
 



 
 

 
 

 

    ค าน า 
 

 

        แบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดทรัพยากรธรรมชาต ิ           
และสิ่งแวดล้อม  เล่มที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที5่  
 ลักษณะของสื่อแบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา3 (ภูมิศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
ชุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าทั้งหมดจ านวน 11 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วย 
ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ส าหรับครู ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบฝึกหัดและเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน แบบบันทึกสรุปคะแนน และบรรณานุกรม 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา3  (ภูมิศาสตร์ )               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน 
ครูผู้สอน และผู้ที่มีความสนใจในวิชาสังคมศึกษา3  (ภูมิศาสตร์) ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
       นางพุทธิชาต    คนอยู ่
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ค าแนะน าการใชแ้บบฝกึทักษะการเรียนรู้ส าหรับครู 
 
 

1. แบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              
ชุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวนทั้งหมด 11 เล่ม 

2. แบบฝึกทกัษะการเรยีนรูเ้ล่มนี้เป็นแบบฝึกเล่มที ่1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม 
3. ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์)                     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่มนี้ประกอบด้วย 
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
3.3 ใบความรู ้
3.4 แบบฝึกหัด 
3.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
3.6 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนและเฉลยแบบฝึกหัด  
3.7 แบบบันทึกคะแนน 
3.8 บรรณานุกรม 

4. ครตู้องก ากับติดตามการท าแบบฝึกหัดของนักเรียนในแตล่ะเรื่องอย่างใกล้ชิด             
เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนปรึกษาครูผู้สอนได้ 
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ค าแนะน าการใชแ้บบฝกึทักษะการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

 

      
      การใชแ้บบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              
ชุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู ้เรือ่ง ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ เมื่อท าเสร็จแล้วตรวจค าตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนแลว้บันทึกผลที่ได ้                   
ลงในตารางบันทึกคะแนน 

3. นักเรียนควรต้ังใจท าแบบฝึกหัดให้ครบ เรียงตามล าดับจากแบบฝึกหดัที่ 1   
    จนถึงแบบฝึกหัดสุดท้าย เมื่อพบปัญหาใหข้อค าปรึกษาจากครูผู้สอน                          
    เมื่อท าเสรจ็แล้วตรวจค าตอบแบบฝึกหัด จากเฉลยแบบฝึกหัด  
4. หลังเรียนรู้จบให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ เพื่อประเมินผล             
    การพัฒนาการเรียนรู ้เมือ่ท าเสร็จแล้วตรวจค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน              
    จากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
5. นักเรียนต้องต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังและไม่ชักชวนเพ่ือนคุยในเร่ืองอ่ืน 
    และต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ลอกค าตอบของเพื่อนหรือดูเฉลยก่อน 
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มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ 

 มาตรฐาน ส 5.2 : เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจติส านึกและมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม            
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ    
ประเทศไทยและโลก 

2. ระบุมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์    

ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 
5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        

 

สาระส าคญั 

 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  เพราะโดยความหมายของทรัพยากร 

ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่สิ่งแวดล้อมนั้นหมายถึง  
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย ์ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ก็ได้ ปุาไม้ 
ดิน น้ า อากาศ  ล้วนแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และให้
ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และในขณะเดียวกันปุาไม้ ดิน น้ า อากาศ ก็เป็นสิ่งแวดล้อม
ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้
นักเรียนให้ความหมาย บอกความส าคัญและจ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
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จุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 

เมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม จากสื่อแบบฝึกทักษะ 
การเรียนรูเ้ล่มนี้แล้วนักเรียนจะสามารถ 

1. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาตกัิบสิ่งแวดล้อม 
            ไดถู้กต้อง 
      2. นักเรียนรู้และเข้าใจประเภทของทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมไดถู้กต้อง     

  3. นักเรียนสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตกัิบสิ่งแวดล้อม 
         ไดถู้กต้อง 
 

 

 

สาระการเรยีนรู้ 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 

ค าสั่ง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 
  
      1.   ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ    
  ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
  ข. สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิ
  ค. สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติและให้ประโยชน์แก่มนุษย์ดา้นใดด้านหนึ่ง 
  ง. สิ่งที่มีตามธรรมชาติและให้ประโยชน์แก่มนุษย์ด้านใดด้านหนึ่ง    
      2.          ข้อใดเป็น non - exhausting natural resources ทั้งหมด    
  ก. ดิน  น้ า  สตัว์ปุา 
         ข. น้ า  อากาศ  ดิน 
          ค. แสงแดด อากาศ ปุาไม้ 
  ง. สัตว์ปุา  แร่ธาตุ  ปุาไม้ 
      3.            ข้อใดเป็น renewable natural resources ทั้งหมด 
  ก. ดิน  อากาศ  สัตว์ปุา 
         ข. น้ า  อากาศ  ดิน 
           ค. แสงแดด อากาศ ปุาไม้ 
  ง. สัตว์ปุา  ทุ่งหญ้า  ปุาไม ้
      4.            ข้อใดเป็น exhausting natural resources ทั้งหมด   
  ก. แร่ธาตุ  น้ ามัน   ถ่านหิน 
         ข. แร่ธาตุ  อากาศ  ดิน 
          ค. น้ ามัน อากาศ ปุาไม ้
  ง. สัตว์ปุา  ทุ่งหญ้า  ปุาไม ้
        5.          การใช้ทรัพยากรควรค านึงถึงสิ่งใดมากที่สุด 

ก. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
         ข. ความสมดุลธรรมชาติ 
          ค. ปริมาณการน ามาใช ้
  ง. ความเหมาะสมในการใช้ 
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6.        ข้อใดคือความหมายของสิ่งแวดล้อม 
ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมนุษย ์
ข. สิ่งที่เกิดขึ้นเองและสร้างขึ้นแต่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ค. ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ 
ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

        7.          ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพ่ิมจ านวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได ้แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที ่   
        สูญสิ้นไปได้ หากมนุษย์เราท าให้ธรรมชาติเสียสมดุล 

ก. ปุาไม้   สัตว์ปุา  ทุ่งหญ้า 
ข. อากาศ  น้ า   แร่ธาตุ 
ค. น้ ามัน  ถ่านหนิ  แร่ธาตุ 
ง. ดิน   น้ า    อากาศ 

8.         ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ abiotic environment    
ก. ไม่สามารถสร้างหรือทดแทนขึ้นใหม่ได้เลย 
ข. บางชนิดใช้แล้วก็ไม่หมด 
ค. บางชนิดใช้แล้วจะหมดไปไม่สามารถสร้างทดแทนแล้วรอใช้ประโยชน์ได้ 
ง. ดิน หิน น้ า อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสยีง 

        9.          บ้านเรือน เสื้อผ้า รถยนต์ ถนน จัดเป็นสิ่งแวดล้อมแบบใด   
ก. สิ่งแวดล้อมไมม่ีชีวิต 
ข. สิ่งแวดล้อมที่มชีีวิต 
ค. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
ง. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 10.        ข้อใดไม่ใช่สมบัติของสิ่งแวดล้อม 
ก. มีโครงสร้างเฉพาะตัว 
ข. มีความสัมพันธ์ต่อกัน                     
ค. สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ 
ง. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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น้องๆไม่ตอ้งกังวลใจ 

ท าข้อสอบใหสุ้ดความสามารถ 
เป็นก าลังใจให้นะคะ 
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ใช่แล้วค่ะ เรามาเรยีนรู้
ทรพัยากรธรรมชาติ 

กับสิ่งแวดล้อมกันดีกวา่ 
นะจ๊ะ 

เข้าใจขั้นตอน                 
การเรยีนรู้และ 

ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน
เสรจ็แลว้ใช่ไหมจะ๊ 
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ใบความรู ้: ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การที่มนุษย์สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ
ต้องกินอาหารซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์ ต้องหายใจเอาออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศ ต้องใช้น้ าที่มีอยู่ในที่ต่างๆ 
เพื่อดื่มกิน และเพื่อช าระล้างสิ่งโสโครก ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพ่ือท าให้ร่างกายอบอุ่นหรือเพื่อปูองกัน 
ความร้อนหนาวของอากาศ ต้องมีที่อยู่อาศัยเพื่อใช้เป็นที่ก าบังแดดก าบังฝนและอันตรายต่างๆ ที่จะ
ได้รับ และเมื่อเกิดการเจ็บปุวยขึ้นมาก็จ าเป็นต้องมียารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บปุวยและสามารถ
ด ารงชีวิตต่อไปได้ตามปกติ สิ่งต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตที่ได้กล่าวมาแล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่
หรือมีแหล่งทีม่าจากธรรมชาติทั้งสิ้น อาหารจ าพวกพืชผัก ผลไม้ แม้จะเป็นผลิตผลทีม่นุษย์ผลิตขึ้น    
เองได้ แต่พืชพวกนี้ก็ต้องอาศัยแสงแดด ดิน น้ า และธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งมอียู่ในธรรมชาติ จึงจะท าให้
พืชเจริญเติบโตเกิดดอกผลที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ จึงกล่าวได้ว่าสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตนี้ได้มาจาก
ธรรมชาติทั้งสิ้น และจากการที่สิ่งเหล่านี้มปีระโยชน์และมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์นี่เอง เราจึงรู้จักและเรียก
กันโดยทั่วไปว่า“ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources)”  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ    
ไว้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ  

ดร.เกษม จันทร์แก้ว ได้ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติไว้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติ 
หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ซึ่งถ้าสิ่งน้ันยัง
ไม่ให้หรือไมใ่ห้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ไม่ใช่ทรพัยากรธรรมชาติ  

จากความหมายของค าว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงกล่าวโดยสรุป          
ได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

 

 

 

 

                                       ภาพที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
                             ทีม่า : https://www.google.co.th/search      
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ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

 
โดยทั่วไปทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่ 3 ประเภท โดยแบ่งตามลักษณะและการใช้ประโยชน์ 

ได้แก ่
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (non - exhausting natural resources)      

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้มีอยู่อย่างมากมาย มนุษย์น ามาใช้ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น เป็นทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ถ้าขาดไปแล้วมนุษย์ไมส่ามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้ามีสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดท าให้ทรัพยากรเหล่านี้มีสภาพเสื่อมโทรมลงหรอืมีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ จะท าให้มนุษยม์ีชีวิต 
อยู่ไม่ได้ หรืออยู่ได้ก็ไม่ดี ทรัพยากรเหล่านี้ ได้แก่ น้ า อากาศ แสงแดด ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 2 น้ า                            ภาพที่ 3 อากาศ                       ภาพที่ 4 แสงแดด 
ที่มา : http://photobucket.com  ที่มา : http://photobucket.com    ที่มา : http://photobucket.com 
 

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ (renewable natural resources)    
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้เมื่อใช้แล้ว สามารถเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได ้ทั้งในระยะเวลาสั้นๆ หรือ          
ในระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นทรัพยากรที่ให้ปัจจัยสี่แก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าขาดทรัพยากร
เหล่านี้แล้วมนษุย์ก็อาจมีชีวิตอยู่ไม่ได้ หรือถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์แล้ว ก็อาจ            
มีผลกระทบต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทรัพยากรเหล่านี้ ได้แก่ ปาุไม้ ทุ่งหญ้า            
และสัตว์ปุา ฯลฯ 
 
  
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 5 ปุาไม้                                      ภาพที่ 6 ทุ่งหญ้าและสัตว์ปุา 
    ที่มา : https://www.google.co.th/search     ที่มา : https://www.google.co.th/search 
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  3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (exhausting natural resources) เป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มนุษย์ใช้แล้วจะหมดไปจากโลกนี้ และเมื่อหมดแล้วแม้จะสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนใหม่
ได ้ ก็ต้องใช้เวลานานเป็นล้านๆ ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป จนมนุษย์มิอาจรอใช้
ประโยชน์ได้ ทรัพยากรเหล่านี้ ไดแ้ก่ แร่ธาต ุและพลังงานต่างๆ เป็นทรัพยากรที่มนษุย์มักน ามาใช ้         
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ตนเอง เช่นรถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 6 พลังงาน                                    ภาพที่ 7 แร่ธาตุ 
    ที่มา : https://www.google.co.th/search     ที่มา : https://www.google.co.th/search 
         

ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์แตกต่างกันไป 
ปริมาณและคณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ การน าทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ควรจะกระท าด้วยความระมัดระวัง และมี           
การจัดการที่ดีโดยค านึงถึงสมดุลของธรรมชาติ 

 
 
 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

                  ใชไ้ม่หมดส้ิน                            สามารถทดแทนได ้                       ใชแ้ลว้หมดไป 
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ใบความรู้ : ส่ิงแวดล้อม 

 
1. ความหมายของสิ่งแวดลอ้ม 
    ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของ "สิ่งแวดล้อม" ไว้ดงันี้  
    สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่มีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนษุย์ได้ท าขึ้น  
    ในทางวิชาการ สิ่งแวดล้อม หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ มีทั้งสิ่งทีม่ีชีวิตและสิ่งที่
ไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรม มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหน่ึงมีส่วน
เสริมสร้างหรือท าลายปัจจัยอ่ืนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เป็นวงจรหรือวัฏจักรที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบ 
2. ประเภทของสิง่แวดลอ้ม 
    จากความหมายของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไว้ข้างต้น เราสามารถจ าแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมได้เป็น 
2 ประเภท โดยพิจารณาจากแหล่งก าเนิดของสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
    2.1 สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (natural environment) สิ่งแวดล้อมประเภทนี้       
ย่อมหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์และเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาตินั้น ย่อมมลีักษณะที่แตกต่างกันออกไป ที่กล่าวกันว่าเป็นความหลากหลายในธรรมชาติ
บางชนิดใช้เวลาในการเกิดยาวนานมาก บางชนิดใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการเกิดสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งๆ 
ย่อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมชนิดอื่นๆ ถ้ามีการท าลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมมีผลถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
    สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ โดยพิจารณาจากการ 
มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  
         2.1.1 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการเกดิ 
เป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพ่ิมจ านวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สญูสิ้นไปได้ หากมนุษย์
เราท าให้ธรรมชาติเสียสมดุล ได้แก ่ปุาไม้ สตัว์ปุา ทุ่งหญ้า สัตว์น้ า เป็นต้น  
         2.1.2 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (abiotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา 
บางชนิดใช้ระยะเวลาในการเกิดยาวนานมาก นานจนมนุษย์ไม่สามารถรอใช้ประโยชน์ได้ และสามารถ
สูญสิ้นไปได้ หากมนุษย์ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ได้แก่ แร่ธาตุ แร่เชื้อเพลิง บางชนิดเป็นสิ่งแวดล้อมที่
ปรากฏให้มนุษย์ได้เห็น ได้รู้สึก ได้สัมผสั อยา่งมากมายเหลือเฟือ ไม่มีวันสูญสิ้นไปจากโลก ได้แก่ ดิน 
หิน น้ า อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง เป็นต้น  
    2.2 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made  environment) สิ่งแวดล้อมประเภทนี้มนุษย์อาจ 
สร้างขึน้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ มีทั้งสิ่งทีม่องเห็นได้ จับต้องได้ และสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นไดห้รือไม่
สามารถจับต้องได้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองหรืออาจสร้างขึ้น
ด้วยเหตุจ าเป็นบางประการ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมทีั้งสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิต 
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 อยู่ได้อย่างสุขสบาย ท าให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่จะท าให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
เลวลง ท าให้มนุษย์ได้รับความเดือดร้อน ต้องสูญเสียชีวิตหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสุขภาพจิต 
เสื่อมโทรมลง สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น สามารถแบง่ย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ โดยพิจารณาจาก
ความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมของสิ่งนั้นๆ   
            2.2.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) เป็นสิ่งแวดล้อมทีม่องเห็นได้          
จับต้องได้ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่ บางสิ่งที่มนุษย์สร้างก็เป็นไป
เพื่อสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต ได้แก่ ปัจจัยสี่ อันหมายถึง อาหาร ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค  แต่บางสิ่งก็สร้างเพื่อสนองความต้องการอันไร้ขอบเขตของตนเอง ซึ่ง     
ถือได้ว่าเป็นการสร้างที่เกินความจ าเป็น อันจะน าความเสียหายมาสู่สิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์เองได ้
เมื่อถึงระดับหน่ึง สิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้นมีทั้งสิ่งที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ เช่น บ้านเรือน 
เสื้อผ้า รถยนต ์ถนน เครื่องมอืทางการแพทย์ โทรศัพท์ เปน็ต้น และสิ่งทีไ่ม่ดี ท าให้คุณภาพชีวิตเลวลง 
เช่น น้ าเน่าเสีย  สารพิษที่ใชใ้นการเกษตร สารพิษที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม เปน็ต้น  
 
ตัวอย่าง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการด ารงชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
                       ภาพที่ 9 อาหาร                                    ภาพที ่10 เครื่องนุ่งห่ม 
      ที่มา : https://www.google.co.th/search     ทีม่า : https://www.google.co.th/search 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพที่ 11 ที่อยู่อาศัย                                  ภาพที่ 12 ยารักษาโรค 
    ที่มา : https://www.google.co.th/search     ที่มา : https://www.google.co.th/search 
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ตัวอย่าง  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีคณุประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
                    ภาพที่ 13 เครื่องมือแพทย ์                             ภาพที่ 14 โทรศัพท์ 
      ที่มา : https://www.google.co.th/search     ทีม่า : https://www.google.co.th/search 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพที่ 15 ถนน                                    ภาพที ่16 รถยนต ์
    ที่มา : https://www.google.co.th/search     ที่มา : https://www.google.co.th/search 
 

ตัวอย่าง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่มนุษยส์ร้างขึ้นท าให้คุณภาพชีวิตเลวลง  
 
  
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 17 สารพิษที่ใช้ในการเกษตร                ภาพที่ 18 สารพิษจากโรงงาน 
         ที่มา : https://www.google.co.th/search ที่มา : https://www.google.co.th/search 
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 2.2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social  environment) เป็นสิ่งแวดล้อมทีม่ีลักษณะเป็นนามธรรม มนษุย์
สร้างขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น กฎหมาย ประเพณี ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นต้น บางสิ่งอาจสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม 
เป็นต้น บางสิ่งอาจสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเจริญให้เกิดขึน้แก่หมู่มวลมนุษย์ เช่น การศึกษา การวิจัย 
เป็นต้น บางสิ่งสร้างขึ้นโดยพฤติกรรม การแสดงออกทั้งในลักษณะที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ เช่น การทะเลาะ
วิวาท การช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน การติดยาหรือสารเสพย์ติด เป็นต้น 

 
  ตัวอย่าง สิ่งแวดล้อมทางสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อม 

  

                          สิ่งแวดล้อม                                                       สิ่งแวดล้อม 
          ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ                                           ที่มนุษย์สร้างขึน้      

 

 
   สิ่งแวดล้อม                สิง่แวดล้อม                           สิ่งแวดล้อม                สิ่งแวดล้อม 
      มีชีวิต                     ไม่มีชีวิต                            ทางกายภาพ                 ทางสังคม 
 

 
ภาพที่ 19 ประเภทของสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อ
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

     - กฎหมาย  
- ประเพณี  

     - ระเบียบ     
     - ข้อบังคับ 

มนุษย์สร้างขึ้น
สร้างขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ 
     - ศาสนา  

- ความเช่ือ  
- พิธีกรรม  
 

สร้างขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความ
เจริญให้เกิดขึน้แก่
หมู่มวลมนุษย ์
     -   การศึกษา  
     -   การวิจัย  

 

สร้างขึ้นโดยพฤติกรรม 
การแสดงออก 
 -   การทะเลาะวิวาท  
 -   การช่วยเหลือผู้อื่นที ่
    ได้รับความเดือดร้อน 

 -  การติดยาหรือสาร 
    เสพย์ติด   
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3. สมบัติของสิง่แวดลอ้ม 
   สิ่งแวดล้อมย่อมมีสมบัติเฉพาะตัว การแสดงสมบัติของสิ่งแวดล้อม ตอ้งเป็นการแสดงออกของ
บทบาท/หน้าที่ของสิ่งแวดล้อมนั้น การเข้าใจสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคัญในการ           
ที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดังนั้นการท าความเข้าใจเรื่องสมบัติของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องจ าเป็น            
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
            1) สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สิ่งแวดล้อมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ในด้านโครงสร้างหรือองค์ประกอบ เช่นรูปทรง ขนาด สี หรือกระบวนการที่สร้างสิ่งแวดล้อมนั้น 
เอกลักษณ์ที่แสดงออกมานั้น สามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอะไร เช่นปุาชายเลน ปุาสน  
ปุาดงดิบ ภูเขา บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ประเพณี ศาสนา พื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น  
            2) สิ่งแวดล้อมนั้นจะไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ โดยธรรมชาติแล้ว จะไม่มีสิ่งแวดล้อมใด  
อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่จะมีสิ่งแวดล้อมอื่นอยู่ด้วยเสมอ เช่น สัตว์น้ ากับทะเล มนุษย์กับบ้านเรือน สัตว์ปุา
กับปุาเบญจพรรณ สัตว์น้ าวัยอ่อนกับปุาชายเลน ถนนกับรถยนต์ เป็นต้น 
            3) สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมักมีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธต์่อกัน เนื่องจากสิ่งแวดล้อม 
ไม่อยู่โดดเด่ียว จึงต้องมีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธต์่อกัน เช่นปุาไม้ต้องการธาตุอาหารในดิน
เพื่อการเจริญเติบโต สัตว์ปุาต้องการปุาไม้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากิน มนุษย์ต้องการน้ าไว้ เพื่อการ 
ใช้สอยและดื่มกิน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือเป็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการตัดไม้
ท าลายปุาของมนุษย์ ย่อมส่งผลกระทบถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล 
ลงแหล่งน้ า ยอ่มส่งผลกระทบถึงคุณภาพของน้ า เป็นต้น 
            4) สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดจะมีความทนทานและความเปราะบางต่อการถูกกระท าในระดับ           
ที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่ควบคุมความทนทานหรือความเปราะบางของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณลักษณะ
เฉพาะตัว แหลง่ก าเนิด ขนาด รูปทรง ส ีอายุ ความสามารถในการปูองกันตนเอง ฯลฯ ปัจจัยควบคุม
เหล่านี้ท าให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ยากง่ายแตกต่างกันออกไป สิ่งแวดล้อมทีม่ีความทนทานสูง
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือถกูท าลายได้ยาก สิ่งแวดล้อมที่มีความเปราะบางย่อมมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือถูกท าลายได้ง่าย เช่นสัตว์บางชนิดมีลักษณะที่สวยงาม มีความสามารถในการปูองกันตัวเองน้อย 
และอาศัยอยู่ในบริเวณที่ง่ายแก่การล่า ก็อาจสูญพันธุ์ได้ง่าย จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องระมัดระวัง และ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่กระท าการใดๆ มฉิะนั้นโลกของเราอาจจะต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่าง
ไปอย่างน่าเสียดาย 
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            5) สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในด้านปริมาณและ คุณลักษณะ  
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านปริมาณและคุณลกัษณะ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนัน้อาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หรืออย่างรวดเร็วก็ได้ อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
ของสิ่งแวดล้อมนั้น หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่นมนุษย์ สัตว์ และ
พืช ย่อมเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ไปตามธรรมชาติ น้ าและอากาศอาจมีสภาพเสื่อมโทรมลงจากการ
กระท าของมนุษย์ สัตว์ปุาเหลือน้อยลงเนื่องจากปุาไม้ถูกท าลาย บ้านเรือนพังทลายเพราะพายุที่พัดผ่าน
อย่างรุนแรง 
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เกง่มากเลยคะน้องๆ 
สนใจและตั้งใจอ่านทกุคน
แลว้มาท าแบบฝกึหัดกัน
เลยนะคะ                                       
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                                                   แบบฝกึหดัที่ 1 

 
ค าสัง่  จงเลือกหัวข้อจากด้าน ข   มาใส่หน้าข้อทางด้าน ก  ที่สัมพันธ์กันโดยไม่ซ้ าหัวข้อ 
        (คะแนน 10 คะแนน) 
 
 
        
                        ก.                       ข. 
 
 
..........1. natural resources   ก. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ 
..........2. non - exhausting natural resources  ข. ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม 
..........3. renewable natural resources   ค. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
..........4. exhausting natural resources  ง. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต 
..........5. natural environment   จ. ปุาไม้ สัตว์ปุา ทุ่งหญ้า สัตว์น้ า 
..........6. biotic environment   ฉ. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
..........7. abiotic environment   ช. แร่ธาตุ และพลังงานต่างๆ 
..........8. man-made  environment  ซ. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได ้
..........9. social  environment   ฌ. ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีหมด 
..........10.สมบัติประการหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ญ. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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         แบบฝึกหัดที่ 2 

ค าสัง่ : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน) 

         จงให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 
    

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         จงยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

            

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
          จงยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้น 

 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         จงสรุปสมบัติของสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 
  

ตอบ ………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….…….…….……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน 

 

ค าสัง่ :  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน) 
  
      1.   ข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ    
  ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
  ข. สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิ
  ค. สิ่งที่มีตามธรรมชาติและให้ประโยชน์แก่มนุษย์ด้านใดด้านหนึ่ง     

ง. สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติและให้ประโยชน์แก่มนุษย์ดา้นใดด้านหนึ่ง 
      2.           ข้อใดเป็น non - exhausting natural resources ทั้งหมด    
  ก. น้ า  อากาศ  ดิน 
         ข. ดิน  น้ า  สัตว์ปุา 
          ค. แสงแดด อากาศ ปุาไม้ 
  ง. สัตว์ปุา  แร่ธาตุ  ปุาไม้ 
      3.   ข้อใดเป็น renewable natural resources ทั้งหมด 
  ก. ดิน  อากาศ  สัตว์ปุา 
         ข. น้ า  อากาศ  ดิน 
          ค. สัตว์ปุา  ทุ่งหญ้า  ปุาไม ้
  ง. แสงแดด อากาศ ปุาไม้ 
      4.          ข้อใดเป็น exhausting natural resources ทั้งหมด   
  ก. แร่ธาตุ  อากาศ  ดิน 
         ข. แร่ธาตุ  น้ ามัน   ถ่านหิน 
          ค. น้ ามัน อากาศ ปุาไม ้
  ง. สัตว์ปุา  ทุ่งหญ้า  ปุาไม ้
        5.         การใช้ทรัพยากรควรค านึงถึงสิ่งใดมากทีสุ่ด 

ก. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
         ข. ปริมาณการน ามาใช ้
          ค. ความสมดุลธรรมชาติ 
  ง. ความเหมาะสมในการใช้ 
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6.        ข้อใดคือความหมายของสิ่งแวดล้อม 
ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมนุษย ์
ข. สิ่งที่เกิดขึ้นเองและสร้างขึ้นแต่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ค. ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ 
ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

7.         ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทีส่ามารถเพิ่มจ านวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่  
        สูญสิ้นไปได้ หากมนุษย์เราท าให้ธรรมชาติเสียสมดุล 

ก. ปุาไม้  สัตว์ปุา ทุ่งหญ้า 
ข. อากาศ น้ า แร่ธาตุ 
ค. น้ ามัน  ถ่านหนิ แร่ธาต ุ
ง. ดิน น้ า อากาศ 

        8.         ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะของ abiotic environment    
ก. ดิน หิน น้ า อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสยีง 
ข. บางชนิดใช้แล้วก็ไม่หมด 
ค. บางชนิดใช้แล้วจะหมดไปไม่สามารถสร้างทดแทนแล้วรอใช้ประโยชน์ได้ 
ง. ไม่สามารถสร้างหรือทดแทนขึ้นใหม่ได้เลย 

        9.         บ้านเรือน เสื้อผ้า รถยนต์ ถนน จัดเป็นสิ่งแวดล้อมแบบใด   
ก. สิ่งแวดล้อมไมม่ีชีวิต 
ข. สิ่งแวดล้อมที่มชีีวิต 
ค. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ง. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 10.         ข้อใดไม่ใช่สมบัตขิองสิ่งแวดล้อม 
ก. มีโครงสร้างเฉพาะตัว 
ข. มีความสัมพันธ์ต่อกัน                     
ค. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ง. สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ 
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พี่เป็นก าลังใจใหน้ะ  
เราไปดเูฉลยแบบทดสอบ
และแบบฝึกหัดกนัดีกวา่ 

น้องๆ เรยีนรูเ้รือ่ง 
ทรัพยากรธรรมชาตกิับ 

สิ่งแวดล้อมจบแล้วนะคะ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 

 

แบบทดสอบกอ่นเรียน                 แบบทดสอบหลังเรยีน 

 

ข้อ ค าตอบ  ข้อ ค าตอบ 

1 ค  1 ง 

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

                                                    

ค าสัง่  จงเลือกหัวข้อจากด้าน ข   มาใส่หน้าข้อความด้าน ก  ทีส่ัมพันธ์กนัโดยไม่ซ้ าหัวข้อ 
        (คะแนน 10 คะแนน) 
 
 
                       ก.                                ข 
. 
....ญ...1. natural resources   ก.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ 
....ฌ...2. non - exhausting natural resources  ข.ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม 
....ซ...3. renewable natural resources   ค.มีเอกลักษณเ์ฉพาะตัว 
....ช...4. exhausting natural resources  ง.สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต 
....ฉ...5. natural environment   จ.ปุาไม้ สัตว์ปุา ทุ่งหญ้า สัตว์น้ า 
....จ...6. biotic environment   ฉ.สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
....ง...7. abiotic environment   ช.แร่ธาตุ และพลังงานต่างๆ 
...ก....8. man-made  environment  ซ.ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได ้
...ข....9. social  environment   ฌ.ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีหมด 
...ค....10.สมบัติประการหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ญ.ทรัพยากรธรรมชาติ 
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เฉลยแบบฝกึหัดที่ 2 

 

ค าสัง่ : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน) 

         จงให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ตอบ ทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
 
 
         ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง  
   
ตอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่ อากาศ  น้ า  แสงสว่าง  
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ ได้แก่ ปุาไม้  ทุ่งหญ้า สัตว์ปุา 
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ แร่ธาตุ  น้ ามัน ถ่านหิน 

         จงยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
             
ตอบ แร่ธาตุ แร่เชื้อเพลิง  ปุาไม้  สัตว์ปุา  อากาศ   
 

 
          จงยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 
ตอบ บ้านเรือน  เสื้อผ้า  ยารักษาโรค  สิ่งของเครื่องใช้สอย 
 
         จงสรุปสมบัติของสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 
  
ตอบ  1. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 2. มีความเกี่ยวพันต่อกัน 

3. ไม่อยู่โดดเด่ียวในธรรมชาติ  
4. บางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได ้
5. มีความทนทานและความเปราะบางต่อการถูกกระท าในระดับที่แตกต่างกัน 
 

 

 1 
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แบบบันทกึคะแนนผลการเรยีน 

 

 

ที ่ รายการ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ เกณฑผ์า่น 
1 ทดสอบก่อนเรียน 10  7 
2 ทดสอบหลังเรียน 10  7 
3 แบบฝึกหัดที่ 1 10  7 
4 แบบฝึกหัดที่ 2 10  7 
 รวม 40  28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผ่านเกณฑ์คะ 

 

 

ไดค้ะแนนเทา่ไรคะ 
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