไ้ข 
 
  ผลการเรยีนรู ้
 

1. สืบค้นผลกระทบจากปัญหาขยะทะเลและการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อสภาพแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการด าเนินการแก้ปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากสื่อต่าง ๆ และสามารถน าเสนอ
ผลการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม 

2. เขียนสรุปข้อดี ข้อจ ากัดของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดและ
ชายฝ่ังทะเล 

 เนื้อหา  
3.1  ปัญหาของระบบนิเวศชายหาด 
3.2  ปกป้องและรับผิดชอบ 
3.3  ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
3.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

  แนวคดิ 
 
 ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยท้ังด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีความยาวรวม 2,614 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด จดัเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ ทั้งด้านการผลิต
อาหาร การท่องเที่ยว การคมนาคมและการอุตสาหกรรม ท าให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
 ขยะทะเลเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสัตว์ท่ีหากินในทะเลและชายฝั่ง
ทะเล ขยะทะเล คือผลิตภัณฑ์จากมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเลหรือของเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตใด ๆ 
แล้วไหลลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม ขยะทะเลส่วนใหญ่มักเป็นพลาสติกซ่ึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสัตว์
ทะเลและระบบนิเวศ เนื่องจากมีความคงทนไม่ย่อยสลายไปง่าย ๆ  
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 ในปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งอาสาสมัครเข้ามาดูแลรักษาชายฝ่ังทะเล 
มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝ่ังสากล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีในวันเสาร์ที่สาม
ของเดือนกันยายน รวมทั้งมีการรณรงค์คัดแยกขยะการน ากลับไปใช้ใหม่ การให้ความรู้เรื่องขยะทะเลแก่
เยาวชนและชุมชนโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 นอกจากขยะทะเลจะเป็นปัญหาแล้ว การกัดเซาะชายฝั่งนับเป็นปัญหาที่ต้องมีการเยียวยาอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ประมงชายฝั่งรวมทั้งระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   
อีกด้วย การกัดเซาะชายฝั่งนอกจากจะเกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติแล้ว 
ยังเกิดจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทอีกด้วย  
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการกัดเซาะชายฝ่ังนั้นมีการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศและ
ระดับชุมชน ส่วนวิธีการที่ใช้แก้ปัญหามีทั้งใช้ธรรมชาติ เลียนแบบธรรมชาติ ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม 
และการก าหนดระยะถอยร่น ซึ่งทุกวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกันจึงต้องมีการศึกษา วิจัยถึงผลกระทบและ
หาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาชายฝ่ังทะเลไว้ตลอดไป 
 
 

  จดุประสงคก์ารเรยีนรูป้ระจ าหนว่ย 
 
  1. บอกความหมาย และวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของขยะทะเลได้ 
    2. วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาขยะทะเลจากสื่อต่าง ๆ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศชายหาดได้ 
  3. สืบค้นแนวทางกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาของขยะทะเลจากสื่อต่าง ๆ 
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  4. อธิบายและยกตัวอย่างรูปแบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังได้ 
  5. บอกข้อดี ข้อจ ากัดของรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ 
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กจิกรรมที ่3.1  
มีอะไรทีช่ายหาด 

 

เปา้หมาย เพื่อจ าแนกขยะทะเลออกเป็น 3 ประเภท 
 
จดุประสงคข์องกจิกรรม เมือ่ท ากิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรสามารถ 

        จ าแนกกลุ่มของขยะทะเลตามลักษณะที่แตกต่างกัน 
                 ระบตุ้นทางที่น่าจะเป็นไปได้ของขยะทะเลเหล่านั้น 
 
อุปกรณ ์          ภาพลายเส้น “มีอะไรที่ชายหาด” 

                 สีเทยีนหรือสีไม้ 
 
 ขัน้ตอนปฏบิตักิจิกรรม 

1. จากภาพท่ีก าหนดให้ นักเรียนค้นหาสิ่งแปลกปลอมที่ซ่อนอยู่ในภาพและจ าแนกกลุ่มของขยะ
ทะเล โดยระบายสีตามที่ระบุไว้ 

2. สร้างตารางเพื่อแจกแจงขยะทะเลตามประเภทของวัสดุ เช่น แก้ว ไม ้โลหะ กระดาษ ยาง 
และอื่นๆ 

3. ให้ทุกคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทางของขยะทะเลแต่ละชิ้น 
 

 สงัเกตใหด้ ี…. 
1. ขยะทะเลท่ีพบได้มากที่สุดคืออะไร และมีต้นทางอยู่ที่ใด 
2. ขยะทะเลเหล่านี้เดินทางมาถึงชายหาดได้อย่างไร 
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ผลการวเิคราะห ์แยกแยะขยะทะเล 
................................................................................................................................................................. 

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่3.2 ตอบปญัหาเกีย่วกบัขยะทะเล 
 
ค าสัง่ จงตอบค าถามใหไ้ดใ้จความ 
1. ขยะทะเล หมายถึง……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขยะทะเลมีต้นทางมาจาก 1)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. เราสามารถจ าแนกขยะทะเลออกเป็น ……….กลุ่ม คือ…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขยะทะเลส่วนใหญ่ ประกอบด้วย...................................................................................................................... 
5. สัตว์ทะเลที่โดนขยะทะเลท าร้ายมากที่สุดคือ 1………………………..2………………………….3…………………………………… 
6. บริเวณท่ีเราสามารถพบขยะทะเลได้เสมอ ๆ คือ.......................................................................................... 
7. โกสต์ฟิชชิ่ง (Ghost Fishing) หมายถึง....................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. สาเหตุทีข่ยะทะเลเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล คือ 1)....................................................................................... 
  2)............................................................................................................................................................................. 
  3)............................................................................................................................................................................. 
9. จงบอกวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถปฏิบัติได้ในครัวเรือนมา 3 วิธี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. เต่าทะเลท่ีพบในประเทศไทย คือ.................................................................................................................... 
   และบริเวณที่พบว่าขึ้นมาวางไข่ คือ................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

******************** 
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 กิจกรรมที ่3.3 อายขุองขยะทะเล 
ค าสัง่ จงเตมิระยะเวลาทีข่ยะเหลา่นี้อยู่ในทะเล 
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กิจกรรมที ่3.4 คน้คว้ากนัหนอ่ย 
 
ค าสัง่ ให้นักเรียนสืบค้นข่าวการตายของสัตว์ทะเล 2 ข่าว โดยเขียนลงในกิจกรรม  
     แล้ววิเคราะห์ถึงต้นต้นเหตุท่ีท าให้เสียชีวิตและสาเหตุของการเสียชีวิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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กจิกรรมที ่3.5  
ขยะทะเล...มากมายเพยีงใด? 

 
เปา้หมาย  เพื่อประเมินแหล่งที่มาของขยะทะเล 
 
 

จดุประสงคข์องกจิกรรม เมือ่ท ากิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
        ประมาณร้อยละของขยะที่ถูกท้ิงบนฝั่งกับขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลและบริเวณชายหาด 
        ระบุแหล่งที่มาของขยะทะเล 

 
อุปกรณ ์
        ส าเนาผลการเก็บขยะทะเลของประเทศไทย 
 
ขัน้ตอนปฏบิตัิกจิกรรม 
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน 
 2. แต่ละกลุ่มรับส าเนาผลการเก็บขยะของประเทศไทยในปี 2551 กลุ่มละ 1 ฉบับ  
 3. แต่ละกลุ่มหารือร่วมกันว่า ขยะทะเลแต่ละชนิดถูกทิ้งบนฝั่งหรือกลางทะเล จากนั้นช่วยกัน
คาดประมาณร้อยละของขยะที่ถูกท้ิงบนฝั่งกับขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลและบริเวณชายหาด 
 4. ระบุขยะทะเล 10 รายการที่มีจ านวนมากท่ีสุดในตาราง 
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ผลลพัธจ์ากกจิกรรม 
1. ขยะทะเลจ านวนมากที่สุด 10 รายการ ส่วนใหญ่ถูกทิ้งบนฝั่งหรือกลางทะเล
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
2. ขยะทะเลท่ีมีจ านวนมากที่สุด 10 รายการ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของจ านวนรวมของขยะทั้งหมด
................................................................................................................................................................................... 
3. สาเหตุที่ข้าวของแต่ละชิ้นในตารางกลายเป็นขยะทะเล คือ........................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
4. นักเรียนช่วยกันวางแผนรณรงค์ตามมาตรการ ลดใช้ ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่โดยเน้นไปที่ขยะ
ทะเลท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดใน 10 รายการแรก 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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ผลการเกบ็ขยะทะเลของประเทศไทย เนือ่งในวนัอนรุกัษช์ายฝั่งสากล ป ี2551 
รายการ จ านวน (ชิ้น) ขยะท่ีถูกทิ้งจาก

แผ่นดิน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ขยะท่ีถูกทิ้งลงทะเล
และบริเวณชายหาด 

(เปอร์เซ็นต์) 
ขยะจากกจิกรรมชายฝัง่และการพกัผอ่น    
ถุงกระดาษ 1,914   
ถุงพลาสติกหูหิว้ 3,198   
ลูกโป่ง 379   
ขวดแก้วบรรจุเครื่องดื่ม 3,216   
ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม 3,310   
กระป๋องเครื่องดื่ม 2,555   
ฝาขวด 5,074   
เสื้อผ้า , รองเท้า 9,054   
ถ้วย , จาน ,ช้อน , ส้อม , มีด 2,018   
หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร 16,763   
ฝาดึงกระป๋อง 270   
ห่วงแพค็กระป๋องเครื่องดืม่ 9   
ปลอกกระสุน/อปุกรณ์เกี่ยวกับกระสุน 8   
หลอด , แท่งคนเครื่องดื่ม 2,484   
ของเล่น 235   
ขยะจากกจิกรรมทางทะเลหรอืทางน้ า    
กล่องใส่เหยื่อตกปลา 509   
ขวดน้ ายาฟอกขาวและน้ ายาท าความสะอาด 849   
ทุ่นลอย 814   
ลอบปู/กุ้ง/ปลา 622   
ลังไม ้ 15   
เอ็นตกปลา 622   
เหยื่อตกปลา/แท่งเรืองแสง 22   
อวน 700   
หลอดไฟ 145   
ขวดน้ ามันและน้ ามันหล่อลื่น 279   
แผ่นวางสินค้า 22   
แผ่นพลาสติก/ผ้าใบคลมุของในเรอื 426   
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ผลการเกบ็ขยะทะเลของประเทศไทย เนือ่งในวนัอนรุกัษช์ายฝั่งสากล ป ี2551 (ต่อ) 
รายการ จ านวน (ชิ้น) ขยะท่ีถูกทิ้งจาก

แผ่นดิน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ขยะท่ีถูกทิ้งลงทะเล
และบริเวณชายหาด 

(เปอร์เซ็นต์) 
 เชือก 11,411   
สายรัด 701   
ขยะจากการสบูบหุรี ่    
บุหรี่/ก้นกรองบุหรี ่ 2,128   
ไฟแช็ก 1,228   
ก้นซิการ ์ 359   
ซองบุหรี ่ 209   
ขยะขนาดใหญ ่    
เครื่องใช้ไฟฟ้า 907   
แบตเตอรี/่ถ่านไฟฉาย 421   
วัสดุก่อสร้าง 813   
รถและชิ้นส่วนรถ 316   
ถังน้ ามันขนาด 55 แกลลอน 0   
ยางรถยนต ์ 157   
ขยะอปุกรณก์ารแพทยแ์ละอนามยั    
ถุงยางอนามยั 22   
ผ้าอ้อม 48   
เข็มฉีดยา 16   
ผ้าอนามัย 10   

รวม 74,258   
 

ที่มา : คู่มือเรียนรู้ขยะทะเล : ชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เอกสารเผยแพร่ส านกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2554 

สรปุผลการท ากจิกรรม 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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....พกัสมองกนัก่อนจะ้..... 

 
 

 

 

 

 

 

ระบายสีภาพนี้หรือวาดโปสเตอร์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง (ภาพประกอบโดย SCHEC) 
ที่มา : คู่มือเรียนรู้ขยะทะเล : ชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เอกสารเผยแพร่ส านกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับที่ 
41 พฤษภาคม 2554 
 
 

   กจิกรรมที ่3.6 : ชว่ยเจา้ปลานอ้ย “โรโจ” 
 

วิธีปฏิบัติ : ลากเส้นพาเจ้าปลาน้อยโรโจไปถึงศูนย์รีไซเคิลให้เร็วที่สุด...1…2…3…ลุย.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

เราต้อง

ช่วยกัน 

ศูนย์รีไซเคิล เจ้าปลาน้อยโรโจกับจักรยานน้ าคันเก่ง 
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กจิกรรมที ่3.7  
ทบทวนความรูก้นัหนอ่ย..... 

 
ค าชีแ้จง  จงเตมิค าลงในชอ่งวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
1. ขยะทะเล คือ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
2. ขยะทะเลมีต้นทางมาจาก.............แหล่ง คือ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3. ขยะทะเลสามารถจ าแนกได้เป็น ...........กลุ่ม ดังนี้....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
4. ในปี พ.ศ. 2551 ขยะที่เก็บได้จากชายฝั่งส่วนใหญ่ คือ............................................................................ 
   ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 ขยะที่เก็บได้จากชายฝั่งส่วนใหญ่ คือ..................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
5. ขยะที่คุกคามและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ คือ............................................................... 
6. เราสามารถพบขยะทะเล และซากเกยหาดได้จากบริเวณ............................................................................ 
7. เหตุผลที่ท าให้ขยะทะเลเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล คือ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
8. กิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จัดขึ้นทุกปีในช่วง 
................................................................................................................................................................................... 
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9. วิธีการลดปริมาณขยะที่สามารถท าได้ในทุกครัวเรือน มีดังนี้................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
10. ที่บ้านของนักเรียนมีการน าสิ่งของมาใช้ซ้ า คือ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อไหนท าไม่ไดห้รือไม่เข้าใจ.. 
กลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่อีกครั้งจ้ะ 
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กจิกรรมที ่3.8 
ทบทวนความรู.้....กนัลมื.. 

 
 

ค าชีแ้จง จงเตมิค าในชอ่งวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
1. ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝ่ังทะเลทั้งหมด..................จังหวัด เป็นระยะทางยาวประมาณ
.....................................................กิโลเมตร 
2. พื้นที่ชายฝั่งมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในประเทศไทย เกิดจาก 
 3.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.5………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. พื้นที่ชายฝ่ังทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะขั้นรุนแรง คือ บริเวณ
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
5. ชายฝ่ังทะเลด้านอันดามันที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง มี...............จังหวัด ได้แก่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
6. เมื่อชายฝ่ังเกิดการกัดเซาะ พังทลาย จะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง สามารถด าเนินการได้ใน................ระดับ คือ
................................................................................................................................................................................... 
8. วิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังโดยการใช้ธรรมชาติ ท าได้โดย 
................................................................................................................................................................................... 
9. ระหว่างการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังโดยวิธีการปลูกพืชและการเสริมทรายชายหาดนั้น มีความ
แตกต่างกัน คือ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
10. นักเรียนคิดว่าการปักแนวไม้ไผ่กันคลื่นท่ีจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีข้อดีหรือขอ้เสียอย่างไร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
11. เมื่อมีการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่าง ๆ มาแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง เช่น คันดักทราย หรือ
เขื่อนกันคลื่นนั้น มักเกิดผลกระทบที่ตามมา คือ ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
12. วิธีการที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง คือ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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ค าชีแ้จง จงตอบค าถามใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
1.  ขยะทะเลหมายถึงสิ่งใด และมีต้นทางมาจากที่ใด 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
2.  ขยะทะเลสามารถจ าแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3. มลภาวะทางด้านขยะทะเลในปัจจุบันได้สร้างปัญหาทางด้านใดบ้าง 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
4. เครื่องมือประมงท่ีถูกทิ้งลงทะเลเก่ียวข้องกับการตายของเต่าทะเลอย่างไร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
5.  วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด และจัดขึ้นเมื่อไร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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6.  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากส่งผลกระทบทางด้านใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................. 
7.  การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยเกิดจากสาเหตุใด 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
8.  พื้นทีบ่ริเวณใดที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมากท่ีสุด   
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
9.  การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีการใดที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
10.  การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมนั้น มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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