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           สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้  
ด้วยตนเอง  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ดังนั้นการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน  
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยผู้ เรียนให้ค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตัวเอง  

   เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4  ว32102 หน่วยการเรียน  
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเนื้อหา จ านวน 6 เล่ม ซ่ึงแต่ละเล่มประกอบด้วย  
หัวข้อเรื่อง  ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ผังมโนทัศน์  จุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหา  แบบฝึกซ่ึงเรียก
กิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน  พร้อมเฉลย  และมีภาพประกอบที่สวยงาม ส าหรับเอกสาร
ประกอบการเรียนเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรสัตว์ป่า ประชากรกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน  
การท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซ่ึงจะท าให้ผู้ เรียนสามารถ  เรียนรู้ด้วยตัวเอง และ  
มีความเข้าใจเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับผู้เรียน  
จึงนับว่าเป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก  
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              เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง      
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มีความมุ่งหวังเพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ช่วงชั้นที่ 4 )   
ได้ศึกษาค้นคว้า ท าความเข้าใจ และสรุป ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรสัตว์ป่า 
ประชากรกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน การท าลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ ตลอดจนไปอธิบายหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันซ่ึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพทาง
วิชาการให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 การจัดท า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นี้ได้เริ่มต้นเม่ือโรงเรียนได้เข้าสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณี  
ศรีธรรมราช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2553 หลักสูตร
มาตรฐานสากล) โดยได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารงานวิชาการให้ด าเนินการเก่ียวกับการ 

 จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  คือรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4    ว32102 ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 เพ่ือให้เป็นไปตาม  ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ที่ต้องการให้นักเรียนได้เข้าใจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า 
และผลการทดสอบ  o-net ในสาระ  ที่ 2.1  สาระที่ 2.2 ปีการศึกษา 2556 ต่ ากว่า  ปีการศึกษา 
2555 จึง ได้สร้างสื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว และได้ปรับปรุง พัฒนามาโดยตลอด เอกสารประกอบการเรียนมีทั้งหมด 6 เล่ม 
ดังนี้ 

          เล่มที่ 1 ไบโอม 
 เล่มที่ 2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 เล่มที่ 3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 
 เล่มที่ 4 การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  
 เล่มที่ 5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
 เล่มที่ 6  มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถ
น ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
                                                                                                     สุจิตรา  สุวรรณบรรจง 

 
 

ค ำชี้แจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรยีน 
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ผังมโนทัศน์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มนุษย์กับทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน  การท าลายโอโซนใน 
ชั้นบรรยากาศ 

 

ก๊าซเรือนกระจก ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้ไม่หมดสิ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วหมดไป 

ไอน้ า 

ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ก๊าซมีเทน 

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 

สารประกอบคลอ
โรฟลูออโรคาร์บอน  

บทบาท
ของโอโซน 

สารประกอบ
คลอโรฟลูออ
โรคาร์บอน 

โอโซน 

การลดลง
ของโอโซน 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู ้
 

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
             ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการ  
              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

          มาตรฐาน ว 8. 1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่ มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีสังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 

                     ตัวช้ีวัด 
 

       ว 2.2 ม. 5/1   วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ  
                ทรัพยากรธรรมชาติ  ในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ  และระดับโลก  

        ว 2.2  ม.5/2  อภิปรายแนวทางในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                          และทรัพยากรธรรมชาติ 
        ว 2.2  ม.5/3  วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวัง  อนุรักษ์ และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ  
                          ทรัพยากรธรรมชาติ 
        ว 8.1 ม. 5/10 ตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  
                           การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่น าเสนอต่อ   
                           สาธารณะชนด้วยความถูกต้อง 
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               จุดประสงค์กำรเรียนรู ้จุดประสงคก์ำรเรียนรู ้

 
    
     
 
          ด้ำนควำมรู้ (K)   
  1. สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  
             2. สรุปความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
            3. อธิบายสาเหตุ ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการท าลายโอโซนในชั้น    

     บรรยากาศ 
 
ทักษะกระบวนกำร(P) 
1. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของ  

                ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอภิปรายความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท  
4. สืบค้นข้อมูล อภิปรายปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆที่ส่งผล  

                กระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
5.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการท าลาย               

                โอโซนในชั้นบรรยากาศ 
 
      เจตคติ/คุณลักษณะ(A) 

1. ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจโดยเฉพาะการใช้   
                ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทให้มีประโยชน์คุ้มค่า  

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมเพ่ือดูแล  
                ทรัพยากรธรรมชาติ 
            3. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่  
                เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้นโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆที่  
                ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
            4. ช่วยเหลือพ่อแม่ประหยัดน้ าประหยัดไฟฟ้ารวมทั้งดูแลรดน้ าต้นไม้ให้ต้นไม้ช่วยลด 
                โลกร้อน 
            5. ช่วยเหลือคุณครูประหยัดน้ าประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียนรวมทั้งดูแลรดน้ าต้นไม้ภายใน  
                โรงเรียน  ให้ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน  
            6. ใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต ใช้ตะกร้า แทนถุงพลาสติก เพ่ือลดปริมาณขยะช่วยลดโลกร้อน  
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สมรรถนะ (C)  
1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

                ประเภทต่างๆ 
2. จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   เม่ือมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท

ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่  อาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์จาก  

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ 
           4.  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 5.  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเองเพ่ือลดโลกร้อน 
 6.  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้ใช้นาน 

 
   
  สำระกำรเรียนรู ้
  

 
1. ภาวะโลกร้อน   คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่

เรารู้จักกันดีในชื่อ ว่า Green house effect ซ่ึงมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพ่ิม
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และ การ
ผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม 

2. การท าลายโอโซนในบรรยากาศ จะส่งผลให้รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่งผ่าน
มายังโลกได้มากขึ้น ท าให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโลก  
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         เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 หน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 6 เล่ม ดังนี้คือ 

          เล่มที่ 1 ไบโอม 
 เล่มที่ 2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 เล่มที่ 3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 
 เล่มที่ 4 การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  
 เล่มที่ 5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
 เล่มที่ 6  มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

        ก่อนที่จะศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เล่มทื่ 6 เรื่อง มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นักเรียนควรท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน เพ่ือจะได้
ปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามค าแนะน าดังนี้  

1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบว่า เม่ือศึกษาจบแล้วจะได้ความรู้อะไรบ้าง  
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงข้อสอบอยู่ในภาคผนวกหน้า 37และ 

42 โดยไม่ดูเฉลยก่อนและเน้นคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ของนักเรียน 
3. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลยในภาคผนวกหน้า 49 และ 51 แล้วบันทึก

คะแนนไว้ 
4. ศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหา เรื่อง มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ท าแบบฝึกหัดทบทวนจ านวน 2 กิจกรรม 
6. ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบฝึกหัดทบทวนในส่วนของภาคผนวกหน้า  46 และ 50 
7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 20 ข้อ ซ่ึงข้อสอบอยู่ในภาคผนวกหน้า 39 และ 44

โดยไม่ ดูเฉลยก่อน  
8. ตรวจค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวกหน้า 49 และ 51 
9. ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ส าหรับเก็บคะแนนในหน้า 53  ตรวจค าตอบจากเฉลยหน้า 55 
10. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียนและเปรียบเทียบการเรียนรู้ ก่อนและหลังศึกษาเอกสาร

ประกอบการเรียน   หากนักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใด ให้กลับไปทบทวนบทเรียนใหม่  
11. ข้อส าคัญ นักเรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อน และห้ามลอกเพ่ือน เพราะ

นักเรียนจะไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน ตามจุดประสงค์ของการใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนเล่มนี้เลย 

 
 
 

ขั้นตอนกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 
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 สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือที่ เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์   
 ได้ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources ) เช่น อากาศ น้ า ดิน แสง ป่าไม้ และ  
แร่ธาตุ   
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่มากมายหลายชนิดมีทั้งที่ มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ดิน หิน แร่   
 เป็นต้น หรือมีสถานะเป็นของเหลว เช่น น้ า น้ ามันปิโตเลียม และที่มีสถานะเป็นแก๊ส เช่น อากาศ   
 นอกจากนี้บางชนิดก็เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ป่า ป่าไม้ เป็นต้น และบางชนิดก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิต   
 เช่น อากาศ น้ า ดิน เป็นต้น 
  นักอนุรักษ์วิทยาได้จ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ตามลักษณะของการน ามาใช้  
 ประโยชน์ได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น (non-exhausting natural resources) เป็น   
 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากและในทุกหนทุกแห่งในโลกและมีความจ าเป็นต่อการ   
 ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทรัพยากรเหล่านี้ได้แก่ อากาศ น้ า แสง เป็นต้น ถึงแม้ว่า  
 ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะมีอยู่ในปริมาณมาก แต่ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังไม่ดูและรักษาก็จะท า  
 ให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เสื่อมสภาพไป และน ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่  

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดการทดแทนได้ (renewable natural resources)  
 เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ เม่ือน ามาใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ เช่น   
 พืช สัตว์ ป่าไม้ ดิน เป็นต้น ซ่ึงการเกิดขึ้นมาทดแทนของทรัพยากรเหล่านี้ บางชนิดก็ใช้ระยะเวลา  
 สั้นๆ เช่น พืชและสัตว์ แต่บางชนิดการเกิดขึ้นมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น การเกิดดิน  

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (exhausting natural resources) เป็น  
 ทรัพยากรธรรมชาติที่เม่ือน ามาใช้แล้วก็หมดไป เช่น น้ ามันปิโตเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่  
 เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้บางชนิดเป็นแหล่งพลังงานที่อ านวยความสะดวกท าให้มนุษย์มี  
 ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
            ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 ประเภทนี้ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
 ต้อง ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรเหล่านี้และมีการดูและรักษาควบคู่กันไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
 และ ให้มีใช้อย่างยั่งยืน 

               เอกสำรประกอบกำรเรียน 
  เรื่องมนุษย์กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ประเภทของทรพัยำกรธรรมชำต ิ

   ควำมหมำยของทรัพยำกรธรรมชำต ิ
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             นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือทรัพยากรสัตว์ป่า ซ่ึงมีความส าคัญต่อมนุษย์   
     หลายด้านเช่น  ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการและจิตใจ  ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และ   
    การแพทย์ ด้านอาหารและยา  ด้านเครื่องใช้ประดับ  เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิต  คุณค่าของสัตว์ป่า    
    ต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
 
 
 
              สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซ่ึงโดย  
 ธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่า   
 เหล่านั้นทุกชนิดด้วย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ถูก   
 ท าลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษย์จึงท าให้ปริมาณสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงทุกปี  
 จนบางชนิดสูญพันธุ์บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์เพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติจึงจ าเป็นที่เรา  
 จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้โดยเร่งด่วน  
 
 
 

              เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสัตว์ป่าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังจึงมีการออก  
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลเดช ป.ร . ให้ไว้ ณ วันที่ 19       
 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สัตว์ป่าสงวน 
2. สัตว์ป่าคุ้มครอง 

 
  

              สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าหายาก 15 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ    
  นกกระเรียน เลียงผา กวางผา ละองหรือละม่ัง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ  
  นกแต้วแล้วท้องด า และ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ 

ประเภทของสัตว์ป่ำ 

สัตว์ป่ำสงวน 



Science 4 
9 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
                 เป็นสัตว์ท้ังที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหารทั้งที่ไม่ใช่ล่าเพ่ือการกีฬา  
  และล่าเพ่ือการกีฬา ตามที่กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้ มากกว่า 200 ชนิด เช่น  
                       สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระทิง กระจง กระรอกบิน กระต่ายป่า กวาง เก้ง     
  ค่าง  ค้างคาวกิตติ ชะมด  ชะนี ลิง ช้างป่า วัวแดง หมี เม่น แมวป่า เสือโคร่ง  
                      จ าพวกนก ได้แก่ ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกกางเขนแดง นก  แร้ง นกยูงไทย นกเงือก  
  นกแก้ว  นกขุนทอง นกนางนวล เป็ดน้ า นกเอ้ียง อีกา นกอินทรีย์ เหยี่ยว  นกฮูก  
                      จ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเห่า งูสิง เหี้ย งูหลาม งูเหลือม เต่าตะนุ ก้ิงก่า  
  ตุ๊กแกป่า 
                      จ าพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบทูต คางคกขายาว จงโคร่ง คางคกห้วย  
  คางคกเล็ก  คางคกต้นไม้ กระทั่งหรือกระท่าง จ าพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ ปูเจ้าฟ้า  
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี 1  สัตว์ป่าสงวนของไทย 
              ที่มา : http://cooltonga.wordpress.com  
 
 สัตว์ป่ำคุ้มครอง  
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 สัตว์ป่านอกประเภท คือ สัตว์ป่าที่ไม่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและ 
   คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่ปรากฏในบัญชีท้ายกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดชนิดของ  
   สัตว์ป่าคุ้มครอง (เป็นสัตว์ป่าที่ไม่สงวนและคุ้มครอง) ได้แก่ หนู หนูผี หมูป่า นกกระจอก      
   นกกระจิบ   นกคุ่ม  แย้ กบ อ่ึง เขียด เป็นต้น  
 
 

                     
1. ห้ามน าเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี  
    หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

          2. ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  
   ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณี 
   ที่สัตว์ท่ีครอบครองเป็นสัตว์ท่ีมาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจ าคุกไม่เกิน  
   หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

          3. ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแ ต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ  
              จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
          4. ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพ่ือปกป้องตนเองหรือผู้อ่ืนหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอ่ืนที่เห็น  

   ว่าเป็นการกระท าที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ 
5. การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย  
6. ห้ามเก็บหรือท าอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซ่ึงต้องได้รับ 
    อนุญาตเช่นกัน 
 

 

          
              

            
 
            

 

 

สัตว์ป่ำนอกประเภท 

ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควรทราบมีดังนี้  
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            ปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติลดจ านวนลงอย่างมาก  นอกจากนี้ยังมีผลกระทบ 
 ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ และที่เกิดจากกิจกรรมในการด ารงชีวิตของ    
  ประชากรมนุษย์ ท าให้ระบบนิเวศธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการสะสมของเสีย  
  เกิดมลภาวะที่ส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น   ด้านทรัพยากรน้ า  ทรัพยากร   
  ดิน  อากาศ  รวมทั้ง มลภาวะที่เกิดจากขยะมูลฝอย  
 
 

มลภาวะทางน้ า (Water pollution) หมายถึง การที่น้ ามีสารบางอย่างหรือสภาพบางอย่างใน
ระดับที่ไม่เหมาะสมต่อการน ามาท าประโยชน์ มลภาวะของน้ าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ 

- เชื้อโรคต่างๆ ในแหล่งน้ า  
- สิ่งสกปรกที่ย่อยสลายได้ เช่น สารอินทรีย์จากน าทิ้งของโรงงานและบ้านเรือน  
- สิ่งสกปรกที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น ดิน ทรายที่ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ า ขยะลอย

น้ าฯลฯ 
- สิ่งสกปรกที่เป็นสารพิษ เช่น ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
- สิ่งที่ท าให้สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ าเปลี่ยนแปลงไป เช่น อุณหภูมิ pH 

  บทบำทของแบคทีเรียต่อคุณภำพของน้ ำ  
                  ก. แบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง (Aototrophic bacteria) พวกที่มีประโยชน์ในการ   
ก าจัดน้ าเสีย ได้แก่  ไนไตรต์แบคทีเรีย ไนเตรตแบคทีเรีย และแบคทีเรียที่เปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟด์    
เป็นซัลเฟต 
                 ข. แบคที่เรียที่สร้างอาหารเองไม่ได้ (Heterotrophic bacteria) มีจ านวนมากและมี
บทบาทท่ีสุดในการย่อสลายสารอินทรีย์ แบ่งออกเป็น  
                     1. Aerobic bacteria คือ แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจนในการสลายสารอินทรีย์  
ได้ผลผลิตที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า  
                     2. Anaerobic bacteria คือ แบคทีเรียที่สลายสารอินทรีย์โดยไม่ใช่ออกซิเจน   
ได้ผลผลิตที่เป็นก๊าซมีกลิ่น ได้แก่ CH4, H2S, NH3 
              3. Facultative bacteria คือ แบคทีเรียที่สามารถสลายสารอินทรีย์โดยไม่ใช่
ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนก็ได้ ขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อมว่ามีออกซิเจนหรือไม่  
 
           
 
 
 

ประชำกรกับสภำพแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำต ิ

ทรัพยำกรน้ ำ มลภำวะทำงน้ ำ 
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            แหล่งก ำเนิดน้ ำเสีย  

น้ าเสียจากชุมชน ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน น้ า
เสียนี้มีสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูง น้ าเสียจากอุตสาหกรรมได้แก่ น้ าเสียที่ เกิดจากกระบวนการ
อุตสาหกรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตจนถึงการท าความสะอาดโรงงาน 
รวมทั้งน้ าเสียที่ยังไม่ได้รับการบ าบัดหรือน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งอุตสาหกรรมองค์ประกอบของน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราการ
ไหลของน้ าทิ้งประเภทและขนาดของโรงงาน  

น้ าเสียจากเกษตรกรรม ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ น้ า
เสียจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษต่างๆ ในปริมาณสูงส่วน
น้ าเสียจากการเลี้ยงสัตว์จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก  

ผลกระทบของน้ ำเสีย 
- มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้  
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ า และในบริเวณใกล้เคียงท าให้เสียความสมดุลทาง  

ธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค

และเป็นพาหนะน าโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช  
- ท าลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ าที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว  
- เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ าประปา  ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

คุณภาพน้ าเพ่ิมมากขึ้น  
            หลักกำรป้องกันมลพิษทำงน้ ำ  เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่ดีของแหล่งน้ า  
                    ได้โดย  

- ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ า และทางระบายน้ าสาธารณะ  
- บ าบัดน้ าเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงแหล่งน้ าหรือท่อระบายน้ า  
- ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ า และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน  
- ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี  ปุ๋ย  สารก าจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางเกษตรหรือ

สารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน  
- ควรน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์  
- ส ารวจเพ่ือลดปริมาณน้ าเสีย ของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
- สร้างจิตส านึกของประชาชนในตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาคุณภาพแหล่ง

น้ าและประหยัดการใช้ 
 
 

 
 



Science 4 
13 

 

 

 
 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
  
 
 กำรวัดมลภำวะของน้ ำ  วัดจากปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในแหล่งน้ าซ่ึงมี 3 วิธี คือ 

1. การวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า (Dissolved Oxygen หรือ DO)  
  มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ppm ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ ามากจากการสังเคราะห์ด้วยแสง   
  ของพืชน้ า ถ้ามีความกดดันของออกซิเจนในบรรยากาศสูงออกซิเจนจะละลายน้ าได้มาก ถ้าความ  
  เข้มข้นของเกลือแร่ในน้ าและอุณหภูมิน้ าสูงออกซิเจนจะละลายน้ าได้น้อย (ปกติปริมาณออกซิเจนที่  
  เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า คือ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  
  จะท าให้น้ าเสีย) 

2. การวัดความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand  
หรือ (BOD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่ Aerobic bacteria ใช้ส าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์  
ค านวณได้จากผลต่างของค่า DO  ของน้ าที่วัดทันทีกับค่า DO ของน้ าที่เก็บไว้ในที่ มืด 5 วัน ปริมาณ     
ออกซิเจนจะลดลงเพราะแบคทีเรียใช่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าน้ าสกปรกแสดงว่ามีสาร  
อินทรีย์ในน้ ามาก ค่า BODในแหล่งน้ าทั่วไปประมาณ 2-5 ppm ถ้าสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
จัดว่าเป็นน้ าเสีย 

3. วัดความต้องการของออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand หรือ 
COD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการสลายสารอินทรีย์ สารเคมีที่ใช้เป็นตัวออกซิไดซ์ คือ  
โพแทสเซียมไดโครเมต ถ้าน้ าสกปรก แสดงว่ามีสารอินทรีย์ในน้ ามาก ค่า COD จะสูงในแหล่งน้ า  
เดียวกัน ค่า COD จะสูงกว่าค่า BOD เสมอ เพราะสารเคมีบางอย่างย่อยสลายโดยแบคทีเรียไม่ได้  
แต่ย่อยโดยการออกซิไดซ์ทางเคมีได้ 
 

 
 

 

 ภาพท่ี 2  มลพิษทางน ้า 
ท่ีมา : http://student.nu.ac.th/teerapat/index.htm 
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          มลพิษทางดินหมายถึงดินที่เสื่อมค่าไปจากเดิมและหรือมีสารมลพิษเกินขีดจ ากัดจนเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และพลานามัย ตลอดจน การเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม 

             ปัญหามลพิษของดินเกิดขึ้นจากการท าลายหรืการเกิดการถดถอยของคุณภาพหรือ
คุณลักษณะของสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ที่เกิดจากมลสาร (Pollutant) ที่ก่อให้เกิดมลภาวะดินเป็น
อนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศ  ดินจะมลสารที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ ซ่ึงความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับจะขึ้นกับว่าอนุภาคดินนั้นมีองค์ประกอบอย่างไร สภาพทาง
อุตุนิยมวิทยาสภาพพ้ืนที่เป็นต้นในกรณีที่คล้ายคลึงกันหากอนุภาคดินถูกพัดพาไปยังแหล่งน้ าดินที่
เป็นมลสารจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า โดยตรงทั้งทางคุณภาพและปริมาณอีกทั้งยังก่อให้เกิด
ปัญหาโดยอ้อมเม่ือ อนุภาคดินนั้นมีธาตุอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน้ าก่อให้เกิดภาวะ
ขาดออกซิเจนในแหล่งน้ าสัตว์น้ าในแหล่งน้ านั้นได้รับผลกระทบเกิดกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่า 
(hydrogen sulfide, H2S) 

                  
อันตรำยจำกมลพิษทำงดิน  
1. อันตรายต่อมนุษย์ มนุษย์จะได้รับพิษของสารประกอบไนเทรต ไนไทรต์ในยาปราบ  

ศัตรูพืช จากน้ าด่ืม น้ าใช้ในแหล่งเกษตรกรรมและจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักผลไม้จนถึง  
ระดับที่เป็นพิษต่อร่างกายได้  

2. อันตรายต่อสัตว์  สัตว์ท่ีหากินในดินจะได้รับพิษจากการสัมผัสสารพิษในดินโดยตรงและ  
จากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปะปนอยู่  สารพิษที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่าแมลงที่นอกจาก     
จะท าลายศัตรูพืชแล้วยังท าลายศัตรูธรรมชาติซ่ึงเป็นปรสิตไปด้วยท าให้เกิดการระบาดของแมลง 
บางชนิดที่เป็นอันตรายต่อพืช ในภายหลังหรืออาจเกิดการท าลายแมลงที่ช่วยผสมเกสรดังนั้น  
ผลผลิตอาจลดลงได้ 

3. อันตรายต่อพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน พืชจะดูดซึมสารพิษเข้าไป ท าให้เจริญเติบโตผิดปกติ 
ผลผลิตต่ า หรือเกิดอันตราย และการสูญพันธุ์ขึ้น แบคทีเรียที่สร้างไนเทรตในดิน หากได้รับยา  
ฆ่าแมลง เช่น ดีลดริน อัลดรินและคลอเดนที่มีความเข้มข้น100พีพีเอ็มจะท าให้กระบวนการสร้าง 
ไนเทรตของแบคทีเรียได้รับความกระทบกระเทือนได้รับการกระทบกระเทือน  

 
 
 
 
 
 

ทรัพยำกรดิน มลภำวะทำงดิน 
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สำเหตุกำรเกิดมลพิษทำงดิน 
1. การใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

  ปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุหลักส าคัญของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแตสเซียม
(K)เม่ือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้ดินเปรี้ยว มีสภาพความเป็นกรดสูงไม่เหมาะสมแก่การปลูก
พืชทั้งนี้อาจมีปัจจัยอ่ืนๆที่เข้ามาเก่ียวข้องคือ การเพาะปลูกที่ไม่ถูกวิธีท าให้ดินเกิดการเสื่อมโทรม 
หรืออาจเกิดจากธรรมชาติเป็น ผู้ท าลายทรัพยากรดินได้  

2. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (pesticides) ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะมีฤทธิ์ท าลายสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ให้ประโยชน์หรือโทษต่อการเกษตรกรรม แม้แต่ผลกระทบต่อมนุษย์ด้วย 
สารเคมีที่สลายตัวได้ช้าจะตกค้างในดิน เช่นสารประเภทคลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน(Chlorinated 
hydrocarbons)หรือออร์กะโนคลอรีน (organochlorine) เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยอะตอม
คลอรีน (Cl) ได้แก่ ดีดีที (DDT) ที่ใช้ในการเพาะปลูกการควบคุมการแพร่ระบาดของมาลาเรีย และ
การควบคุมแมลงอ่ืนๆ,   ดิลดรีน (dieldrin) ที่ใช้ในก าจัดแมลงในการเกษตรและ ก าจัดปลวก ,  
อัลดรีน (aldrin) ที่ใช้ในการเพาะปลูก ก าจัดปลวกและแมลง การสะสมของสารเคมีที่ใช้ก าจัด
ศัตรูพืชต่างๆ จะท าให้เกิดมลพิษทางดินต่อไป  

  3. การปล่อยให้น้ าเสียจากกระบวนการผลิต น้ าเสียส่วนใหญ่ที่มาจากกระบวนการเหล่านี้
จะเกิดการชะล้างผ่านสารเคมีต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น สารพีซีบี (PCB) ที่ใช้ในการผลิตสีและ
พลาสติก สารเอชซีบี (HCB) ที่ใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์  

4. การทิ้งขยะ มลพิษทางดินส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะที่เกิดจากสารเคมีซ่ึงยากต่อการ
ย่อยสลายเช่น กระป๋อง เศษโลหะ และพลาสติก ขยะเหล่านี้จะสะสมในดินจนท าให้เกิดภาวะมลพิษ
ทางดินนอกจากนี้ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นหากไม่มีการก าจัดที่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษทาง
ดินมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

   
          

              ภาพท่ี 3 มลพิษทางดิน 
             ท่ีมา : https://sites.google.com/site/s554232028/mlphis-thang-din 
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 มลภาวะทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ

เป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่างๆ อาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศ
เสยีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งก าเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่
เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ได้แก่มลพิษจาก
ท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจาก
การระเหยของก๊าซบางชนิดซ่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย  
  อากาศบริสุทธ์ิจะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส ส่วนผสมส าคัญโดยประมาณ ได้แก่ 
ไนโตรเจน ร้อยละ 78.09  ออกซิเจน ร้อยละ 20.94 ก๊าซเฉื่อย ซ่ึงส่วนใหญ่ ได้แก่ ก๊าซอาร์กอน 
ร้อยละ 0.93 คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 0.03 และส่วนผสมของก๊าซฮีเลียม ไฮโดรเจน นีออน 
คริปตอน ซีนอน โอโซน มีเทน ไอน้ าและสิ่งอ่ืนรวมกันร้อยละ 0.01 

แหล่งก ำเนิดสำรมลพิษทำงอำกำศ   
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆดังนี้  
1. แหล่งก าเนิดจากยานพาหนะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ 
จากภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรมท าให้กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นศูนย์กลางของ

แหล่งธุรกิจและความเจริญมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความต้องการในการ
เดินทางและการขนส่งมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเข้าขั้นวิกฤต และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การจราจรที่ติดขัดท าให้รถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ า มีการหยุด  
และออกตัวบ่อยครั้ง ขึ้นน้ ามันถูกเผาผลาญมากขึ้น การสันดาปของน้ า มันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์  
และมีการระบายสารมลพิษทางท่อไอเสียในสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นบริเวณที่ใกล้ถนนที่มี
การจราจรติดขัด จะมีปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงกว่า ในบริเวณที่มีการจราจรคล่องตัว  
สารมลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศที่เกิดจาก การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  
สารตะก่ัวและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

2. แหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  มลพิษทางอากาศจากแหล่ง ก าเนิดอุตสาหกรรม 
เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นตัวการส าคัญที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศและอาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
โดยทั่วไปหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  

 
 
 
 
 

ทรัพยำกรอำกำศ มลภำวะทำงอำกำศ 
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เชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ  

            -  เชื้อเพลิงที่ เป็นของแข็ง  
            -  เชื้อเพลิงที่ เป็นของเหลว ได้แก่ น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล  
            -  เชื้อเพลิงที่ เป็นก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ LPG 

 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ  
1. ก าหนดให้มีและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
2. ส ารวจและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดต่างๆ เป็นประจ า  

        3. ลดปริมาณมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด ท าได้โดยการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดมลพิษจากยานพาหนะ 

          4. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศตาม พรบ .สิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เช่น ประกาศเรื่อง มาตรฐานการระบายมลพิษ 
ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นต้น  

5. เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญ
ของ อากาศบริสุทธ์ิและอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ รวมถึงให้ทราบระเบียบ กฎเกณฑ์ 
มาตรฐานต่างๆ ที่ทางราชการก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศและเพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพท่ี 4  มลพิษทางอากาศ 
           ท่ีมา : http://www.munjeed.com/news_detail.php?id=1373441732 
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  ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจ าวันของเราแต่ละคน มากน้อยต่างกันตามอายุ  
  เพศ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ สถานที่ กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้นมีต้ังแต่เศษอาหาร    
  กระดาษช าระ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระเบื้อง อะลูมิเนียม นมกล่อง    
  ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม 
  ต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขยะส่วนใหญ่มาจากวัสดุที่ เรา    
  ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋อง เศษแก้ว เชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถ  
  จัดเก็บและก าจัดขยะได้ไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น ขยะจึงตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆและสร้าง  
  ปัญหามลพิษต่อตัวเราและชุมชน  
          กำรคัดแยกขยะ 
  การคัดแยกขยะจะท าให้เรารู้ว่าควรจะจัดการก าจัดขยะแต่ละประเภทอย่างไร จึงจะ 
  เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ หรือขยะเช่นใดบ้างที่ควรน ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่  
  การคัดแยกขยะเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการภายหลังการเกิดขึ้นของขยะ และถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง  
  ที่มีความส าคัญต่อระบบการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพราะสามารถลดการปนเปื้อนของ  
  วัสดุรีไซเคิลได้ รวมทั้งลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดทิ้งขั้นสุดท้ายลงได้ เนื่องจากขยะของสังคม  
  เมืองมีปริมาณมาก หากไม่คัดแยก ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะทั้งด้านงบประมาณ คน สถานที่ 
  ฝังกลบ การเก็บขน ก็ย่อมต้องสูงตามไปด้วย  
  นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเรานั่นเอง  
  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการอาหารและน้ าด่ืมเพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิต เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค  
  หรือแม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจ าวัน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้อง  
  อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตและเป็นแหล่งพลังงานทั้งสิ้น  
           ขณะเดียวกันก็เชื่อม่ันว่าการจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้อง   
  ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคบริการควบคู่กัน เพราะเป็นภาคส่วนที่ ต้อง  
  รองรับความต้องการบริโภคของสมาชิกในสังคม เม่ือกระบวนการผลิตเน้นให้ความส าคัญกับการ  
  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แต่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ก็เท่ากับเป็นการใช้  
  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ช่วยลดการเกิด  
  ของเสียที่เกิดจากการผลิตและพยายามน าของเสียนั้นมาแปรรูปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง   
 
      
 
 
 

ขยะมูลฝอย 
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ขยะแต่ละชนิด หากปล่อยให้ย่อยสลายตัวเองตามธรรมชาติ จะใช้ต้องใช้เวลาแตกต่างกัน   

   บางชนิดย่อยได้เร็วบางชนิดใช้เวลานานหลายร้อยปี แสดงตัวอย่างดังตาราง   
 

ชนิดของขยะ ระยะเวลำ 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน 
เปลือกส้ม 6 เดือน 

ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นบุหรี่ 12 ปี 

รองเท้าหนัง 25-40 ปี 
กระป๋องอะลูมิเนียม 80-100 ปี 

ถุงพลาสติก 450 ปี 
   ผ้าอ้อมเด็กชนิดส าเร็จรูป       500 ปี 

โฟม ใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย  
     
          กำรคัดแยกขยะมูลฝอย 

         เพ่ือให้สะดวกแก่การน าไปก าจัด หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไปโดยทั่วไป
แยกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ขยะเศษอาหาร หรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายมีความชื้นมากส่ง 
กลิน่เหม็นได้อย่าง รวดเร็ว ขยะประเภทนี้ก าจัดและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักท าปุ๋ย ใช้ใน
การเกษตรได้ ตัวอย่างขยะเศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม้เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร  

  เศษไม้ เศษใบไม้ ฯลฯ  
2. ขยะพิษ/อันตราย  ถือเป็นขยะอันตรายที่จ าเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติ  

  ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ ได้แก่  
  ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลงเครื่องส าอาง น้ ามันเครื่อง ภาชนะน้ ายา  
  ท าความสะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ 

           3.   ขยะทั่วไป   เป็นขยะที่ไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็น                    
  ประเภทต่างๆ ได้ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ท าให้ต้องทิ้งเพ่ือให้รถมาเก็บขนไปท าลายหรือก าจัด  
ต่อไป เช่น เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม  ซองบะหม่ีส าเร็จรูป ฯลฯ  
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        4. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกน ามาแปรรูปกลับ  
มาใช้ใหม่ได้ เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋อง
อะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้าฯลฯ 

  
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
         สำเหตุท่ีท ำให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอย 

1. ความมักง่ายและขาดความส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก  
ซ่ึงจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพ้ืน หรือแหล่งน้ า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า 

2. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่ มีกระดาษหรือพลาสติก  
หุ้มหลายชั้น และการซ้ือสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มีขยะปริมาณมาก  

3. การเก็บและท าลาย หรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง  
กองหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  ภาพท่ี 5  การคัดแยกขยะ 
                 ท่ีมา : http://purenature-project.blogspot.com/2014/06/blog-   
                         post_13.html 
 

http://purenature-project.blogspot.com/2014/06/blog-


Science 4 
21 

 

 

 
          แนวทำงกำรลดขยะมูลฝอย 
          การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะที่ส าคัญ คือ การลดขยะที่แหล่งก าเนิด   
      (Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน การลด 
      ปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะต้ังแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยก  
      และใช้ประโยชน์ ตลอดจนการก าจัดขั้นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัด  
      ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานองค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะ  
      เกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการดังนี้ 
          เราสามารถลดปริมาณขยะและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไหม่ โดยมีแนวคิดอยู่   7R  คือ  

1. REFUSE  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ
รวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  

                2. REFILL    การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซ่ึงใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย  
                3. RETURN  การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวด  
                    เครื่องด่ืมประเภทต่างๆ  
                4. REPAIR   การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ  
                5. REUSE     การน าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุง  
                    ก๊อบแก๊บ  
                6. RECYCLE  การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น  

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องด่ืมต่าง ๆ  
                7. REDUCE   การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของ  
                    เครื่องใช้ต่าง ๆ 
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    กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง    ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
    จุดประสงค์กิจกรรม   
               1.  สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  
               2.  สรุปความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถาม ในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ 

1. อาชีพของบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ใดบ้าง ปริมาณการใช้มากน้อยอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. นักเรียนมีข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการใช้ทรัพยากรประเภทนั้นๆ อย่างไรเพ่ือ

ประโยชน์ในการใช้อย่างยั่งยืน และจะแนะน าให้บุคคลในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
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           ภำวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซ่ึงเป็นสาเหตุ  

ที่ท าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน 
ระดับน้ าทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์  
                   บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21%  
ก๊าซอาร์กอน 0.9% นอกจากนั้นเป็น ไอน้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนเล็กน้อย แม้ว่า
ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน จะเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่อ
อุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอน้ า คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ และโอโซน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อยแต่มีความสามารถในการดูดกลืนรังสี
อินฟราเรด ท าให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกอบอุ่น เหมาะแก่การด ารงชีวิต เราเรียกก๊าซจ าพวกนี้ว่า  
“ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse gas) เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อน หาก  
ปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว พ้ืนผิวโลกจะมีอุณหภูมิเพียง -18°C ซ่ึงนั่นก็หมายความว่า น้ า
ทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเป็นน้ าแข็ง  

 

ภาพท่ี 6 ประโยชน์ของภาวะเรือนกระจก 
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  

                   arming/global_warming/Global_warming.html 

        ไอน้ ำ (H2O) 
          ไอน้ า เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณ 0 – 4% ขึ้นอยู่กับ 
 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเล            
จะมีไอน้ าอยู่มาก ส่วนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิต่ า จะมีไอน้ าในบรรยากาศเพียง  

 

2. ภำวะโลกรอ้น  

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
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เล็กน้อย ไอน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ไอน้ าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ าในธรรมชาติ น้ า   
  สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง  3 สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจายความร้อนแก่บรรยากาศ       
และพ้ืนผิว  ไอน้ าเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และ
จากการหายใจและคายน้ าของสัตว์และพืชในการท าเกษตรกรรม  

 

 
         ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
          ในยุคเริ่มแรกของโลกและระบบสุริยะ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถึง 98% 
เนื่องจากดวงอาทิตย์ยังมีขนาดเล็กและแสงอาทิตย์ยังไม่สว่างเท่าทุกวันนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ช่วยท าให้โลกอบอุ่นเหมาะส าหรับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ครั้นกาลเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์  
มีขนาดใหญ่ขึ้น น้ าฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ลงมายังพ้ืนผิว แพลงตอนบางชนิด
และพืชตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาสร้างเป็นอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง  
ท าให้ภาวะเรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากการหลอมละลาย
ของหินปูน ซ่ึงโผล่ขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟ และการหายใจของสิ่งมีชีวิต  
          ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่างๆ เช่น  
การเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยและการท า  
ปศุสัตว์ การเผาป่าเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยเร็วท่ีสุด 
เนื่องจากต้นไม้มีคุณสมบัติในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 
ดังนั้นเม่ือพ้ืนที่ป่าลดน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศได้มาก
ยิ่งขึ้น และท าให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.56 วัตต์/
ตารางเมตร (ปริมาณนี้ยังไม่คิดรวมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทางอ้อม) 
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ภาพท่ี 7 กราฟแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพ่ิมขึ นในแต่ละปี 
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  

                   arming/global_warming/Global_warming.html 

          ภาพที่ 7 แสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา 
เส้นกราฟเป็นลักษณะฟันปลา สูงต่ าสลับกันในแต่ละรอบปี มีค่าต่างกันประมาณ 5 - 6 ppm (part 
per million - ส่วนต่ออากาศหนึ่งล้านส่วน) ในฤดูร้อนมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง เนื่องจาก
พืชตรึงก๊าซเอาไว้สร้างอาหารมากกว่าใช้หายใจ ส่วนในฤดูหนาวมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น 
เนื่องจากพืชคายก๊าซออกมาจากการหายใจมากกว่าการตรึงเพ่ือสร้างอาหาร อย่างไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี  

            ก๊ำซมีเทน (CH4) 
            ก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ในอากาศเพียง 
1.7 ppm แต่ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ 
ด้วยปริมาตรที่เท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการท านาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้มวลชีวภาพ           
การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมขึ้นของก๊าซมีเทนส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับสอง รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
พลงังานรวมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/ตารางเมตร  

 

 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
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          ก๊ำซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  
          ก๊าซไนตรัสออกไซด์ในธรรมชาติ เกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชิวิตโดยแบคทีเรีย     
ก๊าซไนตรัสมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่
เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพ่ิมพลังงานความร้อน สะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์ 
/ตารางเมตร นอกจากนั้นเม่ือก๊าซไนตรัสออกไซด์ลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ มันจะท า
ปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ท าให้เกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของโลกลดน้อยลง  

            สำรประกอบคลอโรฟลูออโรคำร์บอน (CFC)  
              มีแหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ แม้ว่าจะมีการจ ากัดการใช้ก๊าซประเภทนี้ให้น้อยลง 40% เม่ือเทียบกับสิบ
กว่าปีก่อน แต่ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ยังคงสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ยังเป็นต้นเหตุ 
ที่ท าให้มีพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร นอกจากนี้สาร
คลอโรฟลูออโรคาร์บอนยังท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ 

              โอโซน (O3)  
              โอโซนเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเป็นก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ท าให้เกิดพลังงาน 
ความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต์/ตารางเมตร ก๊าซโอโซนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้
มวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต์ มีอยู่ในหมอกควันซ่ึงเกิดจากการจราจรและโรงงาน  
ก๊าซโอโซนที่อยู่ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (บนพ้ืนผิวโลก) เป็นพิษต่อร่างกาย แต่ก๊าซโอโซนใน
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ไม่ให้ส่องลงมาท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่บนพ้ืนโลก 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 8 กราฟแสดงอัตราการเพ่ิมพลังงานของก๊าซเรือนกระจก 

ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  
      arming/global_warming/Global_warming.html 

 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
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                   กราฟในภาพที่ 8 แสดงอัตราการเพ่ิมปริมาณของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2400 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณเพ่ิมขึ้น นับต้ังแต่การ
เติบโตทางอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2443 เป็นต้นมา และได้หยุดใช้สารประกอบคลอโรฟลูออโร
คาร์บอน (CFC) ต้ังแต่ พ.ศ.2530 เนื่องจากการประชุมนานาชาติที่เมืองมอนทรีล ประเทศแคนนา
ดา (Montreal Protocol) อย่างไรก็ตามยังมีสารนี้ตกค้างในบรรยากาศอีกนับร้อยปี  
          นักวิทยาศาสตร์ท าการศึกษาอุณหภูมิของโลกย้อนกลับไปในอดีตสี่แสนปี โดยการวิเคราะห์
ฟองอากาศในแท่งน้ าแข็ง ซ่ึงท าการขุดเจาะที่สถานีวิจัยวอสต็อก ทวีปแอนตาร์คติก พบว่าอุณหภูมิ
ของโลกแปรผันตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังกราฟในภาพที่ 9 นั่นก็หมายความว่า     
การเพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศของโลกยุคปัจจุบัน ย่อมท าให้อุณหภูมิ  
ของพ้ืนผิวโลกสูงขึ้นตามไปด้วย  

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   ภาพท่ี 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์        

  ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  
arming/global_warming/Global_warming.html 

   กำรเพ่ิมขึ้นของระดับน้ ำในมหำสมุทร  

                 อุณหภูมิของบรรยากาศมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนสถานะของน้ าบนโลก อุณหภูมิ 
ที่สูงขึ้นจะท าให้อัตราการระเหยของน้ ามากขึ้น รวมถึงอัตราการหลอมละลายของแผ่นน้ าแข็งขั้วโลก
ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าหากอุณหภูมิของบรรยากาศลดต่ าลง อัตราการควบแน่นของไอน้ าใน
บรรยากาศก็จะมากขึ้น รวมถึงอัตราการเยือกแข็งของน้ าในมหาสมุทรก็จะมากขึ้นเช่นกัน  

 
 
 
 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20arming/global_warming/
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                  กราฟในภาพที่ 10 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของบรรยากาศและ
ระดับน้ าทะเลในมหาสมุทรในช่วงศตวรรษที่แล้ว จะเห็นได้ว่าระดับน้ าทะเลสูงขึ้นนับต้ังแต่ปี พ.ศ.
2450 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นผลมาจากอุณหภูมิของบรรยากาศที่สูงขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมปริมาณของ
ก๊าซเรือนกระจก                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและระดับน ้าทะเล 
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  

                   arming/global_warming/Global_warming.html 
 

            เม่ือประมาณ 2 หม่ืนปีมาแล้วโลกเป็นยุคน้ าแข็ง ร้อยละ 30 ของพ้ืนทวีปทั้งหมดถูก
ปกคลุมด้วยแผ่นน้ าแข็ง นับต้ังแต่ขั้วโลกเหนือลงมาจรดตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป 
และเอเชีย ระดับน้ าทะเลในยุคนั้น ต่ ากว่าปัจจุบันประมาณ 110 – 140 เมตร ในเอเชียอาคเนย์ 
บริเวณทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด เคยแห้งกลายเป็นแผ่นดิน ทั้งนี้เนื่องจากน้ า
ทะเลที่ระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ าในบรรยากาศ ไปควบแน่นเป็นหิมะและตกลงมา สะสมตัวกันบน
ยอดเขาและพ้ืนที่ตอนเหนือกลายเป็นแผ่นน้ าแข็ง ต่อมาเม่ือโลกอุ่นขึ้นเนื่องจากปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ปรับตัวเองตามธรรมชาติ ระดับน้ าทะเลจึงสูงขึ้นจนมีระดับใกล้เคียงกับทุกวันนี้  
แต่ทว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการตัดไม้ท าลายป่าและท าอุตสาหกรรมหนัก ท าให้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิด ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) และ
หากอัตราการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นเช่นนี้ แผ่นน้ าแข็งขั้วโลกจะละลายท าให้
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น  

 

 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
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                     โอโซน (O3) เป็นก๊าซซ่ึงประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจ านวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 
0.0008% ในบรรยากาศ แต่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเกาะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต 
(UV) ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก โอโซนไม่ใช่ก๊าซที่ มีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยู่ในอากาศ  
ได้เพียง 20 - 30 สัปดาห์แล้วสลายตัว โอโซนเกิดจากก๊าซออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอ
เล็ตแล้วแตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอมเด่ียว (O) จากนั้นออกซิเจนอะตอมเด่ียวรวมตัวกับก๊าซ
ออกซิเจนและโมเลกุลชนิดอ่ืน (M) ซ่ึงท าหน้าที่เป็นตัวกลาง แล้วให้ผลผลิตเป็นก๊าซโอโซนออกมา 
ตามตารางที่ 1 

 

                    ก๊าซโอโซนมีความสามารถดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ต แต่จะสลายตัวเม่ือกระทบ  
กับแสงแดด (visible light) เกิดเป็นก๊าซออกซิเจนและออกซิเจนอะตอมเด่ียว และเม่ือออกซิเจน
เด่ียวรวมตัวกับก๊าซโอโซนอีกครั้ง จะให้ผลผลิตเป็นก๊าซออกซิเจนออกมา ตามตารางที่ 2 

  

                    เม่ือเปรียบเทียบตารางที่ 1 และ 2 จะพบว่าก๊าซโอโซนสลายตัวได้รวดเร็วกว่า  
ก๊าซออกซิเจน และการสร้างก๊าซโอโซนให้เกิดขึ้นนั้นจ าเป็นต้องอาศัยโมเลกุลของธาตุชนิดอ่ืนด้วย   

 

3. กำรท ำลำยโอโซนในช้ันบรรยำกำศ  



Science 4 
30 

 

 

 

  ดังนั้นปริมาณของก๊าซโอโซนในอากาศจึงขึ้นอยู่กับอัตราการผลิตซ่ึงมากกว่าอัตราการเสื่อมสลาย  

          บทบำทของก๊ำซโอโซน 
            ก๊าซโอโซนมีสองบทบาทคือ เป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ายในตัวเดียวกันขึ้นอยู่ว่าวางตัวอยู่ที่ใด 
โอโซนเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือนกระจกดูดกลืนรังสี
อินฟราเรดท าให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูง และดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตซ่ึงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
เราแบ่งก๊าซโอโซนเป็น 2 บทบาท คือ 

            โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere Ozone) เกิดจากการเผาไหม้มวลชีวภาพ ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงปะปนอยู่ในหมอกควัน เม่ือ
โอโซนอยู่ในบรรยากาศชั้นล่างหรือเหนือพ้ืนผิว มันจะให้โทษมากกว่าให้คุณ เนื่องจากเป็นพิษต่อ
ร่างกาย ดังนั้นค าพูดที่ว่า “ออกไปสูดโอโซนให้สบายปอด” จึงเป็นความเข้าใจผิด 
           โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere Ozone) ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนผิวมีเพียง 10% โอโซนส่วนใหญ่ในชั้นสตราโตสเฟียร์รวมตัวเป็นชั้นบางๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 
– 30 กิโลเมตร ท าหน้าที่กรองรังสี อุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ออกไป 99% ก่อนถึงพ้ืนโลก หาก
ร่างกายมนุษย์ได้รับรังสีนี้มากเกินไป จะท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ส่วนจุลินทรีย์ขนาดเล็ก เช่น 
แบคทีเรีย จะถูกฆ่าตาย  
 

        สำรประกอบคลอโรฟลูออโรคำร์บอน (CFC)  

            สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเรียกสั้นๆ ว่า “สาร CFC” หรืออีกชื่อหนึ่ง “ฟรี
ออน” (Freon) เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ มิได้เกิดเองตามธรรมชาติ หากแต่มีแหล่งก าเนิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และ
สเปรย์ สาร CFC มีองค์ประกอบเป็น คลอรีน ฟลูออไรด์ และโบรมีน ซ่ึงมีความสามารถในการ
ท าลายโอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพ้ืนผิวโลกจะท าปฏิกิริยากับสารอ่ืน แต่เม่ือมันดูดกลืน
รังสีอุลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ โมเลกุลจะแตกตัวให้คลอรีนอะตอมเด่ียว และ
ท าปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน เกิดก๊าซคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) และก๊าซออกซิเจน ดังตารางที่ 3 

 

ถ้าหากคลอรีนจ านวน 1 อะตอมท าลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุล ได้เพียงครั้งเดียวก็คงไม่เป็น  
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ปัญหา แต่ทว่าคลอรีน 1 อะตอม สามารถท าลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุลได้นับพันครั้ง เนื่องจากเม่ือ
คลอรีนโมโนออกไซด์ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเด่ียว แล้วเกิดคลอรีนอะตอมเด่ียวขึ้นอีกครั้ง 
ปฏิกิริยาลูกโซ่เช่นนี้จึงเป็นการท าลายโอโซนอย่างต่อเนื่อง ดังที่แสดงในภาพที่ 11 

  

 

 

 

 

 

 

             ภาพท่ี 11 การท้าลายโอโซนของสาร CFC 
               ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  
                   arming/global_warming/Global_warming.html 

          กำรลดลงของโอโซน 

                นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์คติก 
บริเวณขั้วโลกใต้ เกิดขึ้นจากกระแสลมพัดคลอรีนเข้ามาสะสมในก้อนเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ 
ในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤษภาคม – กันยายน (ขั้วโลกเหนือไม่มีเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ เนื่องจาก
อุณหภูมิไม่ต่ าพอที่จะท าให้เกิดการควบแน่นของไอน้ าในอากาศ) เม่ือถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงแสงอาทิตย์
กระทบเข้ากับก้อนเมฆ ท าให้คลอรีนอะตอมอิสระแยกตัวออกและท าปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ท าให้
เกิดรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซน ซ่ึงเรียกว่า  “รูโอโซน” (Ozone hole) ดังในภาพที่ 12 แสดงถึง
ความหนาแน่นของชั้นโอโซน (มีหน่วยเป็นด๊อบสัน) จะเห็นว่า ชั้นโอโซนในปี พ.ศ.2541 มีความบาง
กว่าเม่ือปี พ.ศ.2522 

 

 

 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/


Science 4 
32 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 การลดลงของโอโซน (ท่ีมา: NASA) 

ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w  
      arming/global_warming/Global_warming.html 
 

           การเกิดปรากฏการณ์รูโอโซนเป็นอันตรายมากต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องล่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเกิดขึ้นเหนือเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น นานาชาติจึงท าความร่วมมือภายใต้ 
“ข้อตกลงมอลทรีออล” (Montreal Protocol) ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในปลาย
ศตวรรษที่แล้ว ในการยกเลิกการใช้สาร CFC ในอุตสาหกรรม และใช้สารชนิดอ่ืนที่ไม่ท าลายโอโซน
แทน แต่อย่างไรก็ตามสาร CFC ก็ยังคงลอยตกค้างอยู่ในบรรยากาศ อีกหลายทศวรรษกว่าจะ
สลายตัวไป 

  ประเทศไทยได้มีบทบาทในสนธิสัญญาเก่ียวกับภูมิอากาศโลกในส่วนของประเทศก าลัง
พัฒนาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์เลิกโครงการโรงไฟฟ้าที่     
มีการใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงที่มีธาตุคาร์บอนในปริมาณสูง เช่น ถ่านหิน และยังผลักดันให้มีการ 
น าพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพ่ือเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก  ซ่ึงเป็นต้นเหตุที่ส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างเห็นได้ชัดในแง่ที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจท า  
ให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเป็นซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังส่ง   
ผลให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นประมาณ 1 เมตรท าให้บริเวณชายฝั่งของไทยมีพ้ืนที่น้อยลงซ่ึงจะส่งผล  
ต่อเศรษฐกิจในด้านเกษตรกรรมและการประมง นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเสริมการแพร่ระบาดของ
โรคอหิวาตกโรคเนื่องจากอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงขึ้นอีกด้วย  

 
 
 

 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w%20%20%20%20%20%20%20arming/global_warming/
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กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ภาวะโลกร้อนและการท าลายโอโซนในบรรยากาศ 
จุดประสงค์กิจกรรม   

           1.  อธิบายสาเหตุ ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการท าลายโอโซนในชั้น    
     บรรยากาศ 

  ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถาม ในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
1. ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  

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

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

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

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

2. นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก าลังเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน   
ได้อย่างไร 
..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..... 
..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..... 
..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..... 

3. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้สาร CFC ได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ..... 
.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..... 
..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..... 
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http://purenature-project.blogspot.com/2014/06/blog-post_13.html
http://student.nu.ac.th/teerapat
http://www.munjeed.com/news_detail.php?id=1373441732
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กระดำษค ำตอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
เล่มท่ี 6 ชุดท่ี 1 ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ 

 
        ชื่อ ...........................................................................ชั้น………. เลขท่ี .............  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน     แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4      4     
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10     

 

 

       สรุปกำรเรียน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

 

คะแนนเต็ม คะแนน 

  

 
 

เกณฑ์ 
80%  =  ดีมาก 
70-79  =  ดี 
60-69  =  ปานกลาง 
50-59  =  พอใช้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดท่ี 1 ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ 

 

      ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ   

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่งเรียกว่าอะไร  

1. ประชากร   
2. สังคมสิ่งมีชีวิต           

5.  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุณภาพดิน  
ก.  การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ข.  การปลูกพืชหลากชนิด 
ค.  การป้องกันการพังทลายของดิน  

      3.   สกุล 
ก.  1.                   
ข.  2. 
ค.  1. และ 2.    
ง.  2. และ 3. 

2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินได้อย่างไร  
ก. เพ่ิมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน  
ข. เพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน  
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ าได้ดีขึ้น 
ง. เพ่ิมประสิทธิภาพของดินในการ

ดูดซึมธาตุอาหาร 
3. ขยะชนิดใดไม่ย่อยสลายตาม

ธรรมชาติ 
ก. ถุงกระดาษ 
ข. โฟมบรรจุอาหาร  
ค. ถุงพลาสติกชีวภาพ 
ง. เปลือกส้ม 

4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยการน ารองเท้านักเรียนที่ช ารุดไป
ติดกาวใหม่เพ่ือน ามาใช้ได้อีกวิธีการ
ดังกล่าวเรียกว่าอะไร  
ก. Reduce 
ข. Reuse 

ค. Recycle 

ง. Repair  
 

ง.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ดิน  
6.  การปฏิบัติตนเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมท าได้หลายวิธี ยกเว้น 
ข้อใด 
ก.  การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สินค้าที่เป็น

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
ข.  การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ าใส่ถัง

แทนการใช้น้ าจากสายยาง 
ค.  การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้

เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว  
ง.  การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหาร

ก่อนน าไปทิ้งในถังขยะสีเขียว 
7.  การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน

ยาวนาน หมายถึงข้อใด 
ก.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ 

ฟุ่มเฟือยเพ่ือไม่กระทบคนรุ่นหลัง 
ข.  การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค.  การพัฒนาที่มีการฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ง.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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  8.  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์มากที่สุด  
       คือข้อใด 

ก.   การขาดแคลนน้ าจืด 
ข.   การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า 
ค.   การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ 
ง.   การชะล้างและการพังทลายของดิน  

  9.  กิจกรรมด้านใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมากที่สุด  
ก.    ใช้อวนตาถี่จับปลา 
ข.   ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล 
ค.   ใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนท านากุ้ง 
ง.    จับปลาในระยะ ๒๐ ไมล์จากชายฝั่งทะเล 

  10.  ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อมโทรมของ  
       ทรัพยากร ดิน 

ก.   การเลี้ยงกุ้งกุลาด าในพ้ืนที่น้ าจืด 
ข.   การท าเหมืองแร่และการท าอุตสาหกรรมเกลือ 
ค.   การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้หน้าดินเปิด เกิดการชะล้างง่าย  
ง.    การปลูกพืชติดต่อกันโดยไม่มีการปรับปรุงดินเท่าที่ควร  
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดท่ี 1 ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ 

 

   ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ   

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่งเรียกว่าอะไร  

3. ประชากร   
4. สังคมสิ่งมีชีวิต           

5.  นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยการน ารองเท้านักเรียนที่ช ารุดไปติดกาว
ใหม่เพ่ือน ามาใช้ได้อีกวิธีการดังกล่าวเรียกว่า
อะไร

      3.   สกุล 
ก.  1.                   
ข.  2. 
ค.  1. และ 2.    
ง.  2. และ 3. 

2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินได้อย่างไร  
ก. เพ่ิมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน  
ข. เพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน  
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ าได้ดีขึ้น  
ง. เพ่ิมประสิทธิภาพของดินในการ

ดูดซึมธาตุอาหาร 
3. ขยะชนิดใดไม่ย่อยสลายตาม

ธรรมชาติ 
ก. ถุงกระดาษ 
ข. โฟมบรรจุอาหาร  
ค. ถุงพลาสติกชีวภาพ 
ง. เปลือกส้ม 

4. วิธีใด ไม่ใช่วิธีการจัดการคุณภาพดิน 
ก. การปรับปรุงบ ารุงดิน  
ข. การปลูกพืชหลากชนิด 
ค. การป้องกันการพังทลายของดิน  
ง. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ใช้ดิน 
 

 

ก. Reduce 
ข. Reuse 
ค. Recycle 
ง. Repair  

6.  กิจกรรมด้านใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมาก
ที่สุด 
ก.  ใช้อวนตาถี่จับปลา  
ข.  ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล 
ค.  ใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนท านากุ้ง 
ง.  จับปลาในระยะ ๒๐ ไมล์จาก 
     ชายฝั่งทะเล 

7.  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์
มากที่สุด คือข้อใด 
ก.  การขาดแคลนน้ าจืด 
ข.  การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า 
ค.  การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ 
ง.  การชะล้างและการพังทลายของดิน  
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   8.  การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลท่ียั่งยืนยาวนาน หมายถึงข้อใด  
ก.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ ฟุ่มเฟือยเพ่ือไม่กระทบคนรุ่นหลัง 
ข.  การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ  
ค.  การพัฒนาที่มีการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ง.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

   9.  ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อมโทรมของ  
       ทรัพยากรดิน 

ก.  การเลี้ยงกุ้งกุลาด าในพ้ืนที่น้ าจืด 
ข.  การท าเหมืองแร่และการท าอุตสาหกรรมเกลือ  
ค.  การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้หน้าดินเปิด เกิดการชะล้างง่าย  
ง.   การปลูกพืชติดต่อกันโดยไม่มีการปรับปรุงดิน เท่าที่ควร 

   10.  การปฏิบัติตนเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท าได้หลายวิธี ยกเว้น ข้อใด  
ก.  การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
ข.  การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ าใส่ถังแทนการใช้น้ าจากสายยาง 
ค.  การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว 
ง.  การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนน าไปทิ้งในถังขยะสีเขียว  
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กระดำษค ำตอบ 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

เล่มท่ี 6 ชุดท่ี 2 ภำวะโลกร้อน และกำรท ำลำยโอโซนในบรรยำกำศ  
 

    ชื่อ ...........................................................................ชั้น………. เลขท่ี .............  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน       แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4      4     
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10     

 

        สรุปกำรเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
คะแนนเต็ม คะแนน 

  

เกณฑ์ 
80%  =  ดีมาก 
70-79  =  ดี 
60-69  =  ปานกลาง 
50-59  =  พอใช้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
ชุดท่ี 2 ภำวะโลกร้อน และกำรท ำลำยโอโซนในบรรยำกำศ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ 
  

1. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก 
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูออโร

คาร์บอน มีเทน 
ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์

ของไนโตรเจน   
ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน 

คาร์บอนไดออกไซด์ 
ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโร

ฟลูออโรคาร์บอน 
2. สารข้อใดต่อไปนี้ที่ก่อให้เกิด 

Greenhouse Effect มากที่สุด 
ก. ออกซิเจน และ CFC 
ข. มีเทน และ CFC 
ค. ซัลเฟอร์ไอออกไซด์ และไนโตรเจน  
ง. ไนโตรเจน และ มีเทน  

3. ข้อใดต่อไปนี้ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้น 
ก. การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น  
ข. การเพ่ิมขึ้นของสาหร่ายใน

มหาสมุทร  
ค. การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่

บรรยากาศลดลง 
ง. การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสปีชีส์ของ

สัตว์ 

 

 

 

4. แก๊สต่อไปนี้ เป็นแก๊สที่ ก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศ (Pollutionts ) 

1. มีเทน 
2. ไนตรัสออกไซด์ 
3. คาร์บอนไดออกไซด์ 
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

      แก๊สชนิดใดเป็นองค์ประกอบของฝนกรด   
      (Acid Rain)  

ก. 2. และ 4. 
ข. 1. 3. และ 4. 
ค. 2. 3. และ 4. 
ง. 1. 2. 3. และ 4. 

    5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการลดภาวะโลกร้อนโดย  
        กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) 

ก. นางสาวรักดีใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  
ข. นายจริงใจน าเศษกระดาษที่ใช้แล้วไป

อัดขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ 
ค. นายรักชาติน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมา

ใช้ซ้ า 
ง. นางสาวเมตตาไปตลาดโดยน าตะกร้า

ไปใส่ของแทนถุงพลาสติก  
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     6. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูออร์โร  
         คาร์บอน 

1. ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
2. ปริมาณแก๊สเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้น  
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนใน

บรรยากาศลดลง 
          4.   ท าให้รังสีอัตราไวโอเลตที่มีช่วงคลื่น 

  สั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น  
ก. ข้อ 1. และ 2. 
ข. ข้อ 2. และ 3. 
ค. ข้อ 3. และ 4. 
ง. ข้อ 1. และ 4. 

7. บุคคลที่ชอบตัดไม้ท าลายป่า ซ่ึงนับว่า
เป็นผู้ที่ท าให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตขั้นสุดเสียไปเป็นบุคคลเช่นใด 

ก. ขาดความรู้ 
ข. เห็นแก่ตัว 
ค. ไม่รับผิดชอบ 
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้น  

8. ขยะชนิดใดไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ 
ก. ถุงกระดาษ 
ข. โฟมบรรจุอาหาร  
ค. ถุงพลาสติกชีวภาพ 
ง. เปลือกส้ม 

9. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ข. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น  
ค. การปล่อยก๊าชพิษสู่อากาศ 
ง. น้ าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล  

 
 
 
 

 
 

 
10. ประเทศใดที่มีการปล่อยก๊าซ    
     คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด  
ก. รัสเซีย 
ข. สหรัฐอเมริกา 
ค. ไทย 
ง. จีน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
                      ชุดท่ี 2 ภำวะโลกร้อน และกำรท ำลำยโอโซนในบรรยำกำศ  
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ 
 

1. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก 
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูออโร

คาร์บอน มีเทน 
ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์

ของไนโตรเจน   
ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน 

คาร์บอนไดออกไซด์ 
ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอ

โรฟลูออโรคาร์บอน  
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการลดภาวะโลกร้อน

โดยกระบวนการรีไซเคิล (Recycle ) 
ก. นางสาวรักดีใช้ถุงผ้าแทน

ถุงพลาสติก 
ข. นายจริงใจน าเศษกระดาษที่ใช้แล้ว

ไปอัดขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ 
ค. นายรักชาติน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว

มาใช้ซ้ า 
ง. นางสาวเมตตาไปตลาดโดยน า

ตะกร้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติก  
3. บุคคลที่ชอบตัดไม้ท าลายป่า ซ่ึงนับว่า

เป็นผู้ที่ท าให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตขั้นสุดเสียไปเป็นบุคคลเช่นใด 
ก. ขาดความรู้ 
ข. เห็นแก่ตัว 
ค. ไม่รับผิดชอบ 
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้น  

 
 

4 แก๊สต่อไปนี้ เป็นแก๊สที่ ก่อให้เกิดมลภาวะ 
ทางอากาศ (Pollutionts ) 
1. มีเทน 
2. ไนตรัสออกไซด์ 
3. คาร์บอนไดออกไซด์ 
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

  แก๊สชนิดใดเป็นองค์ประกอบของฝนกรด    
     (Acid Rain) 

ก. 2. และ 4. 
ข. 1. 3. และ 4. 
ค. 2. 3. และ 4. 
ง. 1. 2. 3. และ 4. 

5. สารข้อใดต่อไปนี้ที่ก่อให้เกิด Greenhouse 
Effect มากที่สุด 

ก. ออกซิเจน และ CFC 
ข. มีเทน และ CFC 
ค. ซัลเฟอร์ไอออกไซด์ และไนโตรเจน  
ง. ไนโตรเจน และ มีเทน  
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      6. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูออร์โร   
         คาร์บอน 

1. ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
2. ปริมาณแก๊สเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้น  
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนใน

บรรยากาศลดลง 
4. ท าให้รังสีอัตราไวโอเลตที่มีช่วงคลื่น

สั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น  
ก. ข้อ 1. และ 2. 
ข. ข้อ 2. และ 3. 
ค. ข้อ 3. และ 4. 
ง. ข้อ 1. และ 4. 

7. ข้อใดต่อไปนี้ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้น 
ก. การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น  
ข. การเพ่ิมขึ้นของสาหร่ายใน

มหาสมุทร  
ค. การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่

บรรยากาศลดลง 
ง. การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสปีชีส์ของ

สัตว์ 
8. ขยะชนิดใดไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ก. ถุงกระดาษ 
ข. โฟมบรรจุอาหาร  
ค. ถุงพลาสติกชีวภาพ 
ง. เปลือกส้ม 

9. ประเทศใดที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด 
ก. รัสเซีย 
ข. สหรัฐอเมริกา 
ค. ไทย 
จ. จีน 

 
 

 
 

10. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ข. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น  
ค. การปล่อยก๊าชพิษสู่อากาศ 
ง. น้ าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล  
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เฉลยกจิกรรม  
กิจกรรมที ่1 เรื่อง ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
 
 

1. อาชีพของบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบ้าง 
ปริมาณการใช้มากน้อยอย่างไร  

ตัวอย่างอาชีพที่สัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  
อาชีพเกษตรกรรม มีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรประเภท น้ าและดิน ดังนี้  
น้ า การเกษตรต้องมีการน าน้ ามาใช้เป็นจ านวนมากทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ าที่
น ามาใช้ได้นั้นจะเป็นน้ าจืด ปัจจุบันแหล่งน้ าจืดหลายแห่งต้ืนเขินขึ้น บางแหล่งก็เกิดมลพิษ 
ดังนั้นจึงควรตระหนักในการรักษาแหล่งทรัพยากรน้ าจืดไว้ให้ดีที่สุด 
ดิน มีความส าคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งการกสิกรรมซ่ึงได้แก่ การเพาะปลูก 
และการปศุสัตว์ซ่ึงได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรในปัจจุบันมักใช้สารเคมีต่างๆ เพ่ือช่วยใน
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และในขณะเดียวกันก็ใช้สารเคมีเพ่ือปราบศัตรูพืชและสัตว์ 
ซ่ึงพบว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดสารตกค้างในดินและแหล่งน้ า 
นอกจากนี้ยังพบว่าการที่เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวกันนานๆโดยปราศจากการบ ารุงดินท า
ให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ 
    อาชีพอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรชนิดใดนั้นซ่ึงขึ้นอยู่กับประเภทของ
อุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋องมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรสัตว์น้ า ทรัพยากรพืชทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า มัน ทรัพยากรแร่ ดังนี้  

น้ า มีความส าคัญในทุกขั้นตอนของการผลิต ต้ังแต่ขั้นตอนการล้างท าความสะอาด
ปลา การช าแหละ การต้ม การนึ่ง รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตด้วย พบว่าน้ าทิ้งที่เกิดจาก
กระบวนการเหล่านี้ มักมีพวกสารอินทรีย์และเศษชิ้นส่วนต่างๆ ของปลาเป็นองค์ประกอบ ซ่ึง
ถ้าปล่อยน้ าทิ้งเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ โดยไม่มีการบ าบัดจะท าให้เกิดน้ าเน่าเสียได้  
สัตว์น้ า ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ ซ่ึงได้มาจากทรัพยากรน้ าจืดและน้ าเค็มพบว่าในปัจจุบันปลาที่
จับได้จากธรรมชาติค่อนข้างมีปริมาณน้อย จึงต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงปลา เพ่ือป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมทดแทน เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการในการผลิตพืช ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ มะเขือเทศ พริกหรือพวกเครื่องเทศต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้มาจาก 
การท าเกษตรกรรมอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องการหาแหล่งที่จะผลิต
วัตถุดิบและป้อนให้กับโรงงานให้เพียงพอกับความต้องการ ซ่ึงเกษตรกรก็ต้องเพ่ิมผลผลิต  
ทางการเกษตรโดยใช้สารเคมีเข้าช่วยซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ าได้ 
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ดิน เป็นแหล่งที่ส าคัญต่อการผลิตพืชผลทาการเกษตร ดังที่ทราบกันมาแล้ว
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากดินโดยการใช้สารเคมีเข้าช่วยในกระบวนการเพาะปลูก เพ่ือให้มี
ผลผลิตเพียงพอเพ่ือป้อนสู่ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นอาจส่งผลการทบต่อ
ทรัพยากรดินที่เกิดการปนเปื้อนสารเคมี 
น้ ามัน ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการท าความร้อนฆ่าเชื้อในการบวนการผลิต เช่น ใช้การต้ม
ปลา การปรุงรส การฆ่าเชื้อ การบรรจ ุตลอดจนการขนส่งสินค้าซ่ึงปริมาณการใช้
ค่อนข้างมาก 

แร่ ใช้เป็นแหล่งของวัสดุในการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น กระป๋องที่ท าจากแร่
อะลูมิเนียม สังกะสี สเตนเลส เป็นต้น  

 
2. นักเรียนมีข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการใช้ทรัพยากรประเภทนั้นๆ อย่างไรเพ่ือ

ประโยชน์ในการใช้อย่างยั่งยืน และจะแนะน าให้บุคคลในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง   
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการใช้ทรัพยากรดินและน้ า เพ่ือประโยชน์ในการใช้

อย่างยังยืน มีดังนี้ 
น้ า การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างยังยืนควรปฏิบัติดังนี้  

    1. จัดการวางแผนการใช้น้ าที่ดี มีการกักเก็บน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น หาภาชนะ
หรือวิธีการที่สามารถกักเก็บน้ าฝนไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง  
    2. ป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ า โดยไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ า 
    3. ใช้น้ าอย่างประหยัดและมีคุณภาพ มีการหมุนเวียนน้ ามาใช้ เช่น การน าน้ าจากการล้าง
ผัก ล้างภาชนะในครัวเรือนมาใช้รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 
    4. รักษาสภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ หนอง บึง แม่น้ าล าคลอง ให้ดี
ที่สุด เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    5. ควรมีการบ าบัดน้ าทิ้งจากบ้านเรือน คอกปศุสัตว์และอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ   ฯลฯ 
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ดิน การใช้ทรัพยากรดินอย่างยังยืน ควรปฏิบัติดังนี้  
    1. การน าพ้ืนที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้ถูกวิธี เช่น พ้ืนที่ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก
การเกษตรก็ควรจะใช้เพ่ือการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ดินที่ เป็นแหล่งของต้นน้ าล าธาร 
ก็ควรใช้เพ่ือการปลูกป่าไม้ พ้ืนที่ ดินที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยก็ควรใช้เพ่ือการเป็นที่อาศัย เป็น
ต้น 
    2. ปรับปรุงดินที่ขาดคุณภาพ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดความชุ่มชื้น ให้สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดทางด้านเกษตรกรรม 
    3. ป้องกันการท าเกษตรกรรมที่ผิดวิธี เช่นการท าเกษตรกรรมตามไหลเขา ซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุท าให้เกิดการพังทลายของดินได้โดยให้นักวิชาการเกษตรแนะน าเกษตรกรด าเนินการ
เพาะปลูกให้ถูกวิธี เพ่ือเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของดินไว้ 
    4. ควรปลูกพืชหลากหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันหรือปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่เพ่ือให้ดินมี
ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินเพ่ิมขึ้น  
    5. ควรใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแล้วก็ไถกลบพืชใน
แปลง หรือใช้ปุ๋ยคอกในการเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ฯลฯ 
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เฉลยค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน- หลงัเรียน 

ชุดท่ี 1 ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

 
 
 
 

ข้อที่ ตอบข้อ  ข้อที่ ตอบข้อ 
1 ก  1 ก 
2 ข  2 ข 
3 ข  3 ข 
4 ง  4 ง 
5 ง  5 ง 
6 ง  6 ค 
7 ก  7 ข 
8 ข  8 ก 
9 ค  9 ค 
10 ค  10 ง 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
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1. ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
1. ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย โดยอากาศร้อนท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง    

หงุดหงิดง่าย ท าให้เกิดความเครียดได้  
2. ผลกระทบต่อภูมิอากาศ เช่น พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม การพงทลายของดิน ดินเสื่อมคุณภาพ   

เกิดฝนทิ้งช่วง เกิดความแห้งแล้ง  
3. ผลกระทบต่อระดับน้ าทะเล อากาศร้อน น้ าแข็งขั้วโลกละลาย เป็นผลท าให้

ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชายทะเล มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม  
4. ผลกระทบต่อแหล่งน้ า อุณหภูมิสูงท าให้น้ าระเหยมากขึ้น พืชได้รับน้ าน้อยลง ท าให้พืช 

ไม่เจริญเติบโต   
      2. นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก าลังเพ่ิมขึ้นในปัจจุบันได้

อย่างไร  
    วิธีการลดปริมาณแก๊ส CO2  

1. ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เช่น การโดยสารรถสาธารณะมากขึ้นแทนการใช้รถยนต์
ส่วนตัว 

2. ปลูกต้นไม้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ต้นไม่ช่วยดูดซับแก๊ส CO2 ในบรรยากาศ 
3. ใช้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลจากธรรมชาติประเภทต่างๆ เช่นพลังงานลม 

พลังงานน้ า แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      เฉลยกิจกรรม 
กิจกรรมที ่2 เรื่อง ภาวะโลกร้อนและการท าลายโอโซน       
                      ในบรรยากาศ 
 



Science 4 
51 

 

 

 
 

เฉลยค ำตอบ 
ทดสอบกอ่นเรียน- หลังเรียน 

 ชุดท่ี 2 ภำวะโลกร้อน และกำรท ำลำยโอโซนในบรรยำกำศ  
 

 
 
 

ข้อที่ ตอบข้อ  ข้อที่ ตอบข้อ 
1 ข  1 ข 
2 ข  2 ข 
3 ก  3 ข 
4 ค  4 ค 
5 ข  5 ข 
6 ค  6 ค 
7 ข  7 ข 
8 ข  8 ก 
9 ข  9 ข 
10 ข  10 ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งงจัง 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
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กระดำษค ำตอบ 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

เล่มท่ี 6 มนุษย์กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
  ชื่อ ..................................................................................ชั้น………. เลขท่ี .............  
                                 

 ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

       สรุปผลกำรเรียน 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 

คะแนนเต็ม คะแนน 

  

 
 

เกณฑ์ 
80%  =  ดีมาก 
70-79  =  ดี 
60-69  =  ปานกลาง 
50-59  =  พอใช้ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
เล่มท่ี 6 มนุษย์กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
     ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ   

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่งเรียกว่าอะไร  

1. ประชากร   
2. สังคมสิ่งมีชีวิต           

5.  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุณภาพดิน  
ก.  การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ข.  การปลูกพืชหลากชนิด 
ค.  การป้องกันการพังทลายของดิน  

      3.   สกุล 
ก.  1.                   
ข.  2. 
ค.  1. และ 2.    
ง.  2. และ 3. 

2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินได้อย่างไร  
ก. เพ่ิมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน  
ข. เพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน  
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ าได้ดีขึ้น  
ง. เพ่ิมประสิทธิภาพของดินในการ

ดูดซึมธาตุอาหาร 
3. ขยะชนิดใดไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ก. ถุงกระดาษ 
ข. โฟมบรรจุอาหาร  
ค. ถุงพลาสติกชีวภาพ 
ง. เปลือกส้ม 

4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
โดยการน ารองเท้านักเรียนที่ช ารุดไปติด
กาวใหม่เพื่อน ามาใช้ได้อีกวิธีการ
ดังกล่าวเรียกว่าอะไร 
ก. Reduce 
ข. Reuse 
ค. Recycle 
ง. Repair  

ง.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ดิน  
6. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก 
      ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูออโร    
          คาร์บอน มีเทน 

ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน   

ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน 

7.  การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน
ยาวนาน หมายถึงข้อใด 
ก.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ 

ฟุ่มเฟือยเพ่ือไม่กระทบคนรุ่นหลัง 
ข.  การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค.  การพัฒนาที่มีการฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ง.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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      8. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูออร์โร  
         คาร์บอน 

1. ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
2. ปริมาณแก๊สเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้น  
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศลดลง 

          4.    ท าให้รังสีอัตราไวโอเลตที่มีช่วงคลื่น   สั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น  
ก. ข้อ 1. และ 2. 
ข. ข้อ 2. และ 3. 
ค. ข้อ 3. และ 4. 

        ง.  ข้อ 1. และ 4. 
9. บุคคลที่ชอบตัดไม้ท าลายป่า ซ่ึงนับว่าเป็นผู้ที่ท าให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดเสีย

ไปเป็นบุคคลเช่นใด 
           ก.   ขาดความรู้ 

ข. เห็นแก่ตัว 
           ค.  ไม่รับผิดชอบ 
           ง.   ไม่เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้น  

10. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ข. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น  
ค. การปล่อยก๊าชพิษสู่อากาศ 
ง. น้ าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล  
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ข้อที่ ตอบข้อ 
1 ก 
2 ข 
3 ข 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ก 
8 ค 
9 ข 
10 ข 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เฉลยค าตอบ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์

มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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กระดาษค าตอบ 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เล่มท่ี 6 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
  ชื่อ ..................................................................................ชั้น………. เลขท่ี .............  
                                 

 ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

       สรุปผลการเรียน 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 

คะแนนเต็ม คะแนน 

  

 
 

เกณฑ์ 
80%  =  ดีมาก 
70-79  =  ดี 
60-69  =  ปานกลาง 
50-59  =  พอใช้ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
เล่มท่ี 6 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
     ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย (X) ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ   

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่งเรียกว่าอะไร  

1. ประชากร   
2. สังคมสิ่งมีชีวิต           

5.  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุณภาพดิน  
ก.  การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ข.  การปลูกพืชหลากชนิด 
ค.  การป้องกันการพังทลายของดิน  

      3.   สกุล 
ก.  1.                   
ข.  2. 
ค.  1. และ 2.    
ง.  2. และ 3. 

2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินได้อย่างไร  
ก. เพ่ิมสารอินทรีย์ให้แก่ดิน  
ข. เพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน  
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ าได้ดีขึ้น  
ง. เพ่ิมประสิทธิภาพของดินในการ

ดูดซึมธาตุอาหาร 
3. ขยะชนิดใดไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ก. ถุงกระดาษ 
ข. โฟมบรรจุอาหาร  
ค. ถุงพลาสติกชีวภาพ 
ง. เปลือกส้ม 

4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
โดยการน ารองเท้านักเรียนที่ช ารุดไปติด
กาวใหม่เพื่อน ามาใช้ได้อีกวิธีการ
ดังกล่าวเรียกว่าอะไร 
ก. Reduce 
ข. Reuse 
ค. Recycle 
ง. Repair  

 

ง.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ดิน  
6. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก 
      ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูออโร
คาร์บอน มีเทน 

ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน   

ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน 

7.  การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน
ยาวนาน หมายถึงข้อใด 
ก.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ 

ฟุ่มเฟือยเพ่ือไม่กระทบคนรุ่นหลัง 
ข.  การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค.  การพัฒนาที่มีการฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ง.  การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมแก่คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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      8. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูออร์โร  
         คาร์บอน 

1. ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
2. ปริมาณแก๊สเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้น  
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศลดลง 

          4.    ท าให้รังสีอัตราไวโอเลตที่มีช่วงคลื่น  
   สั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น  

ก. ข้อ 1. และ 2. 
ข. ข้อ 2. และ 3. 
ค. ข้อ 3. และ 4. 
ง. ข้อ 1. และ 4. 

9. บุคคลที่ชอบตัดไม้ท าลายป่า ซ่ึงนับว่าเป็นผู้ที่ท าให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดเสีย
ไปเป็นบุคคลเช่นใด 

ก. ขาดความรู้ 
ข. เห็นแก่ตัว 
ค. ไม่รับผิดชอบ 
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้น  

10. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ข. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น  
ค. การปล่อยก๊าชพิษสู่อากาศ 
ง. น้ าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล  
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ข้อที่ ตอบข้อ 
1 ก 
2 ข 
3 ข 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ก 
8 ค 
9 ข 
10 ข 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เฉลยค าตอบ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์

มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 


