ก

คำนำ
สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้ ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง เพื่อฝึก ให้ผู้เรียนมีนิสัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ดังนั้นการจัดทาเอกสารประกอบการเรียน
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยผู้ เรียนให้ค้น คว้าหาคาตอบได้ด้วยตัวเอง
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 หน่วยการเรียน
เรื่อง ชีวิตกับสิ่ งแวดล้ อม ประกอบไปด้วยเนื้อ หา จานวน 6 เล่ม ซึ่งแต่ล ะเล่ มประกอบด้ วย
หัวข้อเรื่อง คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน ผังมโนทั ศน์ จุดประสงค์ การเรียนรู้
ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบก่ อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกซึ่งเรียก
กิจกรรม แบบทดสอบหลั งเรียน พร้อมเฉลย และมีภาพประกอบที่สวยงาม สาหรับเอกสาร
ประกอบการเรียนเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้ อหาสาระ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรสัตว์ป่า ประชากรกั บสภาพแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน
การทาลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะทาให้ผู้ เรียนสามารถ เรียนรู้ด้วยตัวเอง และ
มีความเข้าใจเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ กับผู้เรียน
จึงนับว่าเป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีประโยชน์ต่อ การเรียนการสอนอย่างมาก
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คำชี้แจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อ ม มีความมุ่งหวังเพื่อให้นัก เรียนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 (ช่วงชั้นที่ 4 )
ได้ศึก ษาค้นคว้า ทาความเข้าใจ และสรุป ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์ป่า
ประชากรกับสภาพแวดล้อ มและทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้ อน การทาลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ ตลอดจนไปอธิบายหรือ ประยุก ต์ใช้ในชีวิ ตประจาวันซึ่ง เป็นการเพิ่มศั กยภาพทาง
วิชาการให้แก่นักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทา เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มนุษย์กับทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อ ม นี้ได้เริ่ มต้นเมื่อโรงเรียนได้เ ข้าสู่การปรับปรุงหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 4-6 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศั กราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง พุทธศั กราช 2553 หลักสูตร
มาตรฐานสากล) โดยได้รับ มอบหมายจากกลุ่มบริหารงานวิชาการให้ดาเนินการเกี่ยวกั บการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ว32102 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึ กษา ปีที่ 5 เพื่อให้เป็น ไปตาม ข้อกาหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ที่ต้องการให้นัก เรียนได้เ ข้าใจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อ ม อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่า
และผลการทดสอบ o-net ในสาระ ที่ 2.1 สาระที่ 2.2 ปีการศึกษา 2556 ต่ากว่า ปีการศึกษา
2555 จึง ได้สร้างสื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกั บสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่ อ
แก้ปัญหาดังกล่าว และได้ปรับปรุ ง พัฒนามาโดยตลอด เอกสารประกอบการเรียนมีทั้งหมด 6 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่ 1 ไบโอม
เล่มที่ 2 ความหลากหลายของระบบนิ เวศ
เล่มที่ 3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
เล่มที่ 4 การถ่ายทอดพลัง งานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
เล่มที่ 5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข องระบบนิเวศ
เล่มที่ 6 มนุษย์กับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อ ง ชีวิตกับสิ่ งแวดล้ อม สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึก ษาปีที่ 5 จะเป็นประโยชน์ ต่อการพั ฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถ
นามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผังมโนทัศน์
มนุษย์ กับทรั พยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อม

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้ไม่ห มดสิ้น

ภาวะโลกร้อน
ก๊าซเรือนกระจก
ไอน้า

ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วเกิ ดทดแทนได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วหมดไป

การทาลายโอโซนใน
ชั้นบรรยากาศ

ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทน
ก๊าซไนตรัสออกไซด์
สารประกอบคลอ
โรฟลูออโรคาร์บอน
โอโซน

บทบาท
ของโอโซน
สารประกอบ
คลอโรฟลู ออ
โรคาร์บอน
การลดลง
ของโอโซน
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน
มาตรฐาน ว 8. 1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูป แบบ
ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้ อมูลและเครื่องมือที่ มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด
ว 2.2 ม. 5/1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดั บโลก
ว 2.2 ม.5/2 อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ว 2.2 ม.5/3 วางแผนและดาเนินการเฝ้าระวั ง อนุรักษ์ และ พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ว 8.1 ม. 5/10 ตระหนัก ถึงความสาคัญในการที่จ ะต้องมีส่วนร่ว มรับผิดชอบการอธิบาย
การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นาเสนอต่อ
สาธารณะชนด้วยความถูกต้ อง
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จุจุดดประสงค์
ประสงค์กกำรเรี
ำรเรียยนรูนรู้ ้
ด้ำนควำมรู้ (K)
1. สรุปเกณฑ์ที่ใช้ ในการจาแนกประเภทของทรั พยากรธรรมชาติ
2. สรุปความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติ
3. อธิบายสาเหตุ ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการทาลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ
ทัก ษะกระบวนกำร(P)
1. สารวจ สืบค้นข้อมูล และอภิ ปรายเกณฑ์ที่ ใช้ในการจาแนกประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. สารวจ สืบค้นข้อมูล และอภิ ปรายความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติ
3. ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติแต่ล ะประเภท
4. สืบค้นข้อมูล อภิปรายปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรั พยากรธรรมชาติประเภทต่างๆที่ส่งผล
กระทบต่อการดารงชีวิตของมนุ ษย์
5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการทาลาย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ
เจตคติ/คุณ ลัก ษณะ(A)
1. ดูแล รักษาสาธารณสมบั ติและสิ่ งแวดล้ อมด้วยความเต็ มใจโดยเฉพาะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทให้มีประโยชน์คุ้ มค่า
2. เข้าร่วมกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุมชน และสั งคมเพื่ อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อแก้ปัญหาหรือร่ว มสร้างสิ่งที่ ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้นโดยเฉพาะการใช้ทรั พยากรธรรมชาติประเภทต่างๆที่
ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิ ตของมนุษย์
4. ช่วยเหลือ พ่อแม่ประหยั ดน้าประหยัด ไฟฟ้ารวมทั้ งดูแลรดน้าต้น ไม้ให้ ต้นไม้ช่ วยลด
โลกร้อน
5. ช่วยเหลือคุณครูประหยั ดน้าประหยัด ไฟฟ้าในโรงเรียนรวมทั้งดูแลรดน้าต้นไม้ภายใน
โรงเรียน ให้ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน
6. ใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต ใช้ตะกร้า แทนถุงพลาสติก เพื่ อลดปริ มาณขยะช่วยลดโลกร้อน
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สมรรถนะ (C)
1. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ
2. จัดการปัญหาและความขัดแย้ง ได้เหมาะสม เมื่อ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ต่างๆที่ส่ง ผลกระทบต่อ การดารงชีวิตของมนุ ษย์
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์ที่ อาจส่งผลกระทบต่อการดารงชี วิตของมนุษย์จาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ
4. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดูแลสิ่ งแวดล้อ ม
5. สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ ลดโลกร้ อน
6. ใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ใ ห้ใช้นาน

สำระกำรเรียนรู้

1. ภาวะโลกร้อน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่
เรารู้จักกันดีในชื่อ ว่า Green house effect ซึ่งมีต้น เหตุจากการที่มนุ ษย์ ได้เ พิ่ม
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก การเผาไหม้ เชื้อเพลิง ต่างๆ การขนส่ง และ การ
ผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม
2. การทาลายโอโซนในบรรยากาศ จะส่งผลให้รัง สีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิ ตย์ส่งผ่าน
มายังโลกได้มากขึ้น ทาให้เป็น อันตรายต่อสิ่ งมีชีวิ ตและสิ่งแวดล้อมโลก
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ขั้นตอนกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว32102 หน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อ ม ประกอบด้วยเนื้อหาจานวน 6 เล่ม ดังนี้คือ
เล่มที่ 1 ไบโอม
เล่มที่ 2 ความหลากหลายของระบบนิ เวศ
เล่มที่ 3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
เล่มที่ 4 การถ่ายทอดพลัง งานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
เล่มที่ 5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข องระบบนิเวศ
เล่มที่ 6 มนุษย์กับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม
ก่อนที่จะศึ กษาเอกสารประกอบการเรียน เล่มทื่ 6 เรื่อง มนุษย์กับทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ ม นักเรียนควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้น ตอนการใช้เ อกสารประกอบการเรียน เพื่ อจะได้
ปฏิบัติได้ถู กต้องและเกิดประโยชน์ตามจุดมุ่ งหมาย โดยให้นัก เรียนปฏิบัติ ตามคาแนะนาดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์ การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึก ษาจบแล้วจะได้ความรู้อะไรบ้าง
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 20 ข้อ ซึ่งข้อสอบอยู่ในภาคผนวกหน้า 37และ
42 โดยไม่ ดูเฉลยก่ อนและเน้นคุ ณธรรม ความซื่อสัตย์ข องนัก เรียน
3. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลยในภาคผนวกหน้า 49 และ 51 แล้วบันทึก
คะแนนไว้
4. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา เรื่อง มนุษย์กับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
5. ทาแบบฝึกหัดทบทวนจานวน 2 กิจกรรม
6. ตรวจคาตอบจากเฉลยแบบฝึกหั ดทบทวนในส่ วนของภาคผนวกหน้า 46 และ 50
7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลัง เรียนจานวน 20 ข้อ ซึ่งข้อสอบอยู่ในภาคผนวกหน้า 39 และ 44
โดยไม่ ดูเฉลยก่อน
8. ตรวจคาตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวกหน้า 49 และ 51
9. ทาแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์สาหรับเก็บคะแนนในหน้า 53 ตรวจคาตอบจากเฉลยหน้า 55
10. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียนและเปรียบเทียบการเรียนรู้ ก่อนและหลัง ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน หากนักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่ องใด ให้ กลับไปทบทวนบทเรียนใหม่
11. ข้อสาคัญ นักเรียนต้อ งซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ไม่เปิด ดูเฉลยก่อน และห้า มลอกเพื่อน เพราะ
นักเรียนจะไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียน ตามจุดประสงค์ของการใช้ เอกสารประกอบ
การเรียนเล่มนี้เลย
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เอกสำรประกอบกำรเรียน
เรื่องมนุษย์กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมหมำยของทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งต่างๆที่ ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือที่ เกิดขึ้น เองในธรรมชาติและมนุ ษย์นามาใช้ประโยชน์
ได้ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) เช่น อากาศ น้า ดิน แสง ป่าไม้ และ
แร่ธาตุ

1. ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่ มากมายหลายชนิด มีทั้งที่ มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ดิน หิน แร่
เป็นต้น หรือมีสถานะเป็นของเหลว เช่น น้า น้ามันปิโตเลีย ม และที่ มีสถานะเป็นแก๊ส เช่น อากาศ
นอกจากนี้บางชนิดก็เป็นสิ่ งมีชีวิ ต เช่น มนุษย์ สัตว์ ป่า ป่าไม้ เป็นต้น และบางชนิดก็เ ป็นสิ่งไม่มีชีวิ ต
เช่น อากาศ น้า ดิน เป็นต้น
นักอนุรักษ์วิทยาได้จาแนกประเภทของทรั พยากรธรรมชาติ ตามลักษณะของการนามาใช้
ประโยชน์ได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใ ช้ไม่ห มดสิ้น (non-exhausting natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากและในทุ กหนทุกแห่ง ในโลกและมี ความจาเป็น ต่อการ
ดารงชีวิตของสิ่ง มีชีวิ ตทุกชนิด ทรั พยากรเหล่านี้ได้แ ก่ อากาศ น้า แสง เป็นต้น ถึงแม้ว่า
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะมีอยู่ในปริ มาณมาก แต่ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวัง ไม่ดูแ ละรัก ษาก็จะทา
ให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เสื่อ มสภาพไป และนามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่เ ต็มที่
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใ ช้แล้วเกิ ดการทดแทนได้ (renewable natural resources)
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ เมื่อนามาใช้ประโยชน์ แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ เช่น
พืช สัตว์ ป่าไม้ ดิน เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นมาทดแทนของทรัพยากรเหล่านี้ บางชนิดก็ใช้ระยะเวลา
สั้นๆ เช่น พืชและสั ตว์ แต่บางชนิ ดการเกิดขึ้น มาทดแทนต้องใช้ร ะยะเวลานาน เช่น การเกิดดิน
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใ ช้แล้วหมดไป (exhausting natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เ มื่อนามาใช้แล้ วก็หมดไป เช่น น้ามันปิโ ตเลีย ม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่
เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้บางชนิดเป็นแหล่งพลังงานที่อานวยความสะดวกทาให้มนุษย์ มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 ประเภทนี้ มีความสาคัญและจาเป็นต่อการดารงชีวิ ตของมนุษย์
ต้อง คานึงถึงการใช้ทรั พยากรเหล่านี้และมีการดูและรักษาควบคู่ กันไปเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และ ให้มีใช้อย่างยั่ งยืน
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นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญคือทรั พยากรสัตว์ป่า ซึ่ งมี ความสาคัญ ต่อ มนุษย์
หลายด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการและจิตใจ ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และ
การแพทย์ ด้านอาหารและยา ด้านเครื่องใช้ประดับ เป็นตัวควบคุ มสิ่งมี ชีวิต คุณค่าของสัต ว์ป่า
ต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ

ทรัพยำกรสัตว์ ป่ำ
สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บ ก สัตว์น้า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่ งโดย
ธรรมชาติย่อมเกิดและดารงชีวิ ตอยู่ในป่าหรือในน้าและให้ห มายความรวมถึงไข่ข องสั ตว์ป่า
เหล่านั้นทุกชนิดด้วย ตั้งแต่อดี ตจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ อันเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยของสั ตว์ป่าได้ถู ก
ทาลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุ ษย์จึงทาให้ปริ มาณสัต ว์ป่ามีจานวนลดน้อยลงทุกปี
จนบางชนิดสูญพันธุ์บางชนิด ก็ใกล้จ ะสูญพัน ธุ์เพื่ อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติจึงจาเป็น ที่เรา
จะต้องช่วยกัน อนุรักษ์สั ตว์ป่าไว้โดยเร่งด่วน

ประเภทของสัตว์ ป่ำ
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสั ตว์ป่าให้ มีชีวิตสืบ ต่อไปถึ งอนุชนรุ่นหลังจึง มีการออก
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คื อ
1. สัตว์ป่าสงวน
2. สัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ ป่ำสงวน
สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าหายาก 15 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้ง หม้อ
นกกระเรียน เลียงผา กวางผา ละองหรื อละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่ า แรด กระซู่ สมเสร็จ
นกแต้วแล้วท้องดา และ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

Science 4
9

ภาพที่ 1 สัตว์ป่าสงวนของไทย

ที่มา : http://cooltonga.wordpress.com
สัตว์ ป่ำ คุ้มครอง
เป็นสัตว์ทั้งที่ปกติไ ม่นิยมใช้ เป็นอาหารและใช้เป็นอาหารทั้งที่ ไม่ใช่ล่า เพื่อ การกีฬา
และล่าเพื่อการกีฬา ตามที่กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดไว้ มากกว่า 200 ชนิด เช่น
สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระทิง กระจง กระรอกบิน กระต่ายป่า กวาง เก้ง
ค่าง ค้างคาวกิตติ ชะมด ชะนี ลิง ช้างป่า วัวแดง หมี เม่น แมวป่า เสือโคร่ง
จาพวกนก ได้แก่ ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกกางเขนแดง นก แร้ง นกยูงไทย นกเงือ ก
นกแก้ว นกขุนทอง นกนางนวล เป็ดน้า นกเอี้ยง อีกา นกอินทรีย์ เหยี่ยว นกฮูก
จาพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเห่า งูสิง เหี้ย งูหลาม งู เหลือ ม เต่าตะนุ กิ้งก่า
ตุ๊กแกป่า
จาพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า ได้แก่ กบทู ต คางคกขายาว จงโคร่ง คางคกห้วย
คางคกเล็ก คางคกต้นไม้ กระทั่งหรือ กระท่าง จาพวกสั ตว์ที่ไ ม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปูเจ้าฟ้า
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สัตว์ ป่ำนอกประเภท
สัตว์ป่านอกประเภท คือ สัตว์ป่าที่ ไม่ปรากฏในบัญ ชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่ปรากฏในบัญชีท้ายกฎกระทรวงซึ่ งกาหนดชนิดของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง (เป็นสั ตว์ป่าที่ไ ม่สงวนและคุ้ มครอง) ได้แก่ หนู หนูผี หมูป่า นกกระจอก
นกกระจิบ นกคุ่ม แย้ กบ อึ่ง เขียด เป็นต้น
ข้อห้ามข้อบัง คับบางประการจากพระราชบัญญั ติฉบับนี้ที่ ควรทราบมี ดังนี้
1. ห้ามนาเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจาคุก ไม่เ กินสี่ปี
หรือปรับไม่เกินสี่ห มื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ห้ามครอบครองสัตว์ ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้ มครอง เว้นแต่จ ะได้รับ อนุญาต
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจาคุกไม่เ กินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่น บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ในกรณี
ที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่ มาจากการเพาะพันธุ์ ที่ไม่ถู กต้อง จะต้องโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. ห้ามเพาะพันธุ์สั ตว์ป่าสงวนและสัต ว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโ ทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้ องตนเองหรือ ผู้อื่นหรือทรั พย์สิน หรือเหตุ อื่นที่เห็น
ว่าเป็นการกระทาที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้อ งรับโทษ
5. การห้ามการครอบครองและห้า มค้า มีผลไปถึ งไข่และซากของสัตว์ เหล่านั้นด้วย
6. ห้ามเก็บหรือทาอัน ตรายรังของสัต ว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่ง ต้องได้รับ
อนุญาตเช่นกัน
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ประชำกรกับสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
ปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติลดจานวนลงอย่างมาก นอกจากนี้ยัง มีผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้ทรั พยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ และที่เกิ ดจากกิจกรรมในการดารงชี วิตของ
ประชากรมนุษย์ ทาให้ร ะบบนิเวศธรรมชาติ เกิด การเปลี่ยนแปลงและมีการสะสมของเสีย
เกิดมลภาวะที่ส่ งผลต่ อเนื่องถึงสุขภาพของมนุ ษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทรัพยากรน้า ทรัพยากร
ดิน อากาศ รวมทั้ง มลภาวะที่ เกิดจากขยะมูลฝอย
ทรัพยำกรน้ำ มลภำวะทำงน้ำ
มลภาวะทางน้า (Water pollution) หมายถึง การที่น้ามีสารบางอย่างหรือสภาพบางอย่างใน
ระดับที่ไ ม่เหมาะสมต่ อการนามาทาประโยชน์ มลภาวะของน้าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่
- เชื้อโรคต่างๆ ในแหล่งน้า
- สิ่งสกปรกที่ย่อยสลายได้ เช่น สารอินทรีย์จากนาทิ้งของโรงงานและบ้านเรื อน
- สิ่งสกปรกที่ไ ม่เ กิดปฏิกิริยาเคมี เช่น ดิน ทรายที่ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้า ขยะลอย
น้าฯลฯ
- สิ่งสกปรกที่ เป็นสารพิษ เช่น ปุ๋ยและสารเคมีกาจัดศั ตรูพืช
- สิ่งที่ทาให้สมบัติทางเคมีแ ละฟิสิกส์ข องน้าเปลี่ยนแปลงไป เช่น อุ ณหภูมิ pH
บทบำทของแบคที เรีย ต่อ คุณภำพของน้ำ
ก. แบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง (Aototrophic bacteria) พวกที่มีประโยชน์ในการ
กาจัดน้าเสีย ได้แก่ ไนไตรต์แบคทีเรีย ไนเตรตแบคที เรีย และแบคทีเ รียที่เ ปลี่ยนไฮโดรเจนซั ลไฟด์
เป็นซัลเฟต
ข. แบคที่เรียที่สร้างอาหารเองไม่ไ ด้ (Heterotrophic bacteria) มีจานวนมากและมี
บทบาทที่สุดในการย่อสลายสารอินทรีย์ แบ่งออกเป็น
1. Aerobic bacteria คือ แบคที เรียที่ต้องใช้ออกซิเจนในการสลายสารอินทรีย์
ได้ผลผลิต ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้า
2. Anaerobic bacteria คือ แบคทีเรียที่ส ลายสารอินทรีย์โดยไม่ ใช่ออกซิเจน
ได้ผลผลิต ที่เป็นก๊าซมีกลิ่น ได้แ ก่ CH4, H2S, NH3
3. Facultative bacteria คือ แบคที เรียที่สามารถสลายสารอินทรีย์โดยไม่ใช่
ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนก็ได้ ขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อ มว่ามีอ อกซิเจนหรือ ไม่

Science 4
12

แหล่งกำเนิ ดน้ำเสีย
น้าเสียจากชุมชน ได้แก่ น้าเสียที่เ กิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนที่ อาศัยอยู่ในชุ มชน น้า
เสียนี้มีสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สู ง น้าเสียจากอุตสาหกรรมได้แก่ น้าเสียที่ เกิดจากกระบวนการ
อุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการทาความสะอาดโรงงาน
รวมทั้งน้าเสียที่ยั งไม่ ได้รับการบาบัดหรือน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้า
ทิ้งอุตสาหกรรมองค์ ประกอบของน้าทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันขึ้น อยู่กับอั ตราการ
ไหลของน้าทิ้งประเภทและขนาดของโรงงาน
น้าเสียจากเกษตรกรรม ได้แก่ น้าเสียที่เ กิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ น้า
เสียจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษ ต่ างๆ ในปริมาณสูงส่วน
น้าเสียจากการเลี้ยงสัตว์จ ะพบสิ่ งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เ ป็นส่วนมาก
ผลกระทบของน้ำเสีย
- มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้
- เป็นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิ ตทั้งในน้า และในบริเวณใกล้ เคียงทาให้ เสียความสมดุลทาง
ธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
และเป็น พาหนะนาโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัต ว์ และพืช
- ทาลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่ งน้าที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่ งท่องเที่ยว
- เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิ ตน้าประปา ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
คุณภาพน้าเพิ่มมากขึ้น
หลักกำรป้ องกันมลพิษทำงน้ำ เราสามารถมีส่วนร่ว มในการรักษาสภาพที่ดีของแหล่งน้า
ได้โดย
- ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้า และทางระบายน้าสาธารณะ
- บาบัดน้าเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงแหล่งน้าหรือท่ อระบายน้า
- ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้า และลดปริมาณขยะในบ้านเรื อน
- ลดหรือหลีก เลี่ยงการใช้สารเคมี ปุ๋ย สารกาจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางเกษตรหรือ
สารเคมีที่ใช้ ในบ้านเรือน
- ควรนาน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์
- สารวจเพื่อลดปริ มาณน้าเสีย ของแต่ล ะขั้นตอนการผลิ ตในโรงงานอุ ตสาหกรรม
- สร้างจิตสานึกของประชาชนในตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาคุ ณภาพแหล่ง
น้าและประหยั ดการใช้
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ภาพที่ 2 มลพิษทางน้า
ที่มา : http://student.nu.ac.th/teerapat/index.htm

กำรวัดมลภำวะของน้ ำ วัดจากปริมาณออกซิ เจนที่มีอยู่ ในแหล่งน้าซึ่ง มี 3 วิธี คือ
1. การวัดปริมาณออกซิ เจนที่ละลายอยู่ ในน้า (Dissolved Oxygen หรือ DO)
มีหน่วยเป็นมิลลิกรั มต่อ ลิตร หรือ ppm ออกซิเจนที่ล ะลายอยู่ในน้ามากจากการสัง เคราะห์ด้วยแสง
ของพืชน้า ถ้ามีความกดดันของออกซิ เจนในบรรยากาศสูงออกซิเจนจะละลายน้าได้มาก ถ้าความ
เข้มข้นของเกลื อแร่ในน้าและอุณหภู มิน้าสูงออกซิเจนจะละลายน้าได้น้ อย (ปกติปริ มาณออกซิเจนที่
เหมาะสมต่อการดารงชีวิ ตของสิ่ งมีชีวิ ตในน้า คือ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าต่ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
จะทาให้น้าเสีย)
2. การวัดความต้องการออกซิเจนทางชีว เคมี (Biochemical Oxygen Demand
หรือ (BOD) คือ ปริมาณออกซิ เจนที่ Aerobic bacteria ใช้สาหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์
คานวณได้จากผลต่างของค่า DO ของน้าที่วัดทันที กับค่า DO ของน้าที่เก็บไว้ในที่ มืด 5 วัน ปริมาณ
ออกซิเจนจะลดลงเพราะแบคที เรียใช่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าน้าสกปรกแสดงว่ามีสาร
อินทรีย์ในน้ามาก ค่า BODในแหล่งน้าทั่วไปประมาณ 2-5 ppm ถ้าสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
จัดว่าเป็นน้าเสีย
3. วัดความต้องการของออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand หรือ
COD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใ ช้ในการสลายสารอินทรีย์ สารเคมีที่ ใช้เป็นตั วออกซิไดซ์ คื อ
โพแทสเซีย มไดโครเมต ถ้าน้าสกปรก แสดงว่า มีสารอินทรีย์ในน้ามาก ค่า COD จะสูงในแหล่งน้า
เดียวกัน ค่า COD จะสูงกว่า ค่า BOD เสมอ เพราะสารเคมีบางอย่างย่อยสลายโดยแบคทีเรียไม่ไ ด้
แต่ย่อยโดยการออกซิไดซ์ทางเคมีไ ด้
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ทรัพยำกรดิน มลภำวะทำงดิน
มลพิษทางดินหมายถึงดินที่ เสื่อ มค่าไปจากเดิมและหรือ มีสารมลพิษเกินขี ดจากัดจนเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และพลานามัย ตลอดจน การเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม
ปัญหามลพิษของดินเกิดขึ้นจากการทาลายหรืการเกิ ดการถดถอยของคุ ณภาพหรือ
คุณลัก ษณะของสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ที่เกิ ดจากมลสาร (Pollutant) ที่ก่อให้ เกิด มลภาวะดินเป็น
อนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศ ดินจะมลสารที่ก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษทาง
อากาศ ซึ่งความรุนแรงนั้นขึ้น อยู่กับจะขึ้น กับว่าอนุภาคดินนั้น มีองค์ประกอบอย่างไร สภาพทาง
อุตุนิยมวิทยาสภาพพื้นที่ เป็นต้นในกรณีที่ค ล้ายคลึงกันหากอนุภาคดินถู กพัด พาไปยัง แหล่งน้าดินที่
เป็นมลสารจะก่อให้เ กิดปัญหามลพิ ษทางน้า โดยตรงทั้ง ทางคุ ณภาพและปริมาณอีกทั้ งยังก่อ ให้เกิ ด
ปัญหาโดยอ้อ มเมื่ อ อนุภาคดินนั้นมี ธาตุอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน้าก่ อให้เกิ ดภาวะ
ขาดออกซิเจนในแหล่งน้าสัตว์น้าในแหล่ งน้านั้นได้รับผลกระทบเกิดกลิ่น เหม็นของก๊าซไข่ เน่า
(hydrogen sulfide, H 2S)
อันตรำยจำกมลพิ ษทำงดิน
1. อันตรายต่อมนุ ษย์ มนุษย์จ ะได้รับ พิษของสารประกอบไนเทรต ไนไทรต์ในยาปราบ
ศัตรูพืช จากน้าดื่ม น้าใช้ในแหล่ งเกษตรกรรมและจากผลผลิ ตทางการเกษตร เช่น ผักผลไม้จนถึง
ระดับที่เ ป็นพิษ ต่อร่างกายได้
2. อันตรายต่อสัตว์ สัตว์ที่หากินในดินจะได้รับพิ ษจากการสัมผัสสารพิษในดินโดยตรงและ
จากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปะปนอยู่ สารพิษที่ ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่าแมลงที่นอกจาก
จะทาลายศัตรูพืชแล้วยังทาลายศั ตรูธรรมชาติซึ่ งเป็นปรสิ ตไปด้วยทาให้เกิ ดการระบาดของแมลง
บางชนิดที่เป็นอัน ตรายต่อ พืช ในภายหลังหรืออาจเกิ ดการทาลายแมลงที่ช่วยผสมเกสรดังนั้น
ผลผลิตอาจลดลงได้
3. อันตรายต่อพืชและสิ่ง มีชีวิ ตในดิน พืชจะดูด ซึมสารพิ ษเข้าไป ทาให้เจริญ เติบโตผิดปกติ
ผลผลิตต่า หรือเกิ ดอันตราย และการสูญพันธุ์ขึ้น แบคที เรียที่สร้ างไนเทรตในดิน หากได้รับยา
ฆ่าแมลง เช่น ดีลดริน อัลดรินและคลอเดนที่ มีความเข้ มข้น 100พีพีเอ็ มจะทาให้กระบวนการสร้าง
ไนเทรตของแบคที เรียได้รับความกระทบกระเทือนได้รับการกระทบกระเทือน
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สำเหตุก ำรเกิ ดมลพิ ษทำงดิน
1. การใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
ปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้ วยธาตุหลักสาคัญของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแตสเซียม
(K)เมื่อใช้ติด ต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้ ดินเปรี้ยว มีสภาพความเป็นกรดสู งไม่ เหมาะสมแก่การปลูก
พืชทั้งนี้อาจมี ปัจจัยอื่นๆที่เ ข้ามาเกี่ยวข้ องคื อ การเพาะปลูกที่ไ ม่ถูกวิธีทาให้ดินเกิ ดการเสื่อ มโทรม
หรืออาจเกิดจากธรรมชาติ เป็น ผู้ทาลายทรัพยากรดินได้
2. การใช้สารเคมีกาจัดศั ตรูพืช (pesticides) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมี ฤทธิ์ทาลายสิ่ง มีชีวิตทุ ก
ชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิด ที่ให้ประโยชน์หรือโทษต่อการเกษตรกรรม แม้แต่ผลกระทบต่อ มนุษย์ด้วย
สารเคมีที่สลายตัวได้ช้าจะตกค้างในดิน เช่นสารประเภทคลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน(Chlorinated
hydrocarbons)หรือออร์กะโนคลอรีน (organochlorine) เป็นสารประกอบที่ประกอบด้ วยอะตอม
คลอรีน (Cl) ได้แก่ ดีดีที (DDT) ที่ใช้ในการเพาะปลูกการควบคุ มการแพร่ระบาดของมาลาเรีย และ
การควบคุมแมลงอื่นๆ, ดิลดรีน (dieldrin) ที่ใช้ในกาจัดแมลงในการเกษตรและ กาจัดปลวก,
อัลดรีน (aldrin) ที่ใช้ในการเพาะปลูก กาจัดปลวกและแมลง การสะสมของสารเคมีที่ใช้ กาจัด
ศัตรูพืช ต่างๆ จะทาให้ เกิด มลพิษทางดิน ต่อไป
3. การปล่อยให้น้าเสียจากกระบวนการผลิต น้าเสียส่วนใหญ่ที่มาจากกระบวนการเหล่านี้
จะเกิด การชะล้างผ่านสารเคมีต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น สารพีซีบี (PCB) ที่ใช้ในการผลิตสีและ
พลาสติก สารเอชซี บี (HCB) ที่ใช้ในการผลิตยางสัง เคราะห์
4. การทิ้งขยะ มลพิษทางดินส่วนใหญ่เ กิดจากการทิ้งขยะที่เ กิดจากสารเคมีซึ่ งยากต่อการ
ย่อยสลายเช่น กระป๋อ ง เศษโลหะ และพลาสติก ขยะเหล่านี้จะสะสมในดินจนทาให้เกิ ดภาวะมลพิ ษ
ทางดินนอกจากนี้ปริมาณขยะที่ เพิ่ มขึ้นหากไม่มีการกาจัดที่ถูกวิธีจ ะส่งผลกระทบให้เกิด มลพิษทาง
ดินมากขึ้น

ภาพที่ 3 มลพิษทางดิน
ที่มา : https://sites.google.com/site/s554232028/mlphis-thang-din
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ทรัพยำกรอำกำศ มลภำวะทำงอำกำศ
มลภาวะทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่ มีสารเจือปนอยู่ ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ
เป็นเวลานานพอที่จ ะทาให้เ กิดอัน ตรายแก่มนุษย์ สัต ว์ พืช หรือทรัพย์สิน ต่างๆ อาจเกิ ดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิ ด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศ
เสียที่เกิ ดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอัน ตรายต่อมนุ ษย์น้อยมากเพราะแหล่งกาเนิ ดอยู่ไกลและปริมาณที่
เข้าสู่สภาพแวดล้ อมของมนุ ษย์และสัตว์ มีน้อยกรณีที่เกิ ดจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจาก
ท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจาก
การระเหยของก๊าซบางชนิดซึ่ งเกิ ดจากขยะมูลฝอยและของเสีย
อากาศบริสุทธิ์จะไม่ มีสี ไม่ มีกลิ่น และไม่ มีรส ส่วนผสมสาคัญโดยประมาณ ได้แก่
ไนโตรเจน ร้อยละ 78.09 ออกซิ เจน ร้อยละ 20.94 ก๊าซเฉื่อย ซึ่งส่ วนใหญ่ ได้แก่ ก๊าซอาร์ก อน
ร้อยละ 0.93 คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 0.03 และส่วนผสมของก๊าซฮีเ ลียม ไฮโดรเจน นีออน
คริปตอน ซีนอน โอโซน มี เทน ไอน้าและสิ่ งอื่นรวมกันร้อยละ 0.01
แหล่งก ำเนิ ดสำรมลพิ ษทำงอำกำศ
แหล่งกาเนิด มลพิ ษทางอากาศที่ สาคัญของประเทศไทย แบ่ง เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆดังนี้
1. แหล่งกาเนิดจากยานพาหนะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ
จากภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุ ตสาหกรรมทาให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
แหล่งธุรกิจและความเจริญมีจานวนประชากรเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิด ความต้องการในการ
เดินทางและการขนส่งมากยิ่ งขึ้น ส่งผลให้ เกิดปัญ หาจราจรติดขัดเข้าขั้นวิกฤต และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น เรื่อยๆ การจราจรที่ติดขัดทาให้รถเคลื่ อนตัวได้ด้วยความเร็ว ต่า มีการหยุด
และออกตัวบ่อยครั้ง ขึ้นน้ามันถูกเผาผลาญมากขึ้น การสันดาปของน้ามันเชื้อ เพลิ งไม่ส มบูร ณ์
และมี การระบายสารมลพิษทางท่ อไอเสีย ในสัดส่วนที่ เพิ่ มมากขึ้น ดั งนั้นบริเวณที่ใกล้ ถนนที่มี
การจราจรติดขัด จะมีปัญหามลพิษ ทางอากาศที่รุนแรงกว่า ในบริเวณที่ มีการจราจรคล่องตัว
สารมลพิษที่ร ะบายเข้าสู่บรรยากาศที่ เกิดจาก การคมนาคมขนส่ ง ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กว่า 10 ไมครอน
สารตะกั่วและก๊าซซัล เฟอร์ไดออกไซด์
2. แหล่งกาเนิดจากโรงงานอุ ตสาหกรรม มลพิษทางอากาศจากแหล่ง กาเนิดอุ ตสาหกรรม
เกิดจากการเผาไหม้เชื้อ เพลิ งและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็น ตัวการสาคัญที่ ก่อให้เ กิดผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศและอาจส่งผล กระทบต่อ สุขภาพอนามัย ของประชาชนในชุมชน
โดยทั่วไปหรือ ก่อให้เ กิดความเดือดร้อนราคาญ
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เชื้อเพลิงที่ใช้ สาหรับอุตสาหกรรมมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คื อ
- เชื้อเพลิงที่ เป็นของแข็ ง
- เชื้อเพลิงที่ เป็นของเหลว ได้แ ก่ น้ามันเตา และน้ามัน ดีเซล
- เชื้อเพลิงที่ เป็นก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ LPG
แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำมลพิ ษทำงอำกำศ
1. กาหนดให้มีและบัง คับใช้ มาตรฐานคุ ณภาพอากาศ
2. สารวจและตรวจสอบคุ ณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิ ดต่างๆ เป็นประจา
3. ลดปริมาณมลพิ ษทางอากาศจากแหล่ งกาเนิด ทาได้โ ดยการเปลี่ยนชนิ ดของเชื้อเพลิงที่ใ ช้
ในการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดมลพิ ษจากยานพาหนะ
4. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่ อควบคุมมลพิ ษทางอากาศตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เช่น ประกาศเรื่อ ง มาตรฐานการระบายมลพิ ษ
ประกาศเรื่อ งมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นต้น
5. เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ
ของ อากาศบริสุทธิ์และอันตรายที่ เกิดจากมลพิ ษทางอากาศ รวมถึ งให้ทราบระเบียบ กฎเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่ทางราชการกาหนดขึ้น เพื่ อควบคุมมลพิ ษทางอากาศและเพื่อให้ ประชาชนปฏิบั ติ
ตามได้อย่างถูกต้อ ง

ภาพที่ 4 มลพิษทางอากาศ
ที่มา : http://www.munjeed.com/news_detail.php?id=1373441732
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ขยะมูลฝอย
ในแต่ละวัน มีขยะเกิ ดขึ้นจากกิจวัตรประจาวันของเราแต่ล ะคน มากน้ อยต่างกันตามอายุ
เพศ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ สถานที่ กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้น มีตั้งแต่เ ศษอาหาร
กระดาษชาระ เศษกระดาษ ถุงพลาสติ ก ขวดแก้ว ขวดพลาสติ ก กระเบื้ อง อะลูมิเนีย ม นมกล่ อง
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ จากปริมาณขยะที่เ กิดขึ้นในแต่ ละวัน มี ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อ คนต่อ วัน ขยะส่วนใหญ่ มาจากวัสดุที่ เรา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋อง เศษแก้ว เชื่อ หรือไม่ ว่าเราสามารถ
จัดเก็บและกาจัดขยะได้ ไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิ ดขึ้น ขยะจึงตกค้างอยู่ ตามสถานที่ต่างๆและสร้าง
ปัญหามลพิษต่อ ตัวเราและชุมชน
กำรคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะจะทาให้ เรารู้ว่าควรจะจัดการกาจัดขยะแต่ล ะประเภทอย่างไร จึงจะ
เหมาะสมกั บสภาพแวดล้อ มและงบประมาณ หรือขยะเช่นใดบ้างที่ค วรนากลับมาหมุนเวียนใช้ใ หม่
การคัดแยกขยะเป็นขั้น ตอนที่ดาเนิน การภายหลังการเกิดขึ้นของขยะ และถือ ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ ง
ที่มีความสาคัญต่ อระบบการนาขยะกลับ มาใช้ประโยชน์ใหม่ เพราะสามารถลดการปนเปื้อนของ
วัสดุรีไซเคิลได้ รวมทั้งลดปริมาณขยะที่จ ะนาไปกาจัดทิ้ง ขั้นสุดท้ายลงได้ เนื่องจากขยะของสังคม
เมืองมีปริ มาณมาก หากไม่คั ดแยก ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะทั้งด้านงบประมาณ คน สถานที่
ฝังกลบ การเก็บขน ก็ย่อมต้ องสูง ตามไปด้วย
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อ มเชื่ อว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อ มในปัจจุบัน เกิด ขึ้นจากพฤติ กรรมการบริโภคของคนเรานั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการอาหารและน้าดื่มเพื่ อหล่อเลี้ยงชีวิต เสื้ อผ้าเครื่อ งนุ่งห่ ม ยารักษาโรค
หรือแม้แต่สิ่งของเครื่อ งใช้ที่อานวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจาวัน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ ต้อง
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นวั ตถุดิบในการผลิตและเป็นแหล่ งพลั งงานทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันก็ เชื่อมั่น ว่าการจะแก้ไขปัญ หาสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภ าพนั้น จาเป็นต้ อง
ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคบริการควบคู่ กัน เพราะเป็นภาคส่วนที่ ต้อง
รองรับความต้องการบริโภคของสมาชิกในสั งคม เมื่อ กระบวนการผลิ ตเน้นให้ ความสาคัญ กับการ
ผลิตสินค้าที่มีคุ ณภาพ แต่เ กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ มน้อยที่สุ ด ก็เท่ากับ เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อย่าจากัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ช่วยลดการเกิด
ของเสียที่เกิดจากการผลิ ตและพยายามนาของเสียนั้นมาแปรรูปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อี กครั้ง
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ขยะแต่ล ะชนิด หากปล่อยให้ย่อยสลายตั วเองตามธรรมชาติ จะใช้ต้ องใช้เ วลาแตกต่า งกัน
บางชนิดย่อยได้เร็วบางชนิดใช้ เวลานานหลายร้อยปี แสดงตั วอย่างดั งตาราง
ชนิดของขยะ
เศษกระดาษ
เปลือกส้ ม
ถ้วยกระดาษเคลื อบ
ก้นบุหรี่
รองเท้าหนัง
กระป๋องอะลู มิเนีย ม
ถุงพลาสติก
ผ้าอ้อมเด็ กชนิดสาเร็จรูป
โฟม

ระยะเวลำ
2-5 เดือน
6 เดือน
5 ปี
12 ปี
25-40 ปี
80-100 ปี
450 ปี
500 ปี
ใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย

กำรคัดแยกขยะมู ลฝอย
เพื่อให้ส ะดวกแก่การนาไปกาจัด หรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ใ หม่โดยทั่วไปโดยทั่วไป
แยกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ขยะเศษอาหาร หรือขยะที่ เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายมีความชื้นมากส่ง
กลิน่ เหม็นได้อย่าง รวดเร็ว ขยะประเภทนี้กาจัดและนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้โดยการหมั กทาปุ๋ย ใช้ใน
การเกษตรได้ ตัวอย่างขยะเศษอาหาร เช่น เศษผัก ผลไม้เปลือ กผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร
เศษไม้ เศษใบไม้ ฯลฯ
2. ขยะพิ ษ/อันตราย ถือเป็นขยะอัน ตรายที่จาเป็นต้องแยกทิ้ง ต่างหาก เนื่องจากสมบัติ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิ ดได้ มีสารกั ดกร่อน ขยะพิษ ได้แ ก่
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋อ งยาฆ่าแมลงเครื่องสาอาง น้ามันเครื่อง ภาชนะน้ายา
ทาความสะอาดสุขภั ณฑ์ ฯลฯ
3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนามารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ ขยะทั้ ง 3 ประเภทข้างต้น ทาให้ต้ องทิ้ง เพื่อ ให้รถมาเก็บขนไปทาลายหรือกาจัด
ต่อไป เช่น เศษกระจกแตก เปลื อกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สาเร็จรูป ฯลฯ
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4. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนามาแปรรูปกลับ
มาใช้ใหม่ ได้ เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แ ก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋อง
อะลู มิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า ฯลฯ

ภาพที่ 5 การคัดแยกขยะ
ที่มา : http://purenature-project.blogspot.com/2014/06/blogpost_13.html

สำเหตุที่ทำให้เกิ ดปั ญหำขยะมู ลฝอย
1. ความมั กง่ายและขาดความสานึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่ พบบ่อยมาก
ซึ่งจะเห็น ได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่ งน้า โดยไม่ทิ้ งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่ งลักลอบนาสิ่งปฏิกูล ไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า
2. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจาเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่ มีกระดาษหรือ พลาสติก
หุ้มหลายชั้น และการซื้อ สินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุ งพลาสติกหลายถุง ทาให้มีขยะปริ มาณมาก
3. การเก็บและทาลาย หรือนาขยะไปใช้ประโยชน์ไ ม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง
กองหมั กหมม และส่ งกลิ่นเหม็นไปทั่ วบริเวณจนก่อปัญหามลพิ ษให้กับสิ่ งแวดล้ อม
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แนวทำงกำรลดขยะมู ลฝอย
การป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริ มาณขยะที่สาคัญ คือ การลดขยะที่แหล่งกาเนิด
(Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต ประจาวัน การลด
ปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้ งแต่การเก็ บรวบรวม ขนส่ง การคัด แยก
และใช้ประโยชน์ ตลอดจนการกาจัดขั้นสุ ดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่ งแวดล้ อม และประหยั ด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานองค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จ ะ
เกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการดังนี้
เราสามารถลดปริมาณขยะและนาขยะกลับมาใช้ ประโยชน์ไ ด้ไหม่ โดยมีแนวคิดอยู่ 7R คือ
1. REFUSE การปฏิเสธหรือหลี กเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ
รวมทั้งเป็น มลพิษต่ อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่ น ๆ
2. REFILL การเลือกใช้สิน ค้าชนิดเติมซึ่ งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย
3. RETURN การเลือกใช้สินค้าที่ สามารถส่งคืนบรรจุภั ณฑ์กลับสู่ผู้ผลิ ตได้ เช่น ขวด
เครื่องดื่มประเภทต่างๆ
4. REPAIR การซ่อมแซมเครื่อ งใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ
5. REUSE การนาบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับ มาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุ ง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุง
ก๊อบแก๊บ
6. RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ให้ง่ายต่อ การจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น
บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋ องเครื่องดื่ มต่าง ๆ
7. REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
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กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของทรั พยากรธรรมชาติ
จุดประสงค์กิ จกรรม
1. สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
2. สรุปความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถาม ในช่ องว่างให้ ได้ใจความสมบูรณ์
1. อาชีพของบุ คคลในครอบครัว มีค วามสั มพันธ์กั บการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ใดบ้าง ปริมาณการใช้ มากน้อยอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนมีข้อ เสนอแนะและข้ อควรระวังในการใช้ทรั พยากรประเภทนั้นๆ อย่างไรเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้อย่างยั่ งยืน และจะแนะนาให้บุ คคลในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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2. ภำวะโลกร้อน
ภำวะโลกร้อ น หมายถึง ภาวะที่ อุณหภู มิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่ง เป็นสาเหตุ
ที่ทาให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณฝน
ระดับน้าทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่ อพืช สัต ว์ และมนุษย์
บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21%
ก๊าซอาร์กอน 0.9% นอกจากนั้นเป็น ไอน้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จานวนเล็กน้อย แม้ว่า
ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน จะเป็นองค์ ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็ มิได้ มีอิทธิ พลต่ อ
อุณหภู มิของโลก ในทางตรงกันข้า มก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอน้า คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ และโอโซน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อยแต่มีค วามสามารถในการดู ดกลืนรังสี
อินฟราเรด ทาให้อุ ณหภูมิพื้นผิวโลกอบอุ่น เหมาะแก่ การดารงชีวิต เราเรียกก๊าซจาพวกนี้ว่า
“ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse gas) เนื่องจากคุ ณสมบัติในการเก็บกัก ความร้อน หาก
ปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว พื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิเ พียง -18°C ซึ่งนั่นก็หมายความว่า น้า
ทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเป็นน้าแข็ง

ภาพที่ 6 ประโยชน์ของภาวะเรือนกระจก
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w
arming/global_warming/Global_warming.html

ไอน้ำ (H2O)
ไอน้า เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุ ดบนโลก มี อยู่ในอากาศประมาณ 0 – 4% ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุ ณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้ เส้นศูนย์สู ตรและชายทะเล
จะมีไอน้าอยู่ มาก ส่วนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภู มิต่า จะมี ไอน้าในบรรยากาศเพียง
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เล็กน้อย ไอน้าเป็นสิ่ งจาเป็นต่อสิ่ งมีชีวิ ต ไอน้าเป็นส่วนหนึ่ งของวัฏจักรน้าในธรรมชาติ น้า
สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ จึงเป็นตัว พาและกระจายความร้ อนแก่บรรยากาศ
และพื้นผิ ว ไอน้าเกิดขึ้นโดยฝี มือ มนุษย์ 2 วิธี คือ จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และ
จากการหายใจและคายน้าของสัตว์แ ละพืชในการทาเกษตรกรรม

ก๊ำ ซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ในยุคเริ่มแรกของโลกและระบบสุริย ะ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศถึง 98%
เนื่องจากดวงอาทิตย์ยัง มีขนาดเล็ กและแสงอาทิตย์ยั งไม่ สว่างเท่าทุก วันนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ช่วยทาให้โลกอบอุ่นเหมาะสาหรับเป็นถิ่นที่ อยู่อาศัยของสิ่ง มีชีวิต ครั้นกาลเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์
มีขนาดใหญ่ขึ้น น้าฝนได้ล ะลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ลงมายัง พื้นผิว แพลงตอนบางชนิ ด
และพืช ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาสร้างเป็น อาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง
ทาให้ภาวะเรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เ กิดขึ้นจากการหลอมละลาย
ของหินปูน ซึ่งโผล่ขึ้น มาจากปล่องภู เขาไฟ และการหายใจของสิ่ง มีชีวิต
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริ มาณเพิ่ มขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่างๆ เช่น
การเผาไหม้เชื้ อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าเพื่ อใช้พื้นที่ สาหรับอยู่อาศัยและการทา
ปศุสัตว์ การเผาป่าเป็นการปล่ อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยเร็วที่สุด
เนื่องจากต้นไม้มีคุณสมบัติ ในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ก่อนที่จ ะลอยขึ้นสู่ ชั้นบรรยากาศ
ดังนั้นเมื่ อพื้นที่ป่าลดน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศได้มาก
ยิ่งขึ้น และทาให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิ วโลกและในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.56 วัตต์/
ตารางเมตร (ปริมาณนี้ยังไม่คิดรวมผลกระทบที่ เกิดขึ้น ทางอ้อ ม)
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ภาพที่ 7 กราฟแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึนในแต่ละปี
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w
arming/global_warming/Global_warming.html

ภาพที่ 7 แสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เ พิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา
เส้นกราฟเป็นลั กษณะฟันปลา สูงต่าสลับกัน ในแต่ล ะรอบปี มี ค่าต่างกันประมาณ 5 - 6 ppm (part
per million - ส่วนต่ออากาศหนึ่ง ล้านส่วน) ในฤดูร้อนมี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง เนื่องจาก
พืชตรึงก๊าซเอาไว้สร้างอาหารมากกว่าใช้หายใจ ส่วนในฤดูหนาวมี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากขึ้น
เนื่องจากพืช คายก๊าซออกมาจากการหายใจมากกว่าการตรึ ง เพื่อสร้างอาหาร อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ ละปี

ก๊ำซมีเทน (CH4)

ก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่ งมีชีวิ ต แม้ว่ามี ก๊าซมีเ ทนอยู่ในอากาศเพียง
1.7 ppm แต่ก๊าซมี เทนมี คุณสมบัติข องก๊าซเรื อนกระจกสู งกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ
ด้วยปริมาตรที่ เท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอิน ฟราเรดได้ ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพิ่ มขึ้นเนื่ องจากการทานาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้ มวลชีวภาพ
การเผาไหม้เชื้ อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ามัน และก๊าซธรรมชาติ การเพิ่ มขึ้นของก๊าซมี เทนส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับสอง รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
พลังงานรวมที่เกิ ดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/ตารางเมตร
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ก๊ำซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในธรรมชาติ เกิ ดจากการย่อยสลายซากสิ่ง มีชิวิต โดยแบคทีเรีย
ก๊าซไนตรัสมีปริ มาณเพิ่ มขึ้นเนื่องจากอุ ตสาหกรรมที่ ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น
อุตสาหกรรมผลิ ตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อการเพิ่ มพลังงานความร้อน สะสมบนพื้น ผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์
/ตารางเมตร นอกจากนั้นเมื่อก๊าซไนตรัส ออกไซด์ลอยขึ้น สู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ มันจะทา
ปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ทาให้เ กราะป้องกันรังสีอัล ตราไวโอเล็ ตของโลกลดน้อยลง

สำรประกอบคลอโรฟลูออโรคำร์บอน (CFC)
มีแหล่งกาเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เ ครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ แม้ว่าจะมีการจากัดการใช้ก๊าซประเภทนี้ให้น้อยลง 40% เมื่อเทียบกับสิบ
กว่าปีก่อน แต่ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ยังคงสะสมอยู่ ในชั้นบรรยากาศ ยังเป็นต้น เหตุ
ที่ทาให้มีพลังงานความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต์ต่อ ตารางเมตร นอกจากนี้สาร
คลอโรฟลู ออโรคาร์บอนยัง ทาลายชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์

โอโซน (O3)

โอโซนเป็นก๊าซที่มีคุ ณสมบั ติความเป็นก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุ ด ทาให้เกิด พลังงาน
ความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต์/ตารางเมตร ก๊าซโอโซนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้
มวลชีวภาพและการสัน ดาปของเครื่องยนต์ มีอยู่ในหมอกควันซึ่งเกิดจากการจราจรและโรงงาน
ก๊าซโอโซนที่อยู่ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (บนพื้นผิ วโลก) เป็น พิษต่ อร่างกาย แต่ก๊าซโอโซนใน
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ดูดกลืนรังสี อัลตราไวโอเล็ต ไม่ให้ส่อ งลงมาทาอัน ตรายต่อสิ่ง มีชีวิต ที่
อาศัยอยู่บนพื้นโลก

ภาพที่ 8 กราฟแสดงอัตราการเพิ่มพลังงานของก๊าซเรือนกระจก
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w
arming/global_warming/Global_warming.html
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กราฟในภาพที่ 8 แสดงอัตราการเพิ่มปริ มาณของก๊าซเรือนกระจกแต่ล ะชนิ ด นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2400 เป็นต้น มา จะเห็นได้ ว่าก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมี ปริมาณเพิ่ มขึ้น นับตั้งแต่ การ
เติบโตทางอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2443 เป็นต้นมา และได้หยุดใช้ สารประกอบคลอโรฟลูออโร
คาร์บอน (CFC) ตั้งแต่ พ.ศ.2530 เนื่องจากการประชุมนานาชาติที่เ มืองมอนทรีล ประเทศแคนนา
ดา (Montreal Protocol) อย่างไรก็ตามยังมี สารนี้ตกค้างในบรรยากาศอีกนับร้อยปี
นักวิทยาศาสตร์ทาการศึก ษาอุณหภู มิของโลกย้อนกลับไปในอดีตสี่แสนปี โดยการวิเคราะห์
ฟองอากาศในแท่งน้าแข็ง ซึ่งทาการขุด เจาะที่สถานีวิจัยวอสต็อก ทวี ปแอนตาร์คติ ก พบว่าอุ ณหภูมิ
ของโลกแปรผัน ตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดั งกราฟในภาพที่ 9 นั่นก็หมายความว่า
การเพิ่มปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศของโลกยุค ปัจจุบัน ย่อมทาให้อุ ณหภู มิ
ของพื้นผิวโลกสูงขึ้น ตามไปด้วย

ภาพที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w
arming/global_warming/Global_warming.html

กำรเพิ่มขึ้ นของระดับน้ำในมหำสมุทร
อุณหภูมิของบรรยากาศมีความสัมพันธ์ต่ อการเปลี่ยนสถานะของน้าบนโลก อุ ณหภูมิ
ที่สูงขึ้นจะทาให้ อัตราการระเหยของน้ามากขึ้น รวมถึ งอัตราการหลอมละลายของแผ่นน้าแข็งขั้ว โลก
ก็จะมากขึ้น ตามไปด้วย ถ้าหากอุณหภู มิของบรรยากาศลดต่าลง อั ตราการควบแน่นของไอน้าใน
บรรยากาศก็จะมากขึ้น รวมถึ งอัตราการเยือ กแข็งของน้าในมหาสมุทรก็จะมากขึ้นเช่น กัน
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กราฟในภาพที่ 10 แสดงให้เห็น ความสั มพันธ์ข องอุ ณหภู มิของบรรยากาศและ
ระดับน้าทะเลในมหาสมุทรในช่ วงศตวรรษที่แล้ว จะเห็นได้ ว่าระดับน้าทะเลสู งขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2450 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภู มิของบรรยากาศที่สูงขึ้น เนื่อ งจากการเพิ่ มปริมาณของ
ก๊าซเรือนกระจก

ภาพที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและระดับน้าทะเล
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w

arming/global_warming/Global_warming.html

เมื่อประมาณ 2 หมื่นปีมาแล้วโลกเป็นยุ คน้าแข็ง ร้อยละ 30 ของพื้นทวีป ทั้งหมดถูก
ปกคลุมด้วยแผ่นน้าแข็ง นับตั้ง แต่ขั้วโลกเหนือลงมาจรดตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนื อ ยุโรป
และเอเชีย ระดับน้าทะเลในยุคนั้น ต่ากว่าปัจจุบันประมาณ 110 – 140 เมตร ในเอเชีย อาคเนย์
บริเวณทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด เคยแห้ งกลายเป็นแผ่น ดิน ทั้งนี้เนื่ อ งจากน้า
ทะเลที่ร ะเหยขึ้น ไปเป็นไอน้าในบรรยากาศ ไปควบแน่นเป็นหิมะและตกลงมา สะสมตัว กันบน
ยอดเขาและพื้นที่ ตอนเหนือ กลายเป็นแผ่นน้าแข็ง ต่อ มาเมื่อโลกอุ่นขึ้นเนื่องจากปริ มาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ ปรับตัวเองตามธรรมชาติ ระดับน้าทะเลจึงสูงขึ้นจนมีระดั บใกล้เ คียงกับ ทุกวันนี้
แต่ทว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการตั ดไม้ ทาลายป่าและทาอุต สาหกรรมหนัก ทาให้ปริ มาณ
ก๊าซเรือนกระจกเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิ ด ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) และ
หากอัตราการเพิ่ มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นเช่นนี้ แผ่นน้าแข็งขั้ว โลกจะละลายทาให้
ระดับน้าทะเลสูงขึ้น
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3. กำรทำลำยโอโซนในชั้นบรรยำกำศ
โอโซน (O3) เป็นก๊าซซึ่งประกอบด้วยธาตุอ อกซิเจนจานวน 3 โมเลกุล มี อยู่เ พียง
0.0008% ในบรรยากาศ แต่มีความสาคัญอย่างยิ่ ง เนื่องจากเป็น เกาะป้ องกันรังสี อุลตราไวโอเล็ต
(UV) ซึ่งเป็นอันตรายต่ อสิ่ง มีชีวิตบนโลก โอโซนไม่ใช่ก๊าซที่ มีเสถียรภาพสูง มัน มีอายุอยู่ในอากาศ
ได้เพีย ง 20 - 30 สัปดาห์แล้วสลายตัว โอโซนเกิดจากก๊าซออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุ ลตราไวโอ
เล็ตแล้วแตกตัว เป็นออกซิเจนอะตอมเดี่ย ว (O) จากนั้นออกซิเจนอะตอมเดี่ยวรวมตัวกับ ก๊าซ
ออกซิเจนและโมเลกุลชนิ ดอื่น (M) ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัว กลาง แล้วให้ผลผลิ ตเป็นก๊าซโอโซนออกมา
ตามตารางที่ 1

ก๊าซโอโซนมีความสามารถดูดกลืนรั งสีอุลตราไวโอเล็ ต แต่จะสลายตัว เมื่ อกระทบ
กับแสงแดด (visible light) เกิดเป็น ก๊าซออกซิเจนและออกซิ เจนอะตอมเดี่ยว และเมื่อออกซิเจน
เดี่ยวรวมตัวกับก๊าซโอโซนอีก ครั้ง จะให้ผ ลผลิต เป็นก๊าซออกซิเจนออกมา ตามตารางที่ 2

เมื่อเปรียบเทียบตารางที่ 1 และ 2 จะพบว่าก๊าซโอโซนสลายตั วได้รวดเร็วกว่า
ก๊าซออกซิเจน และการสร้างก๊าซโอโซนให้เกิด ขึ้นนั้นจาเป็นต้องอาศัยโมเลกุลของธาตุชนิด อื่นด้วย
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ดังนั้นปริมาณของก๊าซโอโซนในอากาศจึ งขึ้นอยู่กับ อัตราการผลิตซึ่ง มากกว่าอั ตราการเสื่อมสลาย
บทบำทของก๊ ำซโอโซน
ก๊าซโอโซนมีสองบทบาทคือ เป็นทั้ งพระเอกและผู้ร้ายในตัวเดีย วกันขึ้นอยู่ว่าวางตัวอยู่ที่ใ ด
โอโซนเป็นก๊าซพิษที่ เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมี คุณสมบัติ เป็นก๊าซเรือนกระจกดูดกลืนรัง สี
อินฟราเรดทาให้บรรยากาศมีอุ ณหภูมิสู ง และดู ดกลืนรังสี อุลตราไวโอเล็ตซึ่ งเป็นอัน ตรายต่อสิ่ง มีชีวิต
เราแบ่งก๊าซโอโซนเป็น 2 บทบาท คือ
โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere Ozone) เกิดจากการเผาไหม้ มวลชีวภาพ ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ เครื่องจักร และโรงงานอุต สาหกรรม ซึ่งปะปนอยู่ในหมอกควัน เมื่ อ
โอโซนอยู่ในบรรยากาศชั้นล่างหรือ เหนือ พื้นผิว มันจะให้โทษมากกว่าให้ คุณ เนื่อ งจากเป็นพิ ษต่อ
ร่างกาย ดังนั้นคาพูดที่ว่า “ออกไปสูดโอโซนให้สบายปอด” จึงเป็นความเข้าใจผิด
โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere Ozone) ในธรรมชาติโ อโซนที่เกิ ดขึ้นบน
พื้นผิวมี เพียง 10% โอโซนส่วนใหญ่ในชั้นสตราโตสเฟียร์รวมตัว เป็นชั้นบางๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20
– 30 กิโลเมตร ทาหน้าที่กรองรังสี อุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ ออกไป 99% ก่อนถึงพื้นโลก หาก
ร่างกายมนุษย์ได้รับรัง สีนี้มากเกินไป จะทาให้ เกิด มะเร็งผิวหนัง ส่วนจุลินทรีย์ขนาดเล็ก เช่น
แบคทีเรีย จะถูกฆ่าตาย
สำรประกอบคลอโรฟลูอ อโรคำร์ บอน (CFC)
สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเรียกสั้น ๆ ว่า “สาร CFC” หรืออีกชื่อ หนึ่ง “ฟรี
ออน” (Freon) เป็นสิ่งประดิ ษฐ์ของมนุ ษย์ มิได้ เกิด เองตามธรรมชาติ หากแต่ มีแหล่ งกาเนิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เ ครื่องใช้ในชี วิตประจาวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับ อากาศ และ
สเปรย์ สาร CFC มีองค์ประกอบเป็น คลอรีน ฟลูออไรด์ และโบรมีน ซึ่ งมีค วามสามารถในการ
ทาลายโอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพื้นผิวโลกจะทาปฏิกิริยากับสารอื่น แต่ เมื่อ มันดู ดกลืน
รังสีอุลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ โมเลกุลจะแตกตัวให้คลอรีนอะตอมเดี่ยว และ
ทาปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน เกิ ดก๊าซคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) และก๊าซออกซิเจน ดัง ตารางที่ 3

ถ้าหากคลอรีนจานวน 1 อะตอมทาลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุล ได้ เพียงครั้งเดียวก็ค งไม่ เป็น
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ปัญหา แต่ทว่าคลอรีน 1 อะตอม สามารถทาลายก๊าซโอโซน 1 โมเลกุล ได้นับ พันครั้ง เนื่องจากเมื่อ
คลอรีนโมโนออกไซด์ทาปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเดี่ยว แล้วเกิดคลอรีนอะตอมเดี่ยวขึ้น อีกครั้ง
ปฏิกิริยาลูกโซ่เช่นนี้จึง เป็นการทาลายโอโซนอย่างต่ อเนื่อ ง ดังที่แสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 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
นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ข องชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์ค ติก
บริเวณขั้วโลกใต้ เกิ ดขึ้นจากกระแสลมพัดคลอรีนเข้ามาสะสมในก้อนเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์
ในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤษภาคม – กันยายน (ขั้วโลกเหนือไม่ มีเ มฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ เนื่องจาก
อุณหภู มิไม่ ต่าพอที่จ ะทาให้เ กิดการควบแน่นของไอน้าในอากาศ) เมื่ อถึงเดือนตุลาคม ซึ่งแสงอาทิตย์
กระทบเข้ากั บก้อนเมฆ ทาให้คลอรีนอะตอมอิสระแยกตัวออกและทาปฏิ กิริยากับก๊าซโอโซน ทาให้
เกิดรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซน ซึ่งเรียกว่า “รูโอโซน” (Ozone hole) ดังในภาพที่ 12 แสดงถึง
ความหนาแน่นของชั้นโอโซน (มีหน่วยเป็นด๊อบสัน) จะเห็นว่า ชั้นโอโซนในปี พ.ศ.2541 มีความบาง
กว่าเมื่อปี พ.ศ.2522

Science 4
32

ภาพที่ 12 การลดลงของโอโซน (ที่มา: NASA)
ที่มา:http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/global_w

arming/global_warming/Global_warming.html

การเกิดปรากฏการณ์รูโอโซนเป็นอันตรายมากต่อสิ่ งมีชีวิ ตที่อยู่ เ บื้องล่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเกิดขึ้น เหนือเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัย อยู่หนาแน่น นานาชาติจึงทาความร่วมมือภายใต้
“ข้อตกลงมอลทรีอ อล” (Montreal Protocol) ณ เมือ งมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในปลาย
ศตวรรษที่แล้ว ในการยกเลิกการใช้สาร CFC ในอุตสาหกรรม และใช้สารชนิดอื่นที่ ไม่ทาลายโอโซน
แทน แต่อย่างไรก็ตามสาร CFC ก็ยังคงลอยตกค้างอยู่ในบรรยากาศ อีกหลายทศวรรษกว่าจะ
สลายตัวไป
ประเทศไทยได้มีบ ทบาทในสนธิสัญญาเกี่ยวกับภู มิอากาศโลกในส่วนของประเทศกาลัง
พัฒนาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการปฏิบัติ ตามกฏเกณฑ์เลิกโครงการโรงไฟฟ้าที่
มีการใช้เชื้อ เพลิ งจากเชื้อ เพลิง ที่มีธาตุ คาร์บอนในปริมาณสูง เช่น ถ่านหิน และยังผลักดันให้ มีการ
นาพลังงานหมุน เวียนมาใช้ เพื่อ เป็นการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุที่สาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างเห็น ได้ชัด ในแง่ที่อุ ณหภู มิโลกสูง ขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทา
ให้ฝนไม่ต กตามฤดูกาลเป็นซึ่ งจะมีผลกระทบต่ อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์น้า นอกจากนี้ยังส่ง
ผลให้ระดั บน้าทะเลสูงขึ้นประมาณ 1 เมตรทาให้บริเวณชายฝั่งของไทยมีพื้นที่น้อยลงซึ่งจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจในด้านเกษตรกรรมและการประมง นอกจากนี้ยังเป็น ปัจจัยเสริมการแพร่ระบาดของ
โรคอหิวาตกโรคเนื่องจากอุ ณหภู มิสูงและความชื้นสูงขึ้น อีกด้วย
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กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ภาวะโลกร้อนและการทาลายโอโซนในบรรยากาศ
จุดประสงค์กิจ กรรม
1. อธิบายสาเหตุ ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการทาลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถาม ในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์
1. ภาวะโลกร้อนส่ งผลต่อ สิ่งมีชี วิตและสิ่งแวดล้อ มอย่างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ กาลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
ได้อย่างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. นักเรียนจะมีส่ วนร่วมในการลดปริมาณการใช้สาร CFC ได้อย่างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

บรรณำนุ กรม
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เล่มที่ 6 ชุดที่ 1 ประเภทของทรั พยำกรธรรมชำติ
ชื่ อ ...........................................................................ชั้น………. เลขที่ .............
แบบทดสอบก่ อนเรี ยน

ข้อ
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ก

ข

แบบทดสอบหลังเรียน
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สรุปกำรเรียน
คะแนนเต็ม คะแนน
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80%
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=
=
=
=
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ปานกลาง
พอใช้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 ประเภทของทรั พยำกรธรรมชำติ
คำชี้แจง ให้นักเรีย นทำเครื่ องหมำย (X) ข้อที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษคำตอบ
1. กลุ่มสิ่ง มีชีวิต ชนิดเดียวกันอาศัย อยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่ งเรียกว่าอะไร
1. ประชากร
2. สังคมสิ่ งมีชี วิต
3. สกุล
ก. 1.
ข. 2.
ค. 1. และ 2.
ง. 2. และ 3.
2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพิ่ มความอุด ม
สมบูรณ์ข องดินได้อย่างไร
ก. เพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดิน
ข. เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้ มน้าได้ดีขึ้น
ง. เพิ่มประสิทธิ ภาพของดินในการ
ดูดซึมธาตุอาหาร
3. ขยะชนิดใดไม่ย่ อยสลายตาม
ธรรมชาติ
ก. ถุงกระดาษ
ข. โฟมบรรจุอาหาร
ค. ถุงพลาสติก ชีวภาพ
ง. เปลือกส้ ม
4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยการนารองเท้านักเรียนที่ชารุดไป
ติดกาวใหม่เ พื่อนามาใช้ไ ด้อีกวิธี การ
ดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ก. Reduce
ข. Reuse
ค. Recycle
ง. Repair

5. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุ ณภาพดิน
ก. การปรับปรุงบารุงดิน
ข. การปลูกพืชหลากชนิด
ค. การป้องกันการพัง ทลายของดิน
ง. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ดิน
6. การปฏิบัติตนเพื่อ การอนุรักษ์และพั ฒนา
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทาได้หลายวิธี ยกเว้น
ข้อใด
ก. การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สิน ค้าที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อ ม
ข. การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้าใส่ถัง
แทนการใช้น้าจากสายยาง
ค. การเลือกใช้เ ครื่องใช้ไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับ ฐานะของครอบครัว
ง. การใช้หนังสือพิ มพ์ ห่อเศษอาหาร
ก่อนนาไปทิ้งในถัง ขยะสี เขียว
7. การพัฒนาที่จะก่อให้ เกิดผลที่ยั่งยืน
ยาวนาน หมายถึงข้อใด
ก. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดค่านิย มที่
ฟุ่มเฟือยเพื่อ ไม่กระทบคนรุ่นหลัง
ข. การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. การพัฒนาที่มีการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อ มอย่างต่อเนื่อ ง
ง. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดความเสื่ อม
โทรมแก่คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
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8. วิกฤตการณ์ด้านทรั พยากรธรรมชาติที่ส่ งผลกระทบต่ อการดารงชีพของมนุ ษย์มากที่ สุด
คือข้อใด
ก. การขาดแคลนน้าจืด
ข. การสูญเสียป่าไม้และสั ตว์ป่า
ค. การลดลงของปริ มาณแร่ธาตุ
ง. การชะล้างและการพั งทลายของดิน
9. กิจกรรมด้านใดก่อให้เกิด ผลกระทบต่อระบบนิเ วศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมากที่สุด
ก. ใช้อวนตาถี่จับปลา
ข. ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล
ค. ใช้พื้นที่ป่าชายเลนทานากุ้ง
ง. จับปลาในระยะ ๒๐ ไมล์จากชายฝั่งทะเล
10. ข้อใดเป็นสาเหตุสาคัญที่สุดที่ ทาให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อ มโทรมของ
ทรัพยากร ดิน
ก. การเลี้ยงกุ้งกุลาดาในพื้นที่น้าจืด
ข. การทาเหมืองแร่และการทาอุตสาหกรรมเกลือ
ค. การตัดไม้ทาลายป่า ทาให้หน้าดินเปิด เกิดการชะล้างง่าย
ง. การปลูกพืชติดต่อ กันโดยไม่มีการปรับปรุงดินเท่าที่ ควร
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 ประเภทของทรั พยำกรธรรมชำติ
คำชี้แจง ให้นัก เรียนท ำเครื่องหมำย (X) ข้อที่ถูกที่ สุดเพียงข้ อเดียวลงในกระดำษคำตอบ
1. กลุ่มสิ่ง มีชีวิต ชนิดเดียวกันอาศัย อยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่ งเรียกว่าอะไร
3. ประชากร
4. สังคมสิ่ งมีชี วิต
3. สกุล
ก. 1.
ข. 2.
ค. 1. และ 2.
ง. 2. และ 3.
2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพิ่ มความอุด ม
สมบูรณ์ข องดินได้อย่างไร
ก. เพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดิน
ข. เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้ มน้าได้ดีขึ้น
ง. เพิ่มประสิทธิ ภาพของดินในการ
ดูดซึมธาตุอาหาร
3. ขยะชนิดใดไม่ย่ อยสลายตาม
ธรรมชาติ
ก. ถุงกระดาษ
ข. โฟมบรรจุอาหาร
ค. ถุงพลาสติก ชีวภาพ
ง. เปลือกส้ ม
4. วิธีใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุ ณภาพดิน
ก. การปรับปรุงบารุงดิน
ข. การปลูกพืชหลากชนิ ด
ค. การป้องกันการพัง ทลายของดิน
ง. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้ดิน

5. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อ ม
โดยการนารองเท้านักเรียนที่ชารุดไปติด กาว
ใหม่เ พื่อนามาใช้ไ ด้อีกวิ ธีการดังกล่าวเรียกว่า
อะไร
ก. Reduce
ข. Reuse
ค. Recycle
ง. Repair
6. กิจกรรมด้านใดก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมาก
ที่สุด
ก. ใช้อวนตาถี่จับปลา
ข. ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล
ค. ใช้พื้นที่ป่าชายเลนทานากุ้ง
ง. จับปลาในระยะ ๒๐ ไมล์จาก
ชายฝั่งทะเล
7. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อ การดารงชีพของมนุ ษย์
มากที่สุด คือ ข้อใด
ก. การขาดแคลนน้าจืด
ข. การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า
ค. การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ
ง. การชะล้างและการพังทลายของดิน
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8. การพัฒนาที่จะก่อให้เ กิดผลที่ยั่ งยืนยาวนาน หมายถึงข้อใด
ก. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดค่านิย มที่ ฟุ่มเฟื อยเพื่อไม่กระทบคนรุ่นหลัง
ข. การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. การพัฒนาที่มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้ อมอย่างต่อเนื่ อง
ง. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดความเสื่ อมโทรมแก่คุ ณภาพสิ่งแวดล้ อม
9. ข้อใดเป็นสาเหตุสาคั ญที่สุดที่ ทาให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อ มโทรมของ
ทรัพยากรดิน
ก. การเลี้ยงกุ้งกุลาดาในพื้นที่น้าจืด
ข. การทาเหมืองแร่และการทาอุตสาหกรรมเกลื อ
ค. การตัดไม้ ทาลายป่า ทาให้หน้าดินเปิด เกิด การชะล้างง่าย
ง. การปลูกพืชติด ต่อกันโดยไม่ มีการปรับปรุงดิน เท่าที่ควร
10. การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมทาได้หลายวิธี ยกเว้น ข้อใด
ก. การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สิน ค้าที่เป็นอันตรายต่ อสิ่งแวดล้อ ม
ข. การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้าใส่ถังแทนการใช้น้าจากสายยาง
ค. การเลือกใช้เ ครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ ฐานะของครอบครัว
ง. การใช้หนังสือพิ มพ์ ห่อเศษอาหารก่อนนาไปทิ้ งในถังขยะสีเขียว
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เล่มที่ 6 ชุดที่ 2 ภำวะโลกร้อน และกำรทำลำยโอโซนในบรรยำกำศ
ชื่อ ...........................................................................ชั้น………. เลขที่ .............
แบบทดสอบก่ อนเรี ยน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

แบบทดสอบหลังเรี ยน
ค

ง

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปกำรเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนน

ก

ข

ค

ง

เกณฑ์
80%
70-79
60-69
50-59

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที่ 2 ภำวะโลกร้อน และกำรทำลำยโอโซนในบรรยำกำศ
คำชี้แจง ให้นักเรีย นทำเครื่ องหมำย (X) ข้อที่ถู กที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษคำตอบ
1. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลู ออโร
คาร์บอน มีเทน
ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน
ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน
2. สารข้อใดต่อไปนี้ที่ก่อให้ เกิด
Greenhouse Effect มากที่สุด
ก. ออกซิเจน และ CFC
ข. มีเทน และ CFC
ค. ซัลเฟอร์ ไอออกไซด์ และไนโตรเจน
ง. ไนโตรเจน และ มีเ ทน
3. ข้อใดต่อ ไปนี้ทาให้อุ ณหภู มิเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้น
ก. การใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล มากขึ้น
ข. การเพิ่มขึ้นของสาหร่ายใน
มหาสมุทร
ค. การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศลดลง
ง. การเพิ่มขึ้นของจานวนสปีชีส์ของ
สัตว์

4. แก๊สต่อไปนี้ เป็นแก๊สที่ ก่อให้เ กิด มลภาวะ
ทางอากาศ (Pollutionts)
1. มีเทน
2. ไนตรัสออกไซด์
3. คาร์บอนไดออกไซด์
4. ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
แก๊สชนิดใดเป็นองค์ประกอบของฝนกรด
(Acid Rain)
ก. 2. และ 4.
ข. 1. 3. และ 4.
ค. 2. 3. และ 4.
ง. 1. 2. 3. และ 4.
5. ข้อใดต่ อไปนี้เป็น การลดภาวะโลกร้อนโดย
กระบวนการรีไซเคิล (Recycle)
ก. นางสาวรักดีใช้ถุงผ้าแทนถุง พลาสติ ก
ข. นายจริงใจนาเศษกระดาษที่ใช้แล้ว ไป
อัดขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้
ค. นายรักชาตินาถุงพลาสติกที่ ใช้แล้ว มา
ใช้ซ้า
ง. นางสาวเมตตาไปตลาดโดยนาตะกร้า
ไปใส่ของแทนถุ งพลาสติก
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6. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูออร์โร
คาร์บอน
1. ทาให้โลกมีอุ ณหภู มิสูงขึ้น
2. ปริมาณแก๊ส เรือนกระจกจะเพิ่มขึ้น
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนใน
บรรยากาศลดลง
4. ทาให้รังสีอัตราไวโอเลตที่ มีช่ว งคลื่น
สั้นที่สุดส่องมาถึงผิ วโลกมากขึ้น
ก. ข้อ 1. และ 2.
ข. ข้อ 2. และ 3.
ค. ข้อ 3. และ 4.
ง. ข้อ 1. และ 4.
7. บุคคลที่ช อบตัด ไม้ทาลายป่า ซึ่งนับว่า
เป็นผู้ที่ทาให้ส มดุลธรรมชาติในกลุ่ ม
สิ่งมีชีวิ ตขั้นสุดเสียไปเป็นบุ คคลเช่นใด
ก. ขาดความรู้
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่รับผิดชอบ
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จ ะเกิ ดขึ้น
8. ขยะชนิดใดไม่ย่ อยสลายตามธรรมชาติ
ก. ถุงกระดาษ
ข. โฟมบรรจุอาหาร
ค. ถุงพลาสติก ชีวภาพ
ง. เปลือกส้ ม
9. ภาวะโลกร้อน หมายถึง อะไร
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ข. อุณหภู มิเฉลี่ยของโลกเพิ่ มขึ้น
ค. การปล่อยก๊าชพิษ สู่อากาศ
ง. น้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล

10. ประเทศใดที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุ ด
ก. รัสเซีย
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ไทย
ง. จีน
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดที่ 2 ภำวะโลกร้อน และกำรทำลำยโอโซนในบรรยำกำศ
คำชี้แจง ให้นักเรีย นทำเครื่ องหมำย (X) ข้อที่ถู กที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษคำตอบ
1. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลู ออโร
คาร์บอน มีเทน
ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน
ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอ
โรฟลูออโรคาร์บอน
2. ข้อใดต่อ ไปนี้เป็นการลดภาวะโลกร้อน
โดยกระบวนการรีไซเคิล (Recycle)
ก. นางสาวรักดีใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก
ข. นายจริงใจนาเศษกระดาษที่ใช้แล้ว
ไปอัดขึ้นรูปเป็น กระถางต้นไม้
ค. นายรักชาตินาถุงพลาสติกที่ ใช้แล้ว
มาใช้ซ้า
ง. นางสาวเมตตาไปตลาดโดยนา
ตะกร้าไปใส่ ของแทนถุ งพลาสติ ก
3. บุคคลที่ช อบตัด ไม้ทาลายป่า ซึ่งนับว่า
เป็นผู้ที่ทาให้ส มดุลธรรมชาติในกลุ่ ม
สิ่งมีชีวิ ตขั้นสุดเสียไปเป็นบุ คคลเช่นใด
ก. ขาดความรู้
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่รับผิดชอบ
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จ ะเกิ ดขึ้น

4 แก๊สต่อไปนี้ เป็นแก๊สที่ ก่อให้เ กิด มลภาวะ
ทางอากาศ (Pollutionts)
1. มีเทน
2. ไนตรัสออกไซด์
3. คาร์บอนไดออกไซด์
4. ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
แก๊สชนิดใดเป็นองค์ประกอบของฝนกรด
(Acid Rain)
ก. 2. และ 4.
ข. 1. 3. และ 4.
ค. 2. 3. และ 4.
ง. 1. 2. 3. และ 4.
5. สารข้อใดต่อไปนี้ที่ก่อให้ เกิด Greenhouse
Effect มากที่สุด
ก. ออกซิเจน และ CFC
ข. มีเทน และ CFC
ค. ซัลเฟอร์ ไอออกไซด์ และไนโตรเจน
ง. ไนโตรเจน และ มีเ ทน
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6. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลู ออร์โร
คาร์บอน
1. ทาให้โลกมีอุ ณหภู มิสูงขึ้น
2. ปริมาณแก๊ส เรือนกระจกจะเพิ่มขึ้น
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนใน
บรรยากาศลดลง
4. ทาให้รังสีอัตราไวโอเลตที่ มีช่วงคลื่น
สั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น
ก. ข้อ 1. และ 2.
ข. ข้อ 2. และ 3.
ค. ข้อ 3. และ 4.
ง. ข้อ 1. และ 4.
7. ข้อใดต่อ ไปนี้ทาให้อุ ณหภู มิเฉลี่ยของโลก
สูงขึ้น
ก. การใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล มากขึ้น
ข. การเพิ่มขึ้นของสาหร่ายใน
มหาสมุทร
ค. การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศลดลง
ง. การเพิ่มขึ้นของจานวนสปีชีส์ของ
สัตว์
8. ขยะชนิดใดไม่ย่ อยสลายตามธรรมชาติ
ก. ถุงกระดาษ
ข. โฟมบรรจุอาหาร
ค. ถุงพลาสติก ชีวภาพ
ง. เปลือกส้ ม
9. ประเทศใดที่ มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุ ด
ก. รัสเซีย
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ไทย
จ. จีน

10. ภาวะโลกร้อน หมายถึง อะไร
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ข. อุณหภู มิเฉลี่ยของโลกเพิ่ มขึ้น
ค. การปล่อยก๊าชพิษ สู่อากาศ
ง. น้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล
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เฉลยกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

1. อาชีพของบุ คคลในครอบครัว มีค วามสั มพันธ์กั บการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบ้าง
ปริมาณการใช้ มากน้อยอย่างไร
ตัวอย่างอาชีพที่สัมพันธ์กับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
อาชีพเกษตรกรรม มี ความสั มพัน ธ์กับการใช้ทรั พยากรประเภท น้าและดิน ดังนี้
น้า การเกษตรต้องมีการนาน้ามาใช้เป็นจานวนมากทั้ งการเพาะปลูกและเลี้ย งสัตว์น้าที่
นามาใช้ได้นั้นจะเป็นน้าจืด ปัจจุบันแหล่งน้าจืดหลายแห่งตื้น เขินขึ้น บางแหล่งก็ เกิด มลพิ ษ
ดังนั้นจึงควรตระหนักในการรักษาแหล่งทรั พยากรน้าจืดไว้ให้ดีที่ สุด
ดิน มีความสาคัญต่ออาชี พเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งการกสิกรรมซึ่งได้แก่ การเพาะปลูก
และการปศุสั ตว์ซึ่งได้แก่ การเลี้ยงสั ตว์ เกษตรกรในปัจจุบันมั กใช้สารเคมีต่างๆ เพื่ อช่วยใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และในขณะเดียวกันก็ ใช้สารเคมีเ พื่อปราบศัตรู พืชและสัตว์
ซึ่งพบว่าส่ง ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมเป็นอย่างมาก ทาให้ เกิดสารตกค้างในดินและแหล่ งน้า
นอกจากนี้ยังพบว่าการที่เ กษตรกรปลูกพื ชชนิดเดียวกันนานๆโดยปราศจากการบารุงดินทา
ให้ดินเสื่อ มคุ ณภาพได้
อาชีพอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับ ทรัพยากรชนิดใดนั้นซึ่งขึ้น อยู่กับ ประเภทของ
อุตสาหกรรม เช่นอุ ตสาหกรรมผลิตปลากระป๋องมีความสัมพันธ์กับ การใช้ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรสัตว์น้า ทรัพยากรพืช ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ามัน ทรัพยากรแร่ ดังนี้
น้า มีความสาคัญในทุ กขั้นตอนของการผลิต ตั้ง แต่ขั้นตอนการล้างทาความสะอาด
ปลา การชาแหละ การต้ม การนึ่ง รวมทั้งเป็น วัตถุดิบ ในการผลิตด้วย พบว่าน้าทิ้งที่เ กิดจาก
กระบวนการเหล่านี้ มักมี พวกสารอิน ทรีย์และเศษชิ้นส่ วนต่างๆ ของปลาเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
ถ้าปล่อยน้าทิ้งเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ โดยไม่ มีการบาบัดจะทาให้เกิ ดน้าเน่าเสียได้
สัตว์น้า ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ ซึ่งได้ มาจากทรัพยากรน้าจืดและน้าเค็ มพบว่าในปัจจุบันปลาที่
จับได้จากธรรมชาติค่ อนข้างมีปริ มาณน้อย จึงต้ องใช้วิธี การเพาะเลี้ยงปลา เพื่อป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมทดแทน เพื่ อให้มีปริมาณเพียงพอกั บความต้องการในการผลิตพืช ที่ใช้ เป็น
วัตถุดิบในการผลิ ต ได้แก่ มะเขื อเทศ พริกหรือพวกเครื่องเทศต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้ มาจาก
การทาเกษตรกรรมอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้อ งการหาแหล่งที่จะผลิต
วัตถุดิบและป้อนให้ กับโรงงานให้ เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งเกษตรกรก็ต้อ งเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรโดยใช้สารเคมีเข้าช่วยซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อทรั พยากรดินและน้าได้
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ดิน เป็นแหล่งที่สาคัญ ต่อการผลิ ตพืชผลทาการเกษตร ดั งที่ทราบกันมาแล้ว
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากดินโดยการใช้สารเคมีเข้าช่วยในกระบวนการเพาะปลูก เพื่อให้ มี
ผลผลิตเพียงพอเพื่อป้อนสู่ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นอาจส่งผลการทบต่อ
ทรัพยากรดินที่เ กิดการปนเปื้ อนสารเคมี
น้ามัน ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการทาความร้อนฆ่าเชื้อในการบวนการผลิต เช่น ใช้การต้ ม
ปลา การปรุงรส การฆ่าเชื้อ การบรรจุ ตลอดจนการขนส่งสินค้าซึ่งปริ มาณการใช้
ค่อนข้างมาก
แร่ ใช้เป็นแหล่งของวัสดุในการบรรจุผลิตภั ณฑ์ เช่น กระป๋องที่ทาจากแร่
อะลู มิเนียม สั งกะสี สเตนเลส เป็นต้น
2. นักเรียนมีข้อ เสนอแนะและข้ อควรระวังในการใช้ทรั พยากรประเภทนั้นๆ อย่างไรเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้อย่างยั่ งยืน และจะแนะนาให้บุ คคลในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการใช้ ทรัพยากรดินและน้า เพื่อ ประโยชน์ในการใช้
อย่างยังยืน มีดังนี้
น้า การใช้ทรัพยากรน้าอย่างยังยืนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดการวางแผนการใช้น้าที่ดี มีการกัก เก็บน้าตามแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น หาภาชนะ
หรือวิธีการที่สามารถกักเก็บน้าฝนไว้ใช้ ได้ในฤดูแ ล้ง
2. ป้องกันการเกิดมลพิษ ทางน้า โดยไม่ทิ้ งสิ่งปฏิกู ลหรือขยะมูลฝอยลงในแหล่ งน้า
3. ใช้น้าอย่างประหยั ดและมีคุ ณภาพ มี การหมุนเวียนน้ามาใช้ เช่น การนาน้าจากการล้าง
ผัก ล้างภาชนะในครัว เรือนมาใช้รดน้าต้น ไม้ เป็น ต้น
4. รักษาสภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ หนอง บึง แม่น้าลาคลอง ให้ ดี
ที่สุด เพื่อนามาใช้ให้เ กิดประโยชน์สูงสุ ด
5. ควรมีการบาบัดน้าทิ้ งจากบ้านเรือน คอกปศุสัตว์และอุ ตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ
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ดิน การใช้ทรัพยากรดินอย่างยังยืน ควรปฏิบัติดั งนี้
1. การนาพื้นที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้ถู กวิธี เช่น พื้นที่ ดินที่มีความอุ ดมสมบูร ณ์เหมาะแก
การเกษตรก็ ควรจะใช้ เพื่ อการเพาะปลูกหรือ เลี้ยงสั ตว์ พื้นที่ดินที่ เป็นแหล่ง ของต้นน้าลาธาร
ก็ควรใช้เ พื่อการปลูก ป่าไม้ พื้นที่ ดินที่เหมาะแก่ การอยู่อาศัยก็ ควรใช้เ พื่อการเป็นที่ อาศัย เป็น
ต้น
2. ปรับปรุงดินที่ขาดคุณภาพ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดิ นขาดความชุ่ มชื้น ให้สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุ ดทางด้านเกษตรกรรม
3. ป้องกันการทาเกษตรกรรมที่ผิดวิธี เช่นการทาเกษตรกรรมตามไหลเขา ซึ่ง อาจเป็น
สาเหตุทาให้เกิ ดการพัง ทลายของดิน ได้โดยให้นักวิชาการเกษตรแนะนาเกษตรกรดาเนินการ
เพาะปลูกให้ถูกวิ ธี เพื่อ เป็นการรักษาความสมบูร ณ์ของดินไว้
4. ควรปลูก พืชหลากหลายชนิด ในพื้นที่ เดียวกันหรื อปลูก พืชหมุน เวียนในพื้น ที่เพื่ อให้ดิน มี
ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินเพิ่ มขึ้น
5. ควรใช้ปุ๋ย พืชสด เช่น การปลูก พืชตระกูลถั่ว เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ วก็ไถกลบพืชใน
แปลง หรือใช้ปุ๋ยคอกในการเพิ่มธาตุ อาหารในดิน ฯลฯ

Science 4
49

เฉลยคำตอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน
ชุดที่ 1 ประเภทของทรั พยำกรธรรมชำติ

แบบทดสอบก่ อนเรี ยน

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตอบข้อ
ก
ข
ข
ง
ง
ง
ก
ข
ค
ค

ตอบข้อ
ก
ข
ข
ง
ง
ค
ข
ก
ค
ง
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เฉลยกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ภาวะโลกร้อนและการทาลายโอโซน
ในบรรยากาศ

1. ภาวะโลกร้อนส่ งผลต่อ สิ่งมีชี วิตและสิ่งแวดล้อ มอย่างไร
1. ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย โดยอากาศร้อนทาให้ ประสิท ธิภาพการทางานลดลง
หงุดหงิด ง่าย ทาให้เกิด ความเครียดได้
2. ผลกระทบต่อภู มิอากาศ เช่น พายุไต้ฝุ่น น้าท่ว ม การพงทลายของดิ น ดินเสื่ อมคุ ณภาพ
เกิดฝนทิ้ง ช่วง เกิ ดความแห้งแล้ง
3. ผลกระทบต่อระดับน้าทะเล อากาศร้อน น้าแข็งขั้วโลกละลาย เป็นผลทาให้
ระดับน้าทะเลสูงขึ้น ส่ง ผลกระทบต่อ พื้นที่ชายทะเล มีผ ลต่อเศรษฐกิจและสั งคม
4. ผลกระทบต่อแหล่งน้า อุ ณหภูมิสูงทาให้น้าระเหยมากขึ้น พืช ได้รับน้าน้ อยลง ทาให้ พืช
ไม่เจริญเติบโต
2. นักเรียนคิ ดว่าเราจะมี วิธีการลดปริ มาณแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ที่กาลัง เพิ่ มขึ้นในปัจจุบันได้
อย่างไร
วิธีการลดปริมาณแก๊ส CO2
1. ลดการใช้น้ามันเชื้ อเพลิง เช่น การโดยสารรถสาธารณะมากขึ้นแทนการใช้รถยนต์
ส่วนตัว
2. ปลูกต้นไม้เพิ่ มมากขึ้น เพื่อให้ต้นไม่ช่วยดู ดซับแก๊ส CO2 ในบรรยากาศ
3. ใช้พลังงานทดแทนเชื้ อเพลิงฟอสซิลจากธรรมชาติประเภทต่างๆ เช่นพลั งงานลม
พลังงานน้า แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล
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เฉลยคำตอบ

ทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน
ชุดที่ 2 ภำวะโลกร้อน และกำรทำลำยโอโซนในบรรยำกำศ
แบบทดสอบก่ อนเรี ยน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตอบข้อ
ข
ข
ก
ค
ข
ค
ข
ข
ข
ข

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตอบข้อ
ข
ข
ข
ค
ข
ค
ข
ก
ข
ข

งงจัง
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เล่มที่ 6 มนุ ษย์กับทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ ..................................................................................ชั้น………. เลขที่ .............
ก

ข

ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปผลกำรเรียน
คะแนนเต็ม คะแนน
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์

เกณฑ์
80%
70-79
60-69
50-59

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เล่มที่ 6 มนุ ษย์กับทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
คำชี้แ จง ให้นักเรีย นทำเครื่ องหมำย (X) ข้อที่ถู กที่สุดเพียงข้อ เดีย วลงในกระดำษคำตอบ
1. กลุ่มสิ่ง มีชีวิต ชนิดเดียวกันอาศัย อยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่ งเรียกว่าอะไร
1. ประชากร
2. สังคมสิ่ งมีชี วิต
3. สกุล
ก. 1.
ข. 2.
ค. 1. และ 2.
ง. 2. และ 3.
2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพิ่ มความอุด ม
สมบูรณ์ข องดินได้อย่างไร
ก. เพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดิน
ข. เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้ มน้าได้ดีขึ้น
ง. เพิ่มประสิทธิ ภาพของดินในการ
ดูดซึมธาตุอาหาร
3. ขยะชนิดใดไม่ย่ อยสลายตามธรรมชาติ
ก. ถุงกระดาษ
ข. โฟมบรรจุอาหาร
ค. ถุงพลาสติก ชีวภาพ
ง. เปลือกส้ ม
4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยการนารองเท้านักเรียนที่ชารุดไปติด
กาวใหม่เพื่อนามาใช้ได้อีกวิธีการ
ดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ก. Reduce
ข. Reuse
ค. Recycle
ง. Repair

5. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุ ณภาพดิน
ก. การปรับปรุงบารุงดิน
ข. การปลูกพืชหลากชนิด
ค. การป้องกันการพัง ทลายของดิน
ง. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ดิน
6. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลู ออโร
คาร์บอน มีเทน
ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน
ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน
7. การพัฒนาที่จะก่อให้ เกิดผลที่ยั่งยืน
ยาวนาน หมายถึงข้อใด
ก. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดค่านิย มที่
ฟุ่มเฟือยเพื่อ ไม่กระทบคนรุ่นหลัง
ข. การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. การพัฒนาที่มีการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อ มอย่างต่อเนื่อ ง
ง. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดความเสื่ อม
โทรมแก่คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
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8. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลู ออร์โร
คาร์บอน
1. ทาให้โลกมีอุ ณหภู มิสูงขึ้น
2. ปริมาณแก๊ส เรือนกระจกจะเพิ่มขึ้น
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศลดลง
4. ทาให้รังสีอัตราไวโอเลตที่ มีช่วงคลื่น สั้นที่สุดส่องมาถึ งผิวโลกมากขึ้น
ก. ข้อ 1. และ 2.
ข. ข้อ 2. และ 3.
ค. ข้อ 3. และ 4.
ง. ข้อ 1. และ 4.
9. บุคคลที่ช อบตัด ไม้ทาลายป่า ซึ่งนับว่าเป็นผู้ ที่ทาให้ส มดุลธรรมชาติในกลุ่ มสิ่ง มีชีวิตขั้นสุ ดเสีย
ไปเป็นบุค คลเช่นใด
ก. ขาดความรู้
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่รับผิดชอบ
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จ ะเกิ ดขึ้น
10. ภาวะโลกร้อน หมายถึง อะไร
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ข. อุณหภู มิเฉลี่ยของโลกเพิ่ มขึ้น
ค. การปล่อยก๊าชพิษ สู่อากาศ
ง. น้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล
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เฉลยคาตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตอบข้อ
ก
ข
ข
ง
ง
ก
ก
ค
ข
ข
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 6 มนุ ษย์กับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ ..................................................................................ชั้น………. เลขที่ .............
ก

ข

ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปผลการเรียน
คะแนนเต็ม คะแนน
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์

เกณฑ์
80%
70-79
60-69
50-59

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เล่มที่ 6 มนุ ษย์กับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คาชี้แ จง ให้นักเรีย นทาเครื่ องหมาย (X) ข้อที่ถู กที่สุดเพียงข้อ เดีย วลงในกระดาษคาตอบ
1. กลุ่มสิ่ง มีชีวิต ชนิดเดียวกันอาศัย อยู่ใน
บริเวณใดในช่วงหนึ่ งเรียกว่าอะไร
1. ประชากร
2. สังคมสิ่ งมีชี วิต
3. สกุล
ก. 1.
ข. 2.
ค. 1. และ 2.
ง. 2. และ 3.
2. การปลูกพืชวงศ์ถั่วช่วยเพิ่ มความอุด ม
สมบูรณ์ข องดินได้อย่างไร
ก. เพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดิน
ข. เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน
ค. ช่วยให้ดินสามารถอุ้ มน้าได้ดีขึ้น
ง. เพิ่มประสิทธิ ภาพของดินในการ
ดูดซึมธาตุอาหาร
3. ขยะชนิดใดไม่ย่ อยสลายตามธรรมชาติ
ก. ถุงกระดาษ
ข. โฟมบรรจุอาหาร
ค. ถุงพลาสติก ชีวภาพ
ง. เปลือกส้ ม
4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยการนารองเท้านักเรียนที่ชารุดไปติด
กาวใหม่เพื่อนามาใช้ได้อีกวิธีการ
ดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ก. Reduce
ข. Reuse
ค. Recycle
ง. Repair

5. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจัดการคุ ณภาพดิน
ก. การปรับปรุงบารุงดิน
ข. การปลูกพืชหลากชนิด
ค. การป้องกันการพัง ทลายของดิน
ง. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ดิน
6. แก๊สในข้อใดเป็นก๊าซเรือนกระจก
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลู ออโร
คาร์บอน มีเทน
ข. มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน
ค. ไนโตรเจน ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
ง. มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน
7. การพัฒนาที่จะก่อให้ เกิดผลที่ยั่งยืน
ยาวนาน หมายถึงข้อใด
ก. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดค่านิย มที่
ฟุ่มเฟือยเพื่อ ไม่กระทบคนรุ่นหลัง
ข. การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. การพัฒนาที่มีการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อ มอย่างต่อเนื่อ ง
ง. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เ กิดความเสื่ อม
โทรมแก่คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
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8. ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลู ออร์โร
คาร์บอน
1. ทาให้โลกมีอุ ณหภู มิสูงขึ้น
2. ปริมาณแก๊ส เรือนกระจกจะเพิ่มขึ้น
3. ปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศลดลง
4. ทาให้รังสีอัตราไวโอเลตที่ มีช่วงคลื่น
สั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น
ก. ข้อ 1. และ 2.
ข. ข้อ 2. และ 3.
ค. ข้อ 3. และ 4.
ง. ข้อ 1. และ 4.
9. บุคคลที่ช อบตัด ไม้ทาลายป่า ซึ่งนับว่าเป็นผู้ ที่ทาให้ส มดุลธรรมชาติในกลุ่ มสิ่ง มีชีวิตขั้นสุ ดเสีย
ไปเป็นบุค คลเช่นใด
ก. ขาดความรู้
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่รับผิดชอบ
ง. ไม่เข้าใจปัญหาที่จ ะเกิ ดขึ้น
10. ภาวะโลกร้อน หมายถึง อะไร
ก. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ข. อุณหภู มิเฉลี่ยของโลกเพิ่ มขึ้น
ค. การปล่อยก๊าชพิษ สู่อากาศ
ง. น้าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล
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เฉลยคาตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตอบข้อ
ก
ข
ข
ง
ง
ก
ก
ค
ข
ข

