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เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001  

ที่สมาชิกองค์การอัล กออิดะ จี้เครื่องบินโดยสาร 

ชนอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ นครรัฐนิวยอร์ก 
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สถานการณ์สำคัญ

ในคริสต์ศตวรรษที่21

 

โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมา

จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน       

ส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ชาติโดยรวมในคริสต์ศตวรรษที่ 21       

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

การก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001

 

 การก่อการร้าย หมายถึง การใช้ความรุนแรงหรือขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือ   

กลุ่มบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงผลของกระบวนการทางการเมืองบางประการ ผู้ก่อการอาจเป็น           

ชนกลุม่นอ้ยในประเทศหรอืเปน็สมาชกิองคก์รใตด้นิตา่งๆ โดยจดุมุง่หมายของการกอ่การรา้ยกลา่ว  

อย่างกว้างๆ มี 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ เพื่อแสดงออกซึ่งความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเผชิญอยู่ 

ประการที่สอง คือ เพื่อเรียกร้องความสนใจและสร้างให้เกิดความกลัวขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางด้านข่าวสารพัฒนาก้าวหน้าไปมาก กลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถใช้

สื่อสารมวลชนช่วยกระจายความต้องการหรือ       

ข้อเรียกร้องของตนออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้

ประชาชนและผู้ปกครองต้องหันมาสนใจและเกิด

ความกลัวขึ้นมาว่า หากไม่ทำตามคำเรียกร้อง        

กลุ่มก่อการร้ายก็อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น

มาได้ 

 การก่อการร้ายที่สร้างความเสียหายครั้ง

สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 คือ เหตุการณ์วันที่ 

11 กันยายน ค.ศ. 2001 ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จี้

บั ง คั บ เ ค รื่ อ ง บิ น โ ด ย ส า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ลำ พุ่ งชนอาคาร

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ รัฐนิวยอร์ก และพุ่งชนอาคาร

เพนตากอน ที่ทำการกระทรวงกลาโหม รัฐวอชิงตัน 

ดี.ซี. ผลปรากฏว่าอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม
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ทั้งสองอาคาร ส่วนอาคารเพนตากอนเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,000 คน และ

ทรัพย์สินถูกทำลายเสียหายมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมทั้งขวัญ

กำลังใจของชาวอเมริกันตกต่ำลงเนื่องจากเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยอันมาจากการถูกโจมตี

ภายในประเทศของตนเป็นครั้งแรก  

 จากเหตุการณ์การก่อการร้ายนี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ว่า

น่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกมาตลอดตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะ            

แผ่ขยายอำนาจไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนตะวันออกกลางที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

สำคัญ คือ น้ำมัน ด้วยการแทรกแซงและสนับสนุนการก่อตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์

ใน ค.ศ. 1948 จากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ดำเนินนโยบายสนับสนุนอิสราเอลมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการ

ทำสงครามกับกลุ่มประเทศอาหรับ การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ ขณะเดียวกันก็ให้การ

สนับสนุนรัฐบาลของประเทศอาหรับที่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกา การกระทำเช่นนี้สร้างความไม่

พอใจให้กับหมู่ชาวอาหรับซึ่งเห็นว่าสหรัฐอเมริกามีนโยบายคุกคามกลุ่มประเทศอาหรับและ

ต้องการเข้ามามีอำนาจในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ การแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้

นำมาซึ่งความขัดแย้งนับครั้งไม่ถ้วนของประเทศต่างๆ หลายครั้ง นอกจากนี้ความขัดแย้งรุนแรงที่

เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ก่อการร้ายที่เป็นมุสลิมมีเป้าหมายในการทำสงครามเพื่อศาสนาหรือ

การทำจฮิัด (Jihad) ต่อต้านสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร โดยเฉพาะอิสลาเอลให้ออกไปจากดินแดน

ปาเลสไตน์ รวมทั้งต่อต้านประเทศมุสลิมที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา อย่างเช่นซาอุดีอาระเบีย 

 การที่สหรัฐอเมริกาถูกโจมตีด้วยการถล่มตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ

และอาคารเพนตากอน ที่ทำการกระทรวงกลาโหม สัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกานั้น

นับเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อบทบาทของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการทำลายความ

น่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาในฐานะชาติมหาอำนาจและเป็นศูนย์กลางระบบทุนนิยมโลก  

  สหรัฐอเมริกาไม่สามารถยอมให้เหตุการณ์การก่อการร้ายนี้ผ่านไปโดยหาผู้รับผิดชอบ        

ไม่ได้ ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของขบวนการอัล เคดา หรือ                 

อัล กออิดะห์ (Al Qa’ida) ที่มีนายอุซามะ บิน ลาเดน (Usama Bin Ladin) เป็นผู้นำ 

สหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายและพร้อมจะทำลายกลุ่มองค์กรเหล่านี้    

รวมทั้งรัฐบาลที่ให้แหล่งพักพิงและสนับสนุนการก่อการร้าย ดังนั้นสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษ      

ที่ 21 จึงก้าวเข้าสู่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ทั้งนี้

การก่อการร้ายระหว่างประเทศนอกจากจะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ยังคงเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ 

ทั่วโลก ประเทศต่างๆ ตระหนักว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ปฏิบัติการเคลื่อนไหวผ่าน

เครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วโลก จึงเกิดการตื่นตัวในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการ         

ก่อการร้ายระหว่างประเทศ เช่น ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหภาพยุโรป รัสเซีย และจีน 

กลายเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและทำสงครามโค่นล้มรัฐบาล

ของประเทศอัฟกานิสถาน โดยอ้างถึงความกดขี่ในด้านการปกครองและการสนับสนุนการ       
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ก่อการร้ายของรัฐบาลกลุ่มตาลีบันของอัฟกานิสถาน แต่ส่วนใหญ่คัดค้านสหรัฐอเมริกาในการ          

ทำสงครามกับอิรัก เพราะไม่ต้องการสนับสนุนการดำเนินนโยบายแบบฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกา 

ขณะเดียวกันกลุ่มก่อการร้ายก็ทำการก่อวินาศกรรมต่อต้านสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตร 

อย่างเช่นอังกฤษและออสเตรเลีย ด้วยการก่อวินาศกรรมทำลายชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เช่น 

เหตุการณ์การก่อการร้ายระเบิดสถานบันเทิงในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 2002 ที่มีผู้เสียชีวิต 202 คนและบาดเจ็บกว่า 300 คน เป็นต้น  

  การก่อการร้ายระหว่างประเทศยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างประเทศและส่ง

ผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศอีกต่อไป เนื่องจากสหรัฐอเมริกายังเป็นอภิมหาอำนาจหนึ่ง

เดียวของโลกที่จะเรียกร้องและกดดันให้ประเทศต่างๆ มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำสงครามต่อต้าน

การก่อการร้ายทั่วโลก ดังนั้นรัฐบาลในหลายประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มก่อการร้ายภายใน

ประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ เช่น เครือข่ายกลุ่มอัล กออิดะห์ 

ดังเช่นรัฐบาลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียกำลังเผชิญอยู่ อาจต้องขยายความร่วมมือกับ

สหรัฐอเมริกาและยินยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปมีบทบาทในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายภายใน

ประเทศของตน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศนั้นๆ รวมตัวต่อต้านสหรัฐอเมริกา

อย่างรุนแรงและใช้วิธีการก่อการร้ายเพื่อเรียกรอ้งความต้องการของกลุ่มตน 

ความขัดแย้งทางศาสนา

 ความขัดแย้งทางศาสนาเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นง่ายและรุนแรง เนื่องจากผู้นับถือ

ศาสนาแบบยึดมั่นถือมั่นจะเห็นว่าศาสนาหรือลัทธิที่ตนนับถือดีกว่าของผู้อื่นละไม่ยอมรับคนต่าง

ศาสนาต่างลัทธิ ทั้งนี้เพราะคนเหล่านั้นมีพื้นฐานความเชื่อต่างกันและตีความศาสนาไปตามความ

เชื่อของตน และวางรูปแบบการดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปตามที่ตนเชื่อถือ ซึ่งความยึดมั่นถือ

มั่นนี้เองทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมา ส่วนใหญ่ความขัดแย้งทางศาสนามักจะมีความรุนแรง 

และพร้อมจะสละชีวิตเพื่อความยึดมั่นของตน ดังที่ปรากฏเป็นสงครามทางศาสนาหรือสงครามครู

เสดระหว่างชาวคริสตเตียนกับชาวอิสลามในสมัยโบราณ เป็นต้น ทั้งนี้ความขัดแย้งทางศาสนา

เกิดขึ้นได้ทั้งในศาสนาต่างศาสนาและศาสนาเดียวกัน ความขัดแย้งทางศาสนาที่สำคัญมีดังนี้ 

 1.ความขัดแย้งระหว่างศาสนา ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศ

อินเดีย เป็นความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมจนแยกเป็นประเทศปากีสถานใน ค.ศ. 

1947 ซึ่งเดิมปากีสถานรวมเป็นดินแดนเดียวกับอินเดียและอยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษ และ

ก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราช ชาวมุสลิมในอินเดียก็ร่วมกันเรียกร้องที่จะแยกประเทศเนื่องจาก

ความแตกต่างระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางการเมืองที่ผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมที่มีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู ทำให้ชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่ม

น้อยของประเทศที่ได้รับสิทธิทางการเมืองน้อย หรือความแตกต่างทางศาสนาที่ชาวมุสลิมนับถือ

พระเจ้าองค์เดียว ส่วนชาวฮินดูนับถือพระเจ้าหลายองค์ รวมทั้งความแตกต่างทางสังคมที่ชาว
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มุสลิมเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน แต่สังคมชาวฮินดูมีระบบวรรณะ เป็นต้น จากเหตุผลดัง

กล่าวปัญหาระหว่างชาวมุสลิมและชาวฮินดูก็เพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นปะทะกันอย่างรุนแรง ในที่สุด

อังกฤษจึงให้เอกราชกับอินเดียและปากีสถานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1947 แต่ภายหลังจากมี

การจัดตั้งเป็นประเทศแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานก็ไม่ราบรื่นนัก ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาพรมแดน ปัญหาแคว้นแคชเมียร์ และการแข่งขันการสะสมและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อ

ข่มขู่ฝ่ายตรงกันข้าม นอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมกับชาวฮินดูในอินเดียก็ยังคง

ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 2.ความขัดแย้งภายในศาสนาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  

	 	 1)	ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมในประเทศปากีสถาน ที่นำไปสู่การแยกเป็น

ประเทศปากีสถานกับบังกลาเทศเมื่อ ค.ศ. 1971 โดยมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ ประการที่หนึ่งมา

จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แยกปากีสถานออกเป็น 2 ส่วน คือ ปากีสถานตะวันตกและปากีสถาน

ตะวันออก โดยมีอินเดียคั่นกลาง ส่วนอีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ ความไม่พอใจในความไม่เท่า

เทียมกัน เนื่องจากประชากรในปากีสถานตะวันออกส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร

ทั้งหมดของประเทศปากีสถาน แต่รัฐบาลกลับให้ความสนใจในการพัฒนาปากีสถานตะวันตกมาก

กว่า ชาวปากีสถานตะวันออกจึงพยายามที่จะแยกตัวออกมา รัฐบาลปากีสถานจึงส่งกองทหารเข้า

ปราบปราม ทำให้ชาวปากีสถานตะวันออกหลบหนีไปอาศัยอยู่ในอินเดีย โดยที่รัฐบาลปากีสถาน

กล่าวโจมตีอินเดียว่าให้การสนับสนุนแก่ชาวปากีสถานตะวันออก อย่างไรก็ตาม ในที่สุดปากีสถาน

ตะวันออกก็สามารถแยกประเทศได้สำเร็จและจัดตั้งประเทศใหม่ในชื่อว่า บังกลาเทศ 

	 		 2)		ความขัดแย้งระหว่างอิรักและอิหร่าน มีสาเหตุสำคัญ ได้แก่  

   - ปัญหาเรื่องเขตแดน ได้แก่ การแย่งชิงสิทธิเหนือร่องน้ำอัล-อาหรับซึ่งเป็น       

เขดแดนตอนใต้ระหว่างอิรัก-อิหร่าน และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ เป็นที่ตั้งท่าเรือที่ใหญ่

ที่สุดและสถานีส่งน้ำมันที่สำคัญ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำมันของอิหร่านด้วย  

   - ปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ด ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขาในอิรัก อิหร่าน และ

ซีเรีย ที่ได้พยายามเรียกร้องการปกครองตนเองมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในอิรักที่มีชาว

เคิร์ดอาศัยอยู่จำนวนมาก ที่มีความแตกต่างจากอิรักทั้งเชื้อชาติและศาสนาแม้จะเป็นมุสลิม

เหมือนกันแต่ก็นับถือกันคนละนิกาย โดยชาวอิรักนับถือนิกายชีอะห์ ส่วนชาวเคิร์ดนับถือนิกาย

สุหนี่ ทั้งนี้ชาวเคิร์ดมักใช้วิธีการก่อจราจลและการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธโดยได้รับการสนับสนุนจาก

อิหร่าน ซึ่งทางอิรักก็ใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง  

   - ความขัดแย้งระหว่างผู้นำประเทศ ภายหลังที่อิหร่านโค่นล้มสถาบันกษัตริย์และ

เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐอิสลาม ที่มีอยาโตลลาห์ โคไมนี เป็นผู้นำประเทศอิหร่าน และ

นำหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการปกครองประเทศ หลายประเทศในตะวันออกกลางเกรงว่า

อิหร่านจะเผยแพร่แนวคิดรัฐอิสลามไปยังประเทศของตนและอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการ
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เมือง ทำให้อิรักที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านและมีความขัดแย้งกันมานานแล้วยิ่งทวีความรุนแรง

มากขึ้น โดยโคไมนีพยายามเรียกร้องให้ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ที่มีจำนวนร้อยละ 65 ของชาวอิรัก

ทำการโค่นล้มรัฐบาลประธานารธิบดีซัดดัม อุสเซน ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ ที่พยายามจะ

ขยายอำนาจเข้ามาในอิหร่าน จากความขัดแย้งของทั้งสองประเทศส่งผลให้เกิดการปะทะกันตาม 

พรมแดนและทวีความรุนแรงมากขึ้น กลายเป็นสงครามยืดเยื้อ เนื่องจากอิรักได้รับการสนับสนุน

อาวุธจากสหรัฐอเมริกา ส่วนอิหร่านได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซีย จนกระทั่งองค์การ

สหประชาชาติและประเทศที่เป็นกลางพยายามเจรจาและยุติสงครามใน ค.ศ. 1988 

 

 1. ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์/สารคดี/ภาพข่าว เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 แล้ว  

 สรุปความรู้ที่ได้ในประเด็นผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาและต่อโลกโดยรวม 

 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน ในประเด็นผลกระทบของสงครามสหรัฐอเมริกา  

 กับอิรักแล้วบันทึกสรุป 

 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ1

 

 

 

ปัญหาโรคระบาด

 

 ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ได้เกิดเหตุการณ์ทางด้านโรคติดต่อร้ายแรงหลายชนิดที่คุกคาม

มนุษยชาติ ส่งผลต่อความสูญเสียชีวิตของมนุษย์และสัตว์ปีกที่เป็นอาหารของมนุษย์ นอกจากนี้

ยังสูญเสียงบประมาณในการรักษาและป้องกัน รวมทั้งภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย โรค

ติดต่อร้ายแรงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่จะกล่าวถึง ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดมรณะ โรคไข้หวัด

นก และโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 

โรคเอดส์

 โรคเอดส์ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome: AIDS) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ

ไวรัสที่วงการแพทย์เรียกกันว่า Human Immuno Deficiency Virus หรือไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกัน

ของมนุษย์บกพร่อง ซึ่งนิยมเรียกกันย่อๆ ตามอักษรตัวแรกของชื่อไวรัสนี้ในภาษาอังกฤษว่า       
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เอชไอวี(HIV) เมื่อเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้ว จะมีการฟักตัวอยู่ระยะเวลาหนึ่ง 

บางครั้งอาจใช้เวลานานหลายปีโดยไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆ ต่อมาไวรัสก็จะเพิ่มจำนวนมาก

ขึ้นและทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เสื่อมลงเรื่อยๆ ในที่สุดร่างกายก็ไม่สามารถป้องกันตัวเอง

จากการติดเชื้อโรคใดๆ ทำให้ติดเชื้อโรคอื่นๆ เช่น ปอดบวม วัณโรค มะเร็งบางชนิด ปอดอักเสบ 

สมองอักเสบ แทรกตามมาได้ง่ายและจะปรากฏอาการของโรคเอดส์ขึ้นมา 

 โรคเอดส์เป็นโรคที่ค้นพบครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1981 โดยศูนย์

ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาพบว่าคนไข้ชายหนุ่มที่เป็นรักร่วมเพศจำนวนหนึ่งที่เข้ารับการตรวจที่

ห้องปฏิบัติการ มีการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเสียไป และเสียชีวิตลงเพราะ

ภูมิคุ้มกันโรคบกพร่องเสีย จึงทำให้มีผู้เสนอเรียกชื่อว่าโรคว่า AIDS ต่อมาโรคเอดส์เป็นที่รู้จักมาก

ขึ้นเมื่อดาราภาพยนตร์ชื่อ ร็อค ฮัดสัน ได้เปิดเผยว่าตนเองเป็นโรคนี้และติดโรคนี้จากการมี

พฤติกรรมรักร่วมเพศ เพื่อเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงอันตรายของโรคซึ่งยังไม่มีทางรักษาให้

หายได้ 

 สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาค

ของโลก จากสถิติขององค์การอนามัยโลกระบุว่าใน ค.ศ. 1994 ทั่วโลกมีประชากรที่ติดโรคเอดส์

ประมาณ 4 ล้านคน ในขณะที่สถิติ ค.ศ. 1993 มีประชากรที่เป็นเอดส์เพียง 2.5 ล้านคน นับ

เป็นการเพิ่มจำนวนคนเป็นเอดส์ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเพียงปีเดียว และจากการประมาณ

โดยการสันนิษฐานทางการแพทย์ของสหประชาชาติ คาดว่านับตั้งแต่โรคเอดส์เกิดขึ้นจนถึง

ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ประมาณ 40 ล้านคนและเสียชีวิตแล้วประมาณ 3 ล้านคน โดยมี

สาเหตุการติดเชื้อที่สำคัญมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยเชื้อไวรัสนี้จะอยู่

ในของเหลวที่ขับออกมาจากอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิง การมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนจะ

ทำให้มีอัตราการเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้สูงกว่าปกติ รองลงมา คือ การติดเชื้อจากการได้รับ

เลือดที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าไป การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด 

และการติดเชื้อของทารกจากมารดาที่เป็นโรคเอดส์  

 จากภัยอันตรายจากโรคเอดส์ที่มีการแผ่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลกและยังไม่ทางรักษา

หายขาดได้ ประชาคมโลกต่างตระหนักถึงภัยอันตรายที่คุกคามต่อมนุษยชาติดังกล่าว จึงได้จัดให้มี

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ (ACCESS FOR ALL 2004) ขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือน

กันยายน ค.ศ. 2004 ทั้งนี้มีผู้นำระดับโลก รวมทั้งดารา นักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักวิชาการ 

ผู้ทำงานด้านโรคเอดส์ และเครือข่ายกลุ่มผู้ติดเชื้อจากประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

ถือเป็นการประชุมเรื่องโรคเอดส์ครั้งใหญ่ที่สุด เพราะทุกประเทศต่างตระหนักถึงภัยอันตรายต่อ

ชีวิตมนุษยชาติ จึงต้องหาทางร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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โรคไข้หวัดมรณะ

 ไข้หวัดมรณะหรือซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) เป็นโรคที่เกิด

จากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า SARS-associated coronvirus (SARS-CoV) และจากข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลกเชื่อว่าเชื้อไวรัสที่น่าจะเป็นสาเหตุของไข้หวัดมรณะ คือ เชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าโคโรนาไวรัส 

(Corona Virus) ซึ่งเชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดโรคได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ เมื่อใดที่ต้องออกมาอยู่

ภายนอกร่างกายก็จะถูกทำลายลงได้ง่าย โดยทั่วไปจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง และหากอยู่ใน

บริเวณที่มีแสงแดด ความร้อนและรังสียูวีในแสงแดดจะทำลายเชื้อโรคภายในเวลาไม่เกิน 1 

ชั่วโมง นอกจากนี้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในบ้านหรือสำนักงานทั่วไปก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยเช่น

กัน  

 ไข้หวัดมรณะหรือโรคซาร์สได้เริ่มคุกคามมนุษย์และแพร่ระบาดมากใน ค.ศ. 2003 โดย

ประเทศที่ได้รับเชื้อไข้หวัดมรณะรุนแรง ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน แคนาดา ฮ่องกง และ

เวียดนาม ทั้งนี้การติดต่อของโรคไข้หวัดมรณะสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

เนื่องจากจะมีเชื้อแพร่ออกมากับน้ำมูก เสมหะ และน้ำลายของผู้ป่วย เมื่อเวลาไอหรือจาม เมื่อ      

ผู้อยู่ใกล้สูดดมหรือหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านมา

กับสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ช้อน หลอดดูดน้ำ เป็นต้น เมื่อใครได้รับเชื้อโรค

หวัดมรณะแล้วจะมีระยะการฟักตัว 2-7 วัน หลังจากนั้นจะมีอาการเป็นไข้ ไอแห้งๆ เจ็บหน้าอก 

หอบ ในรายที่ป่วยหนักจะต้องใช้เครื่องหายใจเข้าช่วย ส่วนการรักษานั้น ยังไม่มียารักษาโรค

โดยตรง บางรายต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านไวรัสตามอาการ ไข้หวัดมรณะจึงถือเป็นมหันตภัย

ร้ายแรงที่คุกคามมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างเฝ้าระวังในการแพร่ระบาดเข้าสู่

ประเทศของตนเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนอย่างเต็มที่ 

โรคไข้หวัดนก

 ไข้หวัดนก (Avian Influenza) ในภาษาอังกฤษเรียกโรคนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่า Bird Flu ซึ่งมี

ผู้แปลเป็นภาษาไทยและใช้กันอย่างแพร่หลายว่า โรคไข้หวัดนก โดยแปลคำว่านกมาจากคำว่า 

bird ในภาษาอังกฤษนั่นเอง แต่ที่จริงแล้วคำว่า bird ในภาษาอังกฤษไม่ได้หมายถึงเฉพาะนก

เท่านั้น แต่หมายถึงสัตว์ปีกอื่นๆ ด้วย  

 ไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ Avian Influenza Type A เป็นสายพันธุ์ที่พบใน

นกซึ่งเป็นแหล่งโรคในธรรมชาติ ที่พบมาก ได้แก่ นกเป็ดน้ำ นกอพยพ และนกตามธรรมชาติ 

การติดต่อในหมู่สัตว์ติดต่อได้โดยเชื้อไวรัสถูกขับถ่ายออกมาทางอุจจาระของนกและติดต่อสู่สัตว์

ปีกที่ได้รับเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร โดยปกติโรคนี้จะติดต่อสู่คนได้

ยาก แต่คนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นโรคอาจติดเชื้อได้ มีรายงานการเกิดโรคนี้ในคนเป็น

ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1997 ที่ฮ่องกง เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสสัตว์ปีก และจากการเฝ้าระวังโรค
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พบว่ายังไม่มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับ

สัตว์ปีกและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ปีก ได้แก่ ผู้เลี้ยง ผู้ฆ่า ผู้ขนส่ง ผู้ขนย้าย ผู้ขายสัตว์ปีกและซาก

สัตว์ปีก สัตวบาล และสัตวแพทย์ รวมถึงเด็กๆ ที่เล่นและคุกคลีกับสัตว์ด้วย  

 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกได้เกิดขึ้นกับประเทศในเอเชียรวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย โดยมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยใน พ.ศ. 2546 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2547 

มีระบาดมากในฟาร์มสัตว์ปีกในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ 

ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ทุกชนิดและเจ้าของฟาร์มไก่ทำลายไก่ในเขตพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ยังพบผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกจากไก่และได้เสียชีวิต

อีกหลายราย ทั้งนี้โรคไข้หวัดนกนอกจากจะมีผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ปีกและมนุษย์แล้ว ยังส่ง

ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย เนื่องจากประชาชนไม่กล้าจะบริโภคไก่หรือสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ 

การส่งออกไก่ไปยังตลาดต่างประเทศถูกยกเลิก

จากหลายประเทศ เกิดภาวะชะงักงันทาง

เศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง 

 

 

สัตวแพทย์และกรมควบคุมโรคติดต่อได้เข้ามา 

ตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกในเล้าไก่ของเกษตรกรใน

จังหวัดพิจิตรของประเทศไทย 

 

 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ทำให้ทั่วโลกต่าง

เร่งผลิตยารักษาโรคขึ้นมา แม้จะยังไม่มียารักษาที่หายขาดได้ แต่ก็สามารทำให้อาการทุเลาได้ 

รวมทั้งขอความร่วมมือกันของทุกประเทศในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 

โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2009 เป็นการระบาดครั้ง

ใหญ่ของไวรัสชนิดเอ (A) สายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน (H1N1) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ เมื่อไข้

หวัดสายพันธุ์นี้เริ่มระบาดใหม่ๆ มีการเรียกกันว่า ไข้หวัดหมู (Swine Influenza) เนื่องจากเชื้อไวรัส

ที่เป็นต้นเหตุของการเป็นไข้หวัดนี้เกิดขึ้นกับหมูเมื่อครั้งมีการระบาดครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1918 แต่

หลังจากการระบาดใหญ่ครั้งนั้นแล้วก็ไม่พบว่าไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อสู่คนมากนัก แต่การ

ระบาดใน ค.ศ. 2009 ที่เริ่มเกิดที่ประเทศเม็กซิโกและระบาดต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ

แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตในเวลารวดเร็วเช่นกัน ผู้ที่ติดเชื้อไวรัชนิดนี้จะมีอาการ

เหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต จากการนำตัวอย่างเชื้อไปวิเคราะห์พบว่า



ภายขยายจากกล้องจุลทัศน์อีเล็ก-

ตรอนของศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรค สหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็น

โครงสร้างของไวรัส เอชวันเอ็น 

วัน ซึ่งมีส่วนผสมของสารพันธุ-

กรรมจากไวรัสตัวอื่นอีก 4 ตัวด้วย 

ซึ่งบางตัวเป็นไวรัสชนิดที่ติดต่อ

กับคนและบางตั ว เป็น ไวรั สที่

ติดต่อในสัตว์ 
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เชื้อไวรัสเอชวันเอ็นวัน ที่ติดต่อในคนครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสายพันธ์ุ โดยพบว่าบางส่วนของเชื้อใหม่มาจากสาย

พันธุ์เอชไฟว์เอ็นวัน (H5N1) ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกซึ่งก็

ติดต่อสู่มนุษย์เช่นกัน เนื่องจากเชื้อไวรัสตัวใหม่นี้ติดต่อจากคนสู่

คนด้วย จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิต

เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาด

ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขระหว่างประเทศและเกรงว่าจะกลายพันธุ์ต่อไป

เนื่องจากการสามารถติดต่อได้กับทั้งสัตว์และมนุษย์ แต่ใน

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ถึงปลาย ค.ศ. 2009 นั้น ยาที่ใช้ในการรักษา

คือ ยาต้ายไวรัสทามิฟลู (Tamiflu) และรีเล็นซา (Relenza) นั้น 

สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้หากได้รับยาภายใน 48 ชั่วโมงหลัง

จากมีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่เท่านั้น เนื่องจาก การเรียกไข้หวัดที่

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้คนเข้าใจผิดว่ารับประทานหมูไม่ได้

เพราะจะทำให้ติดโรคนี้ประการหนึ่ง แต่ประการสำคัญคือมันเป็น

เชื้อไวรัสเอชวันเอ็นวันที่กลายพันธุ์แล้ว จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

การติดต่อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้เช่นเดียวกับ        

ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นกันโดยปกติทั่วไป คือ จากการได้รับเชื้อจากผู้ที่มีเชื้อนี้ซึ่งแพร่ด้วยการไอหรือจาม 

เมื่อน้ำลายหรือน้ำมูกซึ่งเป็นละอองลอยไปในอากาศ ผู้ที่หายใจเอาละอองนี้เข้าไปก็มีโอกาสติดเชื้อ

เช่นเดียวกัน น้ำมูกหรือน้ำลายของคนที่มีเชื้อนี้ที่ไอหรือจามหรือเปื้อนมือแล้วไปจับไปเช็ดติดอยู่

ตามที่ต่างๆ เช่น ภาชนะ ตามลูกบิดประตู หรือราวบันได ก็สามารถทำให้ผู้ที่มาสัมผัสติดเชื้อนี้ได้ 

และหากมีการติดเชื้อจะมีอาการไอ จาม เจ็บคอ เป็นไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก 

จากลักษณะของการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว การป้องกันการแพร่เชื้อและการป้องกันตนเอง

จึงต้องเกิดจากการที่ผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ต้องระวังตัวเองไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อด้วยการนอนพักอยู่ 

กับบ้าน ล้างมือให้สะอาด ใส่หน้ากาก และใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปากเวลาไอหรือ

จาม รวมทั้งให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนๆ สำหรับผู้ที่ไม่เป็นโรคนี้ก็ต้องป้องกันตนเองด้วย

การใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่ชุมนุมชน หรือบริเวณที่มีผู้ไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของ

ต่างๆ ที่เป็นของสาธารณะ ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ เนื่องจากเชื้อโรคอาจติดมาจากการไปสัมผัส

สิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู่ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  
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ภาวะเรือนกระจก

 

 ภาวะเรือนกระจก (GreenhouseEffect) หมายถึง การที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ

ก๊าซอื่นๆ สะสมพอกพูนมากขึ้นในบรรยากาศระดับต่ำ โดยที่ยอมให้แสงแดดหรือแสง

อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ผ่านไปยังพื้นโลกได้บางส่วน ขณะเดียวกันก็ได้เก็บความร้อนส่วน

หนึ่งไว้ ทำให้โลกกลายสภาพเป็นเสมือนเรือนกระจกขนาดมหึมา ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว 

 การเกิดภาวะเรือนกระจกมีหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ อันได้แก่ การเน่าเปื่อย

ของซากพืชและซากสัตว์ การระเบิดของภูเขาไฟและไฟป่าทำให้เกิดควันจำนวนมาก และสาเหตุ

จากมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน การใช้

ปุ๋ยไนโตรเจน การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เป็นต้น จนทำให้เกิดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซมีเทนและ

คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

 ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกมีทั้งผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในส่วน

ผลกระทบต่อมนุษย์นั้น เช่น เกิดการขาดแคลนอาหารและดื่ม หรือเกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรค

มะเร็งผิวหนัง โรคสายตา ปัญหาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง เป็นต้น ส่วนผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำในทะเลและมหาสมุทรสูงขึ้นจากการละลายของธารน้ำแข็ง

ขั้วโลก ทำให้บางพื้นที่อาจถูกน้ำท่วม ทำให้สภาพดินฟ้าอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่

เคยมีฝนตกชุกอาจกลายเป็นบริเวณที่แห้งแล้ง บริเวณที่เคยหนาวอาจจะร้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ

ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่อาจปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ จนเกิดผลเสียหายอย่างรุนแรง 

เป็นต้น 

 แม้ว่าความร้อนจากภาวะเรือนกระจกจะมีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อโลกมนุษย์และ  

สิ่งมีทั้งหลายในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาวะเรือนกระจกก็ได้ส่งผลกระทบต่อโลก

บ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติที่มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี โดย

จะทำให้ธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกใต้ละลายเร็วกว่ากำหนด ทั้งนี้เมื่อ ค.ศ. 2001 องค์การนาซาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สำรวจพบว่าความหนาของธารน้ำแข็งไพน์ไอซ์แลนด์ (Pine Island)        

ทะวาอิทส์ (Thwaites) และสมิท (Smith) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดสามแห่งในทวีป

แอนตารก์ตกิาเริม่ลดขนาดลงเรือ่ยๆ อยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะพืน้ทีบ่รเิวณที่ใกลก้บัทะเลอามนุดเ์ซน 

(Amundsen) ซึ่งธารน้ำแข็งดังกล่าวไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ แม้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่

สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ แต่คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากธารน้ำแข็งใน

บริเวณขั้วโลกใต้เริ่มละลายแล้ว ปรากฏว่าธารน้ำแข็งหรือหิมะในบริเวณภูเขาสูงๆ ทั้งในทวีปยุโรป 

เอเชีย และแถบตอนเหนือของประเทศแคนาดาซึ่งอยู่ติดกับขั้วโลกเหนือ ก็เริ่มละลายด้วยเช่นกัน 
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 1. เหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ

สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคต่างๆ 

 2. เพราะเหตุใดประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาจึงยังคงมีอยู่ในสังคมโลกปัจจุบัน อธิบาย

พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ 

 3. การระบาดของไขหวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิดขึ้นได้อย่างไร ส่งผลกระทบต่อประชากร

โลกอย่างไร 

 4. ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกที่โลกกำลังประสบอยู่มีสาเหตุสำคัญมาจากอะไร เพราะ

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

 

 1. ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ นำเสนอปัญหาโรคเอดส์ โรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก และไข้หวัด

สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและ

ภูมิภาคต่างๆ ในโลก 

 2. ให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นปัญหาภาวะเรือนกระจก พร้อมแนวทางแก้ไขแล้วสรุปร่วม

กันความรู้ที่ได้ 
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ดังนั้นหากประเทศต่างๆ ยังไม่ร่วมกันรีบแก้ไขปัญหาภาวะเรือนกระจก อาจก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วม

ขนาดใหญ่อย่างฉับพลัน พื้นที่ต่ำบางแห่งอาจถูกน้ำท่วมจมหายใต้ท้องทะเล ทำให้พื้นที่อยู่อาศัย

และที่ทำกินมนุษย์ลดลงไปเรื่อยๆ รวมทั้งสัตว์บางชนิดที่อาศัยในบริเวณนั้นเสียชีวิตหรือ              

สูญพันธุ์ได้ 


