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มนุษย์ได้รับความเดือดร้อน เช่น ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า ปัญหามลพิษ ปัญหาขยะ เป็นต้น
ชุ ดกิ จกรรมนี้ มี เนื้อหาสาระที่ เ กี่ ย วกั บ ปรากฎการณ์ท างทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
นักเรียนได้ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ
ไทย และในโลก เห็ น ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ จะได้ ห าทางป้ อ งกั น พั ฒ นา และบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป
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ชุดกิจกรรม
เรื่อง ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

กระบวนการทางธรรมชาติที่มีผลต่อ มนุษ ย์และสิ่ง แวดล้อ ม ปรากฏให้เห็น เป็น
ปรากฏการณ์ต่างๆได้แก่ ภาวะเรือนกระจก เอลนิโญ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึ
นามิ ช่องโหว่ของก๊าซโอโซน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากมาย
ในบางภูมิภาค เช่น บริเวณแถบทวีปแอฟริกาความร้อนและความแห้งแล้งของอากาศ ทา
ให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย
แถบมหาสมุทรอินเดีย

แม้กระทั้งเหตุการณ์ในแถบทวีปเอเชีย เกิดคลื่นยักษ์ ใน
เมื่อปี 2549 ทาให้ผู้คนล้มตาย ทรัพย์สินเสียหายนับไม่ถ้วน

สิ่งแวดล้อมบริเวณที่คลื่นนี้พัดผ่านเสียหายอย่างมหาศาล

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก การส ารวจภู มิ ศ าสตร์ ใ นชุ ม ชนและแนวโน้ ม ของปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่ มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชื่นชมการกระทาที่ทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติมีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติปรากฏอยู่บนโลก
ที่มผี ลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
3. สรุปสาเหตุและผลของกระบวนการทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้
4. สารวจและบันทึกรายละเอียดการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในชุมชน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
1. ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่องปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ชั่วโมง
2. เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียน ศึกษา ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนดให้
รวบรวมข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
3. ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้
ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.1.1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.1.2 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน่ากลัวจริงหรือ
ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน่ากลัวจริงหรือ
ใบความรู้ที่ 1.3 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใบความรู้ที่ 1.4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสู่มรดกโลกความภาคภูมิใจของคนไทย
ใบกิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสู่มรดกโลกความภาคภูมิใจ ของคนไทย

ใบความรู้ที่ 1.5 เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติสู่ความมหัศจรรย์
ใบความรู้ที่ 1.6 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความตะลึง
ใบความรู้ที่ 1.7 เรื่อง ระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารผูกพันสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.7 เรื่อง เกมกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ระบบนิเวศ)
ใบความรูท้ ี่ 1.8 เรื่อง ปัจจัยทางธรรมชาติที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ใบกิจกรรมที่ 1.8 เรื่อง ปัจจัยทางธรรมชาติที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
4. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมเป็นการเรียนที่กาหนดให้นักเรียนศึกษาเป็นขั้นตอน และเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นนักเรียนควรศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ เนื้อหาสาระใน
ใบความรู้ และวิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้เข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และปฏิบัติ
กิจกรรม
5. อ่านคาชีแ้ จง หรือคาถามในแต่ละกิจกรรมให้อ่านและตอบคาถามอย่างรอบคอบตั้งใจอ่าน
ข้อความ ศึกษาเนื้อหา ทาความเข้าใจให้ดี ถ้านักเรียนมีปัญหาไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ถามครู
6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้บันทึกผล ทาแบบทดสอบก่อนเรียน สรุป
ตามใบกิจกรรม ทาใบกิจกรรมตอนท้ายรวบรวมผลงานส่ง และแบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใช้ประกอบทั้งการเรียน
และประกอบการสอน เพื่อให้การใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้
1. ครูศึกษาชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามี
ความสอดคล้ อ งกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ จ ะน าไปจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ หรื อ ไม่
2. ครูอธิบายและแนะนาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจก่อนนาไปใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. ครู น าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นในชุ ด กิ จ กรรมที่ 1

เรื่ อ ง ปรากฏการณ์

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ และ
ตรวจคาตอบจากเฉลยตอนท้าย
4. ครูบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียนไว้
5. ครูดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนทากิจกรรมตามที่
กาหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาชุดกิจกรรม ตรวจคาตอบจากเฉลยตอนท้าย

6. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และศึกษาตาม
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เสร็จสิ้นครู

นาแบบทดสอบหลังเรียนให้ผู้เรียนทดสอบ และตรวจคาตอบตอนท้าย
7. ครูบันทึกผลการทดสอบหลังเรียน และสรุปผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เพื่อทราบผลการเรียนและการพัฒนา

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทาขึ้น
เพื่ อให้นั กเรียนใช้ศึกษาค้ นคว้า หาความรู้ไ ด้ด้ วยตนเอง โดยก่อ นศึ กษารายละเอี ยดควรอ่ า น
แนะนา การใช้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ดังนี้
1. อ่านคาสั่ง และปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบและตั้งใจ
2. พยายามตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ให้เต็มความสามารถ
3. สนใจปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ไม่คุยออกนอกเรื่องทาให้เสียเวลา
4. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว นักเรียนต้องจัดเก็บชุดกิจกรรมให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ต่อไป รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนอื่นๆให้เรียบร้อย
5. ปฏิบัติงานแข่งกับเวลา เนื่องเวลามีจากัด ต้องตั้งใจ ขยัน อดทน และให้เสร็จ
ทันเวลา
6. นักเรียนต้องใช้ชุดกิจกรรม ด้วยความระมัดระวัง ห้ามทาเครื่องหมายใดๆลงในชุด
กิจกรรม และเมื่อศึกษาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามคาสั่งเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสาร
ทั้งหมดคืนครู
7. กรณีที่นักเรียนปฏิบัติตามชุดกิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจต้องการศึกษาชุดกิจกรรม
ใหม่อีกครั้ง นักเรียนสามารถยืมกลับไปศึกษานอกเวลาได้
( ทั้งประเภทเอกสารเล่ม และ CD หรือผ่านทาง E -mail )

1. ศึ ก ษา จุ ด ประสงค์ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ท ราบว่ า เมื่ อ ศึ ก ษาเนื้ อ หาจบแล้ ว ได้ ค วามรู้
อะไรบ้าง
2. อ่านคาแนวทางการปฏิบัติในการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจตามขั้นตอน
ทาแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจแบบทดสอบจากเฉลยตอนท้าย
3. ศึกษาเนื้อหาในชุดกิจกรรมให้เข้าใจ ทาใบกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และ
สรุปเรื่องที่ศึกษามาแล้ว ตอบคาถามในกิจกรรมที่กาหนดท้ายเนื้อหานั้นๆ
ทุกกิจกรรม โดยมีครูผู้สอนคอยดูแลและให้คาแนะนา
4. ใช้เวลาในการปฏิบัติชุดกิจกรรมติดต่อกันประมาณ 3 ชั่วโมง
5. เขียนคาตอบในใบกิจกรรมทุกหน้าด้วยตนเองหรือร่วมคิดแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน คือการให้นักเรียนซักถามกันเอง
6. นักเรียนทาแบบทดสอบประเมินผล ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อเป็นคะแนน
ระหว่างเรียน

7. ทาแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคาตอบตอนท้าย สรุปผลคะแนนเพื่อ
ทราบผล การเรียนและการพัฒนา
8. ในกรณีที่ยังไม่เข้าใจในระหว่างเรียน ผู้เรียนสามารถทดลองและปฏิบัติโดย
ศึกษาชุดกิจกรรมอีกครั้ง
9. นักเรียนต้องใช้ชุดกิจกรรม ด้วยความระมัดระวัง ห้ามทาเครื่องหมายใดๆลงใน
ชุดกิจกรรม และเมื่อศึกษาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามคาสั่งเรียบร้อยแล้วให้ส่ง
เอกสารทั้งหมดคืนครู
10. ปฏิบัติตามคาแนะนาด้วยความอุตสาหะแล้วความสาเร็จจะเกิดขึ้นในที่สุด

เข้าใจแล้วลงมือ
ปฏิบัติได้เลยครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่
อนเรียน

ชุดที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงเครื่องหมำย กำกบำท ( x ) ตรงกับข้อที่ต้องกำรลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ลักษณะของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับอุณหภูมิของโลก
ก. กักเก็บรังสีเอาไว้ในบรรยากาศ
ข. ปล่อยรังสีความร้อนเป็นคลื่นยาว
ค. กลั่นกรองรังสีจากดวงอาทิตย์ให้ลดความเข้มข้นลง
ง. กั้นไม่ให้รังสีความร้อนที่รับมาจากดวงอาทิตย์สะท้อนมายังโลก
2. ผิวหนังของคนเราจะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้ดี แต่ถ้าก๊าซโอโซนมีจานวนน้อยลงทาให้
การทางานของผิวหนังบกพร่อง ข้อใดคือ ตัวการสาคัญที่ทาให้ก๊าซโอโซนมีจานวนน้อยลง
ก. สาร CFC
ข. ก๊าซโอโซน
ค. ก๊าซออกซิเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3. ประเทศ A ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะ โซโลมอน ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบอาชีพในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก. ต่อเรือ
ข. ขุดแร่
ค. เกษตรกรรม
ง. อุตสาหกรรม
4. จังหวัดใดที่รัฐไม่สามารถช่วยเหลือในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งทะเลได้
ก. ยะลา
ข. ปัตตานี
ค. สตูล
ง. นราธิวาส
5. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของการเกิดคลื่นยักษ์ใต้น้าหรือสึนามิ
ก. ภูเขาใต้มหาสมุทรปะทุ
ข. ชั้นตะกอนใต้มหาสมุทรเลื่อนไหล
ค. แผ่นดินไหวในส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปง. อุกกาบาตพุ่งชนโลกบริเวณที่เป็นมหาสมุทร

6. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ ภาวะเรือนกระจก
ก. ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น
ข. ความแปรปรวนของอากาศมากขึ้น
ค. ความร้อนถูกสกัดกั้นไม่ให้กระจายออกไป
ง. อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยสูงขึ้น
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ก. น้าทะเลหนุนบริเวณชายฝั่ง
ข. ดินแห้งแล้งและเกิดไฟป่ารุนแรง
ค. การชนกันของแผ่นเปลือกโลก
ง. อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทาให้น้าแข็งขั้วโลกละลาย
8. ข้อใดคือผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
ก. ระบบลมสินค้า
ข. กระแสน้าของโลก
ค. ความผันแปรของภูมิอากาศ
ง. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
9. ปรากฏการณ์ภูเขาไฟในประเทศไทยที่ทาให้ ประชากรในภาคตะวันออกสามารถ
ประกอบอาชีพตามข้อใด
ก. ปลูกข้าว
ข. กลั่นน้ามัน
ค. ปลูกผลไม้
ง. อุตสาหกรรมอาหาร
10. การเกิด อุณหภัย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในบริเวณใดของโลก
ก. เกาะฮ่องกง
ข. เกาะบอร์เนียว
ค. เกาะทัสมาเนีย
ง. เกาะนิวฟันด์แลนด์

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.1 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ควำมหมำย

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์นามาใช้
ประโยชน์เพื่อการดารงชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
แสงอาทิตย์ อากาศ น้าดิน สัตว์ป่า หิน แร่ธาตุ
และมนุษย์

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่
รอบตัวมนุษย์อาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือมนุษย์ สร้างขึ้นมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรม
และมีความเหมาะสมหรืออาจ
ไม่เหมาะสม เช่น แสงแดด แม่น้า ถนน
บ้านเรือน โบราณสถาน วัฒนธรรม

จำกควำมหมำยของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดต่ำงกันที่
สิ่งแวดล้อมรวมทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ปรำกฏอยู่รอบตัวเรำ ส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ เน้นสิ่งที่อำนวย ประโยชน์แก่
มนุษย์มำกกว่ำสิ่งอื่น

ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ก. ทรัพยำกรธรรมชำติ
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่
หมดสิ้น ได้แก่
1) ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงาน จากดวง
อาทิตย์ ลม อากาศ ฝุน่ ใช้เท่าไรก็ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด
2) ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
ถู ก ใช้ ใ นทางที่ ผิ ด เช่ น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ที่ดิน น้าฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา ได้ แก่ การปลูก พื ช ชนิด เดี ย วกั นซ้ า ๆ
ซาก ๆ ในที่ เดิม ย่อมทาให้ดินเสื่อมคุณภาพ
ได้ผลผลิตน้อยลง ถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดี
ต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน

ที่มา : https://www.th.wikipedia.org/wiki ,25

2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมด
สิ้นไป ได้แก่
1) ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถ
รักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า
ประชากรโลก ความอุด มสมบู รณ์ ข องดิ น
น้ าเสี ย จากโรงงาน น้ าในดิ น ปลาบางชนิ ด
ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจทาให้เกิดขึ้น
ใหม่ได้
2) ประเภทที่ไม่อาจทาให้มีใหม่ได้ เช่น
คุ ณ สมบั ติ ธ รรมชาติ ข องดิ น พรสวรรค์ ข อง
มนุ ษ ย์ สติ ปั ญ ญา เผ่ า พั น ธุ์ ข องมนุ ษ ย์ ช าติ
ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์น้า
ฯลฯ
3) ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้ว
หมดไป แต่ ยั ง สามารถน ามายุ บให้ กลั บ เป็ น
วัตถุเช่นเดิม แล้วนากลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่
เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคา
ฯลฯ
4) ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนากลับมา
ใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน น้ามัน ก๊าซ อโลหะ
ส่ว นใหญ่ ฯลฯ ถู ก น ามาใช้ เพี ย งครั้ง เดี ย ว
ก็ เ ผาไหม้ ห มดไป ไม่ ส ามารถน ามาใช้ ใ หม่
ได้ ทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สาคัญของโลก
และของประเทศไทยได้แก่ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า
น้า แร่ธาตุ และประชากร (มนุษย์)

ข. สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งสิ่ง[พิมพ์คำ
อ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณ
สำมำรถจัดตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทุกที่ในเอกสำร ให้ใช้
แท็บ 'เครื่องมือกล่องข้อควำม' เพื่อเปลี่ยนแปลงกำร
จัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงที่ดงึ มำ]

ที่มี ชี วิตและไม่ มี ชี วิต ซึ่ง เกิ ดจาก การกระทาของ
มนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างกาหนดขึ้น
1. สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ จาแนกได้ 2 ชนิด คือ
1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ห้วยภูเขา
ทัศนียภาพต่าง ๆ หนอง คลอง บึง ทะเลทะเลสาบ
มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์
พืชพันอธุมทำงวั
์ธรรมชาติ
ต่าง ๆ สัตหรื
ว์ป่าอสิป่่างไม้
2.ได้แสิก่่งแวดล้
ฒนธรรม
แวดล้อม
สิประดิ
่งมีชีวษิตฐ์อื่นหรืๆ อทีมนุ
่อยู่รษอบตั
วเราและมวลมนุ
ย์ เ สริ
ม สร้ า งขึ้ น ษย์ได้ แ ก่
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นโดยใช้
กลวิธีส มั ย ใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม

สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง
เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1) มนุษย์
2) ธรรมชาติแวดล้อม มนุษ ย์เป็น
ตัวการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่ อผลประโยชน์
ของตนเอง มากกว่าสิ่ง อื่น เช่น จับปลาในฤดู
วางไข่ ใช้เครื่องมือถี่เกินไปทาให้ปลาเล็ก ๆ
ติดมาด้วย ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า เพื่อนามา
สร้างที่อยู่อาศัย ส่งเป็นสินค้า หรือเพื่ อใช้
พื้นที่เพาะปลูก ปล่อยของเสียจากโรงงาน
และไอเสียจากรถยนต์ทาให้สิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ (น้าเน่า อากาศเสีย) ธรรมชาติแวดล้อม
ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างช้า ๆ เช่น
แม่ น้ าที่ พั ด พาตะกอนไปทั บ ถมบริ เ วณ
น้าท่วม และปาก แม่น้าต้องใช้เวลานานจึงจะ
มีตะกอนมาก การกัดเซาะพังทลายของดินก็
เช่น เดี ย วกั น ส่ว นการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว นั้ น เกิ ด จากแรงภายในโลก เช่ น
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อื่น ๆ ได้แก่
อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ว า ต ภั ย ไ ฟ ป่ า เ ป็ น ต้ น
ซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวจะไม่เกิดบ่อยครั้งนัก

เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ศาสนา และวั ฒนธรรม เช่ น
เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์
วิ ท ยุ การเมื อ ง ศาสนา และวั ฒ นธรรม

เช่ น

เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์
วิ ท ยุ ฝนเที ย ม เขื่ อ น บ้ า นเรื อ น โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และอื่น ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย ค่านิยม และสุขภาพอนามัย

ที่มา : http://www.vcharkarn.com,2556

ควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1.5.1 มีความสาคัญต่อการดารงชีพของ
สิ่งมีชีวิต
1.5.2 มีอิทธิพลต่อลักษณะที่อยู่อาศัย
1.5.3 สาคัญทางด้านวิชาการและเอกลักษณ์
ของชาติ
1.5.4 สาคัญต่อความสะดวกสบายและความ
เจริญก้าวหน้า
1.5.5 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างมี
ความสัมพันธ์กัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งย่อมมีผลต่อสิ่งอื่นๆ เช่น เมื่อ ป่า
ไม้ถูก ทาลาย ย่อมส่งผลต่อสัตว์ป่า รวมทั้ง
แหล่งน้าและภูมิอากาศ ทาให้ธรรมชาติขาด
ความสมดุลจนในที่สุด
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่
นามาศึกษาในชุดกิจกรรม ประกอบด้วย
- ปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
-สถำนกำรณ์ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
-วิกฤตกำรณ์ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย
-กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- บทบำทขององค์กรในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.1.1 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
คำชี้แจง นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาเครื่องหมาย
กากบาท และอธิบายผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในตาราง
ลำดับ
ที่

ภำพ

1

ที่มา :http://www.thaico.net,2556
2

ที่มา :www.siamsafety.com,2556
3

ที่มา : http://www.oknation.net,2556

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ

ทำงวัฒนธรรม

ผลกระทบ

ลำดับ
ที่

ภำพ

4
ที่มา : http://www.thai.cri.cn,2556

5
ที่มา :www.becnews.com,2556

6
ที่มา :www.yukoncollege.yk.ca,2556

7

ที่มา :learners.in.th.bmp,2556

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ

ทำงวัฒนธรรม

ผลกระทบ

ลำดับ
ที่

ภำพ

8
ที่มา :unitedcats.
Wordpress.com,2556

9
ที่มา :web.ku.ac.th,2556

10
ที่มา :www.energyfantasia.com
,2556

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ

ทำงวัฒนธรรม

ผลกระทบ

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.1.2 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คำชี้แจง นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรูท้ ี่ 1.1 แล้วแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กาหนด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทใด ที่ประเทศ
ไทยต้องพึ่งพาจาก
ต่างประเทศ

1

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

2

“ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าใช้ในทางที่ผิด ”
หมายความว่าอย่างไร

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

3
“ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์กัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีผล
ต่อสิ่งอื่นๆด้วย ”
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่
อย่างไร

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

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.2 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติน่ำกลัวจริงหรือ

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เป็นสิ่งที่อยู่
รอบตัวเรา มันส่งผลกระทบต่อเรา ในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง มีผลกระทบต่อมนุษย์
รุนแรงมาก และน่าสะพึงกลัว ยกตัวอย่าง เช่น สึนามิ และการเกิดแผ่นดินไหว ดังผังมโนทัศน์

ประเภทของปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติ

เอลนิโญ

สึนามิ

ลานิญา
ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ
ภาวะเรือนกระจก

แผ่นดินไหว

ภูเขาไฟระเบิด

รำยละเอียด
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน

เอลนิโญ

เกิดจากอุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณนี้สูงกว่าปกติ เช่นบริเวณฝั่งทะเล
ประเทศเปรู เอกวาดอร์เมื่ออุณหภูมิผิวน้้าทะเลสูงลมสินค้าที่พัด
ประจ้ามีการเปลี่ยนทิศบริเวณนี้จึงเกิดฝนตกหนัก ส่วนฝั่งอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย และไทยเกิดภาวะแห้งแล้ง

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเกิดจาก

ลานิญา

อุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณนี้สูงกว่าปกติ เช่นเมื่ออุณหภูมิผิวน้้า
ทะเลสูงลมสินค้าที่พัดประจ้ามีการเปลี่ยนทิศบริเวณนี้จึงเกิดฝนตก
หนัก ในแถบอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และไทย ส่วนบริเวณฝั่งทะเล
ประเทศเปรู เอกวาดอร์ เกิดภาวะแห้งแล้ง

ภาวะ
เรือนกระจก

บรรยากาศของโลกที่ประกอบด้วยก๊าซต่างๆที่มีคุณสมบัติป้องกัน
และเก็บรังสีจากดวงอาทิตย์ไว้ในภาวะที่สมดุล แต่ถ้าปริมาณก๊าซมี
มากเกินไปความร้อนถูกเก็บในโลกมากท้าให้โลกร้อนมากขึ้น
( ก๊าซนี้ท้าหน้าที่เหมือนบานกระจกในเรือนเพาะช้า )

เกิดจากการที่ความร้อนภายในโลกผลักดันให้หินหนืด
ไหลออกมาทาให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และส่งผลให้
แผ่นดินสั่นสะเทือนด้วย อย่างไรก็ตามการเกิดแผ่นดินไหว หรือ

ภูเขำไฟระเบิด

ภูเขาไฟระเบิดมีผลทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวก บริเวณที่มี
ภูเขาไฟระเบิด มักจะเป็นบริเวณที่มีดินดีมีธาตุอาหารอุดม
สมบูรณ์สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้ เช่น ยางพาราแถบ
เกาะชวา บางแห่งพบแร่เศรษฐกิจ เช่น ทองคา พลอย ทางลบ
ทาลายชีวิตทรัพย์สิน มลพิษทางอากาศจากก๊าซที่เกิดมา คือก๊าซ
ซัลเฟอร์ เกิดฝนกรดเมื่อฝนตกทาปฏิกิริยากับก๊าซต่างๆ

แผ่นดินไหว

เกิดจากการที่ความร้อนภายในโลกผลักดันให้ หินหนืด
ไหลออกมาทาให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และส่งผลให้
แผ่นดินสั่นสะเทือนด้วย

สึนำมิ

เกิดจากภูเขาไฟใต้น้าปะทุ ทาให้น้าทะเล
เคลื่อนไหวเป็นคลื่นยักษ์ และเคลื่อนที่ออกจากตาแหน่งเดิม
เป็นวงกลม และมีกาลังมหาศาล ทาให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้
ที่อยู่บริเวณทะเลและมหาสมุทร ดินถล่มบริเวณชายฝั่ง
ทะเล หรือใต้ท้องทะเล การระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้
ทะเล การพุ่งชนของอุกกาบาต และการกระทาของมนุษย์

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่1.2 เรื่อง ปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติน่ำกลัวจริงหรือ

คาชี้แจง นักเรียนศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติน่ากลัวจริง... หรือ แล้วเลือกคาตอบจาก
ข้อความในแนวตั้งและแนวนอนให้สอดคล้องกัน ( อักษรไขว้ )
ข้อควำมแนวตั้ง
1.
3.
5.
7.

ความร้อนภายในโลกในรูปแมกมาแทรกตัวขึ้นเหนือผิวโลก
ในบรรยากาศมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ก๊าซเรือนกระจก
ปรากฏการณ์ทาให้เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของของทวีปอเมริกาใต้และเกิด
ฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9. ลมที่มีความเร็ว เกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11. น้าฝนที่มีค่าความเป็นกรด-เบส กรดในน้าฝนเกิดจากการละลายน้าของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
13. ภาวะที่ปริมาณน้ามีมากเกินไปจนทาให้เกิดความเสียหาย
ข้อควำมแนวนอน
2. เกิดจากภูเขาไฟใต้น้าปะทุ แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร ทาให้น้าทะเลเคลื่อนไหวเป็น
คลื่นยักษ์ และเคลื่อนที่ออกจากตาแหน่งเดิมเป็นวงกลม
4. ปรากฏการณ์ที่ทาให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้เกิดความแห้ง
แล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. การสาแดงออกมาให้เห็นทางธรรมชาติ
8. ภาวะที่อยู่ในขั้นอันตรายอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
10. ปรากฏการณ์ที่โลกถูกปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศมีก๊าซมากมาย ก๊าซเหล่านี้กั้นไม่ให้
ความร้อนภายในโลกกระจายออกไป
12. ผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
14.บรรยากาศของโลกที่ประกอบด้วยก๊าซที่กรองรังสีจากแสงอาทิตย์
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ที่มา :http://www.siamvclunteer.com,2556

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.3 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ และเอื้อประโยชน์ให้มนุษย์มากมาย ดังนี้
1.เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตมนุษย์ต้องอำศัยปัจจัยต่ำงๆที่มีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรดำรงชีวิตดังนี้
1.1 ที่อยู่อาศัย เดิมทีมนุษย์อาศัยอยู่ตาม

1.2 อาหาร การดารงชีวิตของมนุษย์ต้อง

ร่มไม้ หุบเขาหรือถ้า ดัดแปลงธรรมชาติ

กินอาหารซึ่งมีแร่ธ าตุและพลังงานต่างๆ

เพื่อป้องกันภัยที่เป็นปรากฏการณ์ทาง

จากพื ชและสัตว์ อาศัย น้าที่หมุนเวียนอยู่

ธรรมชาติ สัตว์อื่นๆ หรือ จากมนุษย์ด้วย

ในธรรมชาติในการดื่มและใช้ อาศัยดิน

กันเอง การเลือกที่อยู่มักเลือกที่สามารถหา

เป็นแหล่งผลิตอาหารทั้งที่เป็นพืชและสัตว์

อาหารและน้าได้สะดวกปลอดภัย ดังนั้น

รู้จัก แสวงหาอาหารจากแหล่ งธรรมชาติ

การเลือก ทาเลที่อยู่อาศัยเป็นการกระทาที่

การนาอาหารมาเก็บสะสมไว้ที่บ้าน จนถึง

ต้องมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์

การรู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการผลิต

ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

อาหารจากทรัพยากรธรรมชาติได้เอง
1.4 ยารักษาโรค มนุษย์เริ่มใช้พืชสมุนไพร

1.3 เครื่องนุ่งห่ม ในสมัยแรกนั้นเป็นการ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยเอาต้น กิ่ง ก้าน

นาใบไม้ เยื่อไม้และหนังสัตว์ที่หาได้มา

เปลือก แก่น ดอก ราก ต้มกินหรือทาครั้งละ

ห่อหุ้มร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่น แสดง

มากๆ ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ตัวทา

ความสามารถในการแสวงหา

ละลาย เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ สกัดเอา

ทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นมีการผลิต

ตัวยาแท้ ๆ แล้วทาให้ตัวทาละลายระเหย

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่หาได้ในถิ่น

เหลือแต่ตัวยาไว้ทาให้เป็นผงหรือผลึก

ที่อยู่อาศัย ต่อมาการเปลี่ยนแปลงทาง

ใช้กินแต่น้อย มนุษย์ยังใช้วิธีสังเคราะห์ยา

สังคมของมนุษย์ทาให้เกิดการผลิตเสื้อผ้า

เลียนแบบตัวยาในสมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบ

เครื่องนุ่งห่มเพื่อการค้า

จากสิ่งแวดล้อม

2. สิ่งกำหนดกำรตั้งถิ่นฐำนและชุมชน

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้อง
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นปัจจัยในการดารงชีวิตในบริเวณพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้า ที่ราบรอบๆ ทะเลสาบ ที่ราบชายฝั่งทะเล จึงมักเป็นแหล่งชุมชน
โบราณที่ปรากฏหลักฐานอยู่จนปัจจุบัน เช่น อียิปต์ กรีก โรมัน จีน อินเดียและได้กลายเป็น
บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นของโลก
3. ตัวกำหนดลักษณะอำชีพ มนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นจะประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ตาม
สภาพของพื้นที่และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มมักจะมีอาชีพทา
เกษตรกรรม บริเวณชายทะเลหรือเกาะต่างๆ ก็จะทาการประมง บริเวณที่เป็นแหล่งแร่ก็จะ
ทาเหมืองแร่เป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้สภาพของพื้นที่และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ
ยังมีผลต่อการผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกันอีกด้วย
4. ตัวกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละท้องถิ่นมีความ
แตกต่างกันเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและค่านิยมต่างๆ สภาพแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อลักษณะ
นิสัยใจคอของมนุษย์อีกด้วย เช่น ในเขตอบอุ่นผู้คนมักมีนิสัยสุขุมรอบคอบ ใจเย็น
กระตือรือร้น และขยัน แต่ในเขตร้อนผู้คนมักจะมีนิสัยที่ตรงข้ามกับเขตอบอุ่น เช่น เฉื่อยชา
เกียจคร้าน ใจร้อน หงุดหงิดอารมณ์เสียง่าย ขาดความรอบคอบ ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในป่ามักมี
นิสัยดุร้าย ชอบการต่อสู้ และผจญภัย

5. กิจกรรมทำงด้ำนกำรเมือง หน่วยการเมืองที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของโลก
จะรวมตัวเป็นหน่วยเดียวกันได้จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันมากที่สุด
ส่ ว นการด าเนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งจะเป็ น มิ ต รหรื อ ศั ต รู กั น หรื อ ไม่ นั้ น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความกดดันทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นว่าถ้าเกิดความไม่สมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติกับจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้ น หรือพรมแดนธรรมชาติที่เป็น
ร่องน้ามีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่เสมอ หรือเกิดความแตกต่างในลัทธิความเชื่อทางศาสนา
ตัวอย่างเช่น การที่กองทัพญี่ปุ่นเขายึดครองเกาะไต้หวัน และแมนจูของจีน

สรุป ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้าจุนความเจริญของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน
การศึกษาทางวิ ทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ทาให้ประชาชนหรือชุมชนรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดแล้วประชาชนจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ดี
กิ น ดี มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม

ประเทศหรื อ ชุ ม ชนใดที่ ข าดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ขาดความระมัดระวัง และ
ความรับผิดชอบต่อการใช้และบารุงรักษา ก็จะทาให้ทรัพยากรธรรมชาติต้องสูญเสียไปอย่าง
ไม่คุ้มค่าและขาดแคลนในที่สุด เกิดภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ผลการพัฒนาประเทศที่มิได้
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลเสียแก่ชีวิตมนุษย์

ในปัจจุบันรัฐบาลของหลายประเทศจึงหันมาให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน การพัฒนาเพื่อ
คุณภาพแห่งชีวิตนั้น ก็คือความพยายามร่วมกันในอันที่จะใช้ทรัพยากรอันมีค่าของชาติให้
เกิดผลดี ที่สุดและสอดคล้องกับชีวิตจิตใจความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาติให้มากที่สุด
ในความพยายามร่วมกันนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นไปในรูปแบบของสหวิทยาการ
(วิชาการหลายสาขาร่วมกัน) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือหากว่ามี ก็
จะต้องน้อยที่สุด

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.3 เรือ่ ง ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

คำชี้แจง นักเรียนนาข้อมูลที่สืบค้นจาการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตลงในแผนภาพที่กาหนดหรือสร้างแบบใหม่ก็ได้

แหล่งปัจจัยพื้นฐานใน
การดารงชีวิต
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......................................
.......................................

สิ่งกาหนดการตั้งถิ่นฐาน
และชุมชน
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ตัวกาหนดลักษณะอาชีพ
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ตัวกาหนดรูปแบบของวัฒนธรรม

กิจกรรมทางด้านการเมือง
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ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.4 เรื่อง ทรัพยำกรธรรมชำติสู่มรดกโลกควำมภำคภูมิใจของคนไทย

มรดกโลก (World Heritage Site) คือสถำนที่ อันได้แก่ ป่ำไม้ ภูเขำ ทะเลสำบ
ทะเลทรำย อนุสำวรีย์ สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์กำรยูเนสโก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นกำรบ่งบอกถึงคุณค่ำของสิ่งที่มนุษยชำติ หรือธรรมชำติได้สร้ำง
ขึ้นมำ และควรจะปกป้องสิ่งเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนำคต
ในปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 830 แห่ง ใน 138 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 644 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 162 แห่ง และอีก 24 แห่งเป็นแบบ
ผสมทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ แอฟริกา อาหรับ เอเชียแปซิฟิก
ยุโรป - อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ - แคริบเบียน
ประเทศไทยของเรามี มรดกโลกอะไรบ้าง ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของเราชาวไทยอย่างมาก
มีด้วยกัน 5 แห่ง ( เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ 2 แห่ง )
1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
2.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

1.เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่-ห้วยขำแข้ง

เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการลงทะเบียนของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13
ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อาเภอ ของ 3
จังหวัด ได้แก่ อาเภอบ้านไร่ อาเภอลานสัก อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อาเภอสังขละบุรี
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 4,046,747 ไร่ หรือ
6,427 ตารางกิโลเมตร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ มีลักษณะทางภูประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และ
เป็นต้นกาเนิดของแม่น้าลาธารที่สาคัญเช่น แม่น้าแควน้อยและแม่น้าแควใหญ่ พื้นที่ของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีความสูงโดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ ประมาณ 800 - 1,200
เมตรจากระดับน้าทะเล และมีเขาใหญ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ใหญ่นเรศวรซึ่งมีความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้าทะเล
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลก โดยมีเหตุผลตามเกณฑ์การพิจารณาคือ
1. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางธรณีวิทยา
หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กาลัง
เกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
2.เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ
เช่น แม่น้า น้าตก ภูเขา
3.เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่
ยังคงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืช
และสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

ที่มา :w.wcsthailand.org,2556

2. อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่

เป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของไทย และเป็นอันดับที่ 2 ของมรดกทางธรรมชาติไทย
ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 10-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงเดอแบน
ประเทศแอฟริกาใต้ ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อีก 1 แห่ง กินพื้นที่อยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร ถูก
เรียกว่าเป็น ผืนป่าตะวันออก ซึ่งเปรียบเทียบกับผืนป่าตะวันตก ในเขตจังหวัดตาก และ
รอบๆ แหล่งมรดกโลกเขาใหญ่ ดงพญาเย็นนั้น เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง โดยมี สภาพป่าแบบต่างๆ ตั้งแต่ ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง
ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า
เหตุ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น มรดกโลก โดยมี เ หตุ ผ ลตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคื อ
1.เป็นแหล่งที่มีชนิดพันธุ์ของพืช และสัตว์ที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นเป็นจานวน
มาก โดยในจานวนพืชราว 15,000 ชนิดที่พบในประเทศไทย สามารถพบในแหล่งมรดก
โลกนี้ถึง 2,500 ชนิด มีพืชเฉพาะผืนป่านี้ถึง 16 ชนิด
2.มีสัตว์ป่ากว่า 800 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ากว่า 209 ชนิด นกกว่า 392 ชนิด และเงือก 4 ชนิด ใน 6 ชนิดที่พบใน
ประเทศไทย

บริเวณน้าตกและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ที่มา :http://www.fwfcc-thai.org,2556

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง ทรัพยำกรธรรมชำติสู่มรดกโลกควำมภำคภูมิใจของคนไทย
คำชี้แจง นักเรียนศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในภาพว่ามีอะไรบ้าง และนักเรียนจะมีวิธีการ
อย่างไร/ข้อเสนอแนะที่จะทาให้ทรัพยากรในภาพมีสภาพเช่นนี้ตลอดไป และยังคงเป็น
มรดกของประเทศไทยและของโลกต่อไป

อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

ทรัพยากรธรรมชาติที่พบ...............................................................................
......................................................................................................................
วิธีการ ...........................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ...................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................
.........................................................................................................................

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.5 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติสู่ควำมมหัศจรรย์

ธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงามเป็นแหล่งขุมทรัพย์อันน่าทึ่ง ตั้งแต่เทือกเขาที่มีหิมะ
ปกคลุม ป่าเขียวชอุ่ม แนวปะการัง ธารน้าแข็ง แม่น้าสายยาว น้าพุ สัตว์ ดอกไม้ และต้นไม้
หลากพันธุ์ ซึ่งล้วนแต่งดงามอย่างไม่น่าเชื่อ บางแห่งอาจทาให้อาจทาให้ถึงกับลืมหายใจเพราะ
ความมหัศจรรย์ แต่สุดท้ายมนุษย์ก็ได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายประการ

1. แกรนด์แคนยอน อยู่ในรัฐอริโซน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นช่องเขาสูงชันที่เกิด
จากการกัดเซาะของกระแสน้าอันเชี่ยวกราก
ในแม่น้าโคโรลาโด กระแสน้านี้ได้กัดเซาะ
ชั้นหินจนเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
มีความกว้างตั้งแต่ 0.25 ถึง 15 ไมล์ และยาว
ประมาณ 277 ไมล์
2. น้าตกแองเจิล

ตั้งอยู่ในประเทศ

เวเนซูเอลา เป็นน้าตกที่สูงที่สุดในโลกมีความ
สูง 1,000 เมตร ถูกค้นพบโดย จิมมี่ แองเจิล
ซึ่งเป็นนักบินชาวอเมริกัน
ในปี ค.ศ. 1935 น้าตกแห่งนี้จึงถูกตั้งชื่อ
ตามนักบินผู้ค้นพบ
ร

3. ภูเขาไฟพาริคูติน อยู่ในประเทศเม็กซิโก
ปีค.ศ. 1943 อาจเป็นปีของการระเบิดที่รุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูเขาไฟแห่งนี้สูงขึ้น
ถึง 336 เมตร และในช่วง 8 ปีหลังจากนั้นก็มี
ที่มา: http://www.oknetion.net,2556
และ http://writer.dex-d.com,2556
การระเบิดเงียบๆอย่างต่อเนื่อง และท
าให้เกิด
เพลิงไหม้กินพื้นที่ 25 กิโลเมตรโดยรอบใน
ปีค.ศ 1952 การระเบิดสิ้นสุดลง และภูเขาไฟ
พาริคูตินก็ดับสนิท โดยมีความสูง 424 เมตร
ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งตระหง่านอย่างเงียบสงบ
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

4. หมู่เกาะกาลาปากอส คาว่า กาลาปากอสเป็น
ภาษาสเปนแปลว่า เต่า อยู่ในประเทศเอกวาดอร์
หมู่เกาะนี้เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจาก
ภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้านปีมาแล้ว และยังมีภูเขาไฟ
มีพลัง แม้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็ยังเกิดภูเขา
ไฟอยู่ประปราย ภูมิประเทศที่โดดเด่น คือพื้นผิว
ที่ขรุขระอันเกิดจากภูเขาไฟ ปล่องภูเขาไฟ และ
หน้าผา บนเกาะนี้มีเต่าที่หนักถึงหลายร้อยปอนด์

5.น้าพุร้อนเจซีร์ ในประเทศไอซแลนด์

นักโทษถูกเนรเทศให้มาอยู่บนเกาะเหล่านี้ถึงปี

เป็นน้าพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาด้วยแรงดัน

1959 หลังจากนั้นจึงมีการประกาศให้เกาะเหล่านี้

มหาศาล พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยบ่อ

เป็นอุทยานแห่งชาติ

ลาวา และน้าพุร้อน

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฎกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.6 ปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติที่สร้ำงควำมตะลึง

ตัวอย่างปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความตะลึงและมีผลกระทบต่อมนุษย์
1.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ดอกไม้น้ำแข็ง ( Ice Flowers )

ที่มา: http://upic.me,2556

เกิดขึ้นบนทะเลที่กลายเป็นน้าแข็ง และเกิดมีเกร็ดน้าแข็งที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นช่อดอกไม้สีขาว
กลีบบางผุดขึ้นมาเต็มพื้นน้าแข็ง เป็นหนึ่งในรูปแบบของแผ่นน้าแข็ง ที่เพึ่งก่อตัวขึ้นใหม่ เมื่อไอน้า
*
อิ่มตัว ( Saturated Water Vapors ) ที่แทรกตัวขึ้นมาตามรอยแตกของแผ่
นน้าแข็ง เมื่อไอน้าอิ่มตัว
สัมผัสกับอากาศเย็นจัดด้านบนก็จะเริ่มก่อตัวเป็นเกร็ดน้าแข็ง ส่วนเกลือที่อยู่บนผิวของเกร็ดน้าแข็ง
ก็จะเกิดการตกผลึก เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนผิวของเกร็ดน้าแข็ง ผลึกเกลือที่เกิดขึ้นจะเป็นเสมือน
แกนให้ให้ไอน้าอิ่มตัวที่เหลือเกาะเป็นเกร็ดน้าแข็งใหม่ขึ้นสลับไปมาจนซ้อนทับกันจนคล้าย กลีบ
ดอกไม้

2.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ หินเดินได้ ( Sailing Stones )

เรซแทรคพลาย่า = แอ่งทะเบสาบที่แห้งแล้ง
แล้วมีความยาวในแนวเหนือ -ใต้ ยาว 4 กม.
จากตะวันออก-ตะวันตก ยาว 2 กม. มีลักษณะ
พื้นผิวเป็นระแหงโคลน ที่แห้งแตก ( Mud
Crack )ส่วนมากประกอบด้วยตะกอนขนาด
ใหญ่เป็ นทรายแป้ ง (ทราย + โคลน)และ
ดินเหนียวอากาศแห้งแล้ง

ที่มา: http://www.upic.me,2556
เกิดขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติเดท วัลลี่ย์ (Death Valley National Park) ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งที่พบก็คือ ร่องรอยการเคลื่อนที่ของ
ก้อนหิน ที่ทิ้งไว้บนดินเหนียวที่แห้งเป็นทางยาว โดยปรากฏการณ์ธรรมชาติ นี้จะ
เกิดขึ้นทุก 2 - 3 ปี ครั้ง และหินบางก้อนก็ใช้เวลากว่า 3 - 4 ปีในการเคลื่อนที่
ปรากฏการณ์หินเดินได้ เกิดจากมนุษย์ หรือ สัตว์ หรือไม่จากลักษณะรูปร่างของ
ร่องรอยการไถลของหินนั้น บ่งบอกได้ว่า หินก้อนนั้นต้องเคลื่อนที่ในช่วงที่พื้นของเรซ
แทรคพลาย่านั้นถูก ปกคลุมด้วยดินเหนียวอ่อนนุ่ม ถ้าเป็นฝีมือของคนหรือสัตว์จะต้องมี
ร่องรอยของ การเหยียบย่ารบกวนชั้นดิน เหนียวด้วย แต่ในบริเวณดังกล่าวไม่ปรากฏ
หลักฐานร่องรอยจากคนหรือ สัตว์ที่จะช่วยให้หิน เคลื่อนที่เลย มีเพียงร่องรอยการไถล
ของหินเท่านั้น

3.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ไอส์เซอร์เคิ้ล ( Ice Circle )
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่พบเห็น
ได้ยาก และสมมุติฐานที่เป็นที่ยอมรับ
กันถึงสาเหตุ เกิดจากการที่ ผิวน้าเริ่ม
ก่อตัวเป็นน้าแข็งจากบริเวณกึ่งกลาง
ของผิวน้า แล้วค่อยๆก่อตัวตามขอบ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องประกอบกับ
แหล่ ง น้ าจะต้ อ งไหลเอื่ อ ยๆ เพื่ อ ให้
เกิ ด น้ าแข็ ง สามารถก่ อ ตั ว บริ เ วณ
ขอบ ขณะหมุนขยายตัวออกมาเรื่อยๆ
จนไปชนกั บ ขอบน้ าแข็ ง แผ่ น อื่ น ๆ
ไอส์ เ ซ อร์ เ คิ้ ล บางแผ่ น มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 150 เมตร อาดจะ
พบอยู่ เ ดี่ ย วๆ

ไอส์เซอร์เคิ้ล วงนี้ถ่ำยที่ Norwalk
เมื่อ พ.ศ. 2546

หรื อ เป็ น กลุ่ ม ก็ ไ ด้

ไอส์เซอร์เคิ้ล วงนี้ถ่ำยที่ Amasa,
Michigan เมื่อ พ.ศ. 2549

4.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ เมฆจำนบิน ( Lenticular )

ที่มา : http://www.upic.me/show/9893361,2556
เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า รูปทรง เลนส์ (Lens - Shaped ) เมฆรูปทรงเลนส์
( Lenticular cloud ) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แสนประหลาด และสวยงาม คล้ายจานบินและ
หากปรากฏการณ์เมฆรูปทรงเลนส์ ขึ้นในสมัยก่อน รูปภาพวัตถุบินลึกลับ ต่างที่มีการจารึกไว้ ก็
อาจเป็นปรากฏการณ์นี้ก็เป็นไปได้สาเหตุการเกิด เมื่ออากาศชื้นอิ่มตัวพัดผ่านยอดเขาหรือภูเขา
ทาให้เกิดการไหลของกระแสอากาศชื้นแบบลูกคลื่นขนาดใหญ่ เมื่ออากาศชื้นถูกพัดไหลขึ้น
สูงขึ้นเรื่อย ตามระลอกคลื่นอุณหภูมิจะค่อยลดลงเรื่อยจนถึงจุด ที่ทาให้อากาศชื้นเริ่มกลั่นตัว
ทาให้เกิดปรากฏการณ์เมฆจานบิน เมื่อเมฆไหลลงมาต่าเรื่อยๆอุณหภูมิจะสูงขึ้น เมฆจะค่อยๆ
ระเหยกับไปอยู่ในสภาพของอากาศชื้นอีกครั้ง

ที่มา : http://www. upic.me/show/9893361,2556
5.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ เมฆ สวยที่สุดในโลก
Mammatus Clouds เมฆแมมมะทูส หรือ เมฆตะปุ่มตะปํ่า (Bumpy clouds)

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่จะทาให้เมฆเกิด เป็นเซล เป็นปุ่มเล็กปุ่มน้อย คล้ายถุง
ห้อยลงมาจากท้องฟ้า โดยคาว่า "mammatus" มาจากภาษาลาติน mamma แปลว่าเต้านม
ซี่งมาจากการ ที่ก้อนเมฆมีลักษณะคล้าย เต้านมของวัว โดยแต่ละปุ่มมีขนาดใหญ่ 1 - 3
กิโลเมตร ยื่นยาวลงมาประมาณ 0.5 กิโลเมตร เรียงรายยาวหลายร้อยกิโลเมตร
ปรากฏการณ์ นี้อาจเกิดขึ้น 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ปรากฏการณ์ เมฆ แมมมะทูส มีส่วน
เชื่อมโยงกับ การเกิดพายุใหญ่ หรือก่อนเกิดพายุ ทอร์นาโด

6.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ทุ่งน้ำแข็ง นักบวชขำว ( Penitentes )

Penitentes เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากรูปแบบการก่อตัวของหิมะ ที่พบได้ใน
บริเวณที่สูงกว่าระดับน้าทะเลมากๆ โดยมีรูปแบบเป็นแท่งสามเหลี่ยม เรียวยาวสูง ซึ่งสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์นี้ก็มีแสงอาทิตย์ทาให้เกิดรูปทรง ประหลาดนี้ โดยแสงอาทิตย์จะทาให้
เกิดรอยบุ่มเป็นจุดๆ กระจายตัวไปทั่วทั้งพื้นหิมะ และรอยบุ่มนี้ก็จะมีแอ่งน้าเล็กขังอยู่ และอ่าง
น้านี้เมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็จะทาตัวคล้ายเลนส์ รวมแสงส่องลงไปลึกขึ้นๆ เรื่อยๆ จนเกิดเป็นทุ่ง
น้าแข็ง เนื่องมาจากรูปทรงของน้าแข็งนี้ คล้ายกับหมวกของพวกนักบวช ทรงแหลมสูง
ทุ่งน้าแข็งนักบวชขาว นี้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกจากงานเขียน ของดาวิน ในปี 1839
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 1835 โดยเขาได้เดินทางจากเมือง Santiago de Chile ไปยังเมือง Argentinian
city of Mendoza และระหว่างทางเขาก็ได้พบกับทุ่งน้าแข็งนักบวชขาว เข้า และเขาได้อธิบาย
ปรากฏการณ์นี้ ด้วยสมมุติฐานว่า เกิดจากลมจากเทือกเขาเอนดีส ( Andes ) และต่อมาในปี 19541965 Lliboutry ที่ได้ทาการศึกษา ปรากฏการณ์นี้มีกุญแจสาคัญคือ ความแตกต่างของการระเหย
ตัวของหิมะ ซึ่งเกิดจากการที่ ที่น้าเกิดการกลั่นตัว ภายใต้จุดเยือกแข็ง จึงทาให้น้ามีความบริสุทธิ์
มาก และน้าที่บริสุทธิ์มากก็ต้องการพลังงานที่สูงกว่าในก ารละลายตัว ทาให้เกิดบริเวณที่น้าแข็ง
ไม่บริสุทธิ์ เกิดการระเหยตัวเป็นแอ่งน้า เล็กๆกระจายตัวไปทั่วพื้นน้าแข็ง และละลายลึกลง
เรื่อยๆ จนเกิดเป็นทุ่งน้าแข็งนักบวชขาวขึ้น

ที่มา : http://www.upic.me/show,2556

7.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ รุ้ง กินน้ำ สวยที่สุดในโลก
Rainbow รุ้งกินน้า เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากการที่แสง ได้เกิดการหักเหของ
แสงที่เกิดขึ้นในระอองน้า สะท้อนออกมาทาให้เห็นสีของแสงทั้ง 7 สี คือ สี ม่วง คราม
น้าเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

ที่มา : http://www. upic.me/show,2556

รุ้งกินน้ำ สองตัว ซ้อนกัน ถ่ำยที่
ทุ่งใน Whitestone , Alaska

รุ้งกินน้ำสองตัวซ้อนกันและมีเงำ สะท้อน
รุ้งกินน้ำในน้ำด้วยภำพถ่ำยที่ Kansas
สหรัฐอเมริกำ

ที่มา : http://www.upic.me/show,2556

8.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ กองทัพ คลื่น แห่ง แม่น้ำอเมซอน ( Pororoca )

รุ้งกินน้ำ สุดสวยน้ำอำจจะดูผิดธรรมชำติ
เนื่องจำกกำรใช้เทคนิคกำรถ่ำยที่เรียกว่ำ " HDR Technique
Pororoca คือ ปรากฏการ์ณธรรมชาติ ที่จะเกิดประมาณ สองปีครั้ง ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคม จากการที่น้าจากมหาสมุทรแอตแลนติก ( Atlantic Ocean ) ไหลย้อน
ขึ้นมาใน แม่น้าอเมซอน ประเทศบราซิล และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ คลื่นน้าที่วิ่ง
ต่อๆกัน มายาวที่สุดในโลก บริเวณปากแม่น้า ลักษณะของกองทัพคลื่น แห่ง แม่น้าอเมซอน
โดยปรากฏการณ์นี้ได้ชื่อว่า " Pororoca " ซึ่งมาจากภาษาพื้นเมืองของชนเผ่า Tupi ที่แปลว่า
มหาเสียงกัมปนาท "great destructive noise" เนื่องจากเสียงจากการเกิดคลื่นนี้สามารถได้ยิน
ล่วงหน้ากว่า 30 นาที ก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนตัวมาถึง และมันยังทรงด้วยอนุภาพในการทาลาย
ล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามัน ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ บ้านชาวพื้นเมือง รวมถึงสิ่งมีชีวิต
ทุกอย่าง แต่ก็ยังมีมนุษย์ที่ไม่ยาเกรงมัน กลับหลงใหลในพละกาลัง รวมตัวกันโต้คลื่นโดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี 1999 แต่นั้นก็เต็มไปด้วยอันตราย เนื่องจากคลื่นน้านั้น เต็มไปด้วยเศษไม้ซุง ซึ่งพร้อม
จะเข้ามากระแทรก นักโต้คลื่นได้ทุกเวลา จากการบันทึก นักโต้คลื่นชาวบราซิลเรี่ยน ชื่อว่า
Picuruta Salazar สามารถโต้คลื่นได้เป็นระยะทางกว่า 12.5 กิโลเมตร เป็นเวลากว่า 37 นาที

ที่มา : http://www.upic.me/show,2556

9.ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ทะเลโฟม ( Whipping Cream Ocean )

ที่มา : http://www.upic.me/show,2556
Whipping Cream Ocean เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทาง
เหนือของ เมืองซิดนี่ย์ ( Sydney ) ที่ยัมบา ( Yamba ) ของ นิวเซาธ์เวลส์ ( New South
Wales ) และได้แปรเปลี่ยนชายฝั่งเป็น คาปูชิโน ( Cappuccino Coast ) ฟองโฟมได้กลืน
กินทั้งหาด และอาคารสิ่งก่อสร้างไปกว่าครึ่งหลังที่ก่อสร้างอยู่ ริมชายหาด ไม่เว้นแม้แต่
ศูนย์หน่วยกู้ภัยชายหาดท้องถิ่น ฟองโฟมนี้กินอาณาบริเวณออกไป กว่า 30 ไมล์จาก
ชายฝั่งโดยนักวิทยาศาสตร์ ได้อธิบายถึงสาเหตุของ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ นี้ไว้ว่าเกิดจาก
ความบังเอิญหลายอย่างที่ลงตัว ฟองโฟมเหล่านี้ไม่ได้เกิดสิ่งสวยงาม แต่มันเกิดจาก
สิ่งสกปรกต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นทาให้ทะเลสกปรก , เกิดจากเกลือ , เกิดจากปฎิกริยา
ทางเคมี การเน่าเปื่อยของซากพืช ซากสัตว์ในทะเล ปลา ที่เกิดจากน้าเสียที่มนุษย์ได้
สร้างขึ้น

เมื่อทุกอย่างมารวมตัวกันด้วยส่วนผสมที่ลงตัว และมีคลื่นที่เคลื่อนตัวแล้ว

ม้วนตัวลงก็จะ ทาให้เกิดฟอง และเมื่อคลื่นได้เคลื่อนมากระทบฝั่งจะคลายฟองออกมา
สะสมอยู่ที่ริมชายหาดสะสมตัวขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่1.7 เรื่อง ระบบนิเวศ และห่วงโซ่อำหำรผูกพันสิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศ (ECOSYSTEM)
ระบบนิ เ วศเป็ น หน่ ว ยที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่ง มีชี วิต และสิ่งแวดล้อม เพราะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีก าร
แลกเปลี่ ย นสสาร แร่ ธ าตุ และพลั ง งานกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยผ่ า นห่ ว งโซ่ อ าหาร
(food chain) มีลาดับของการกินเป็นทอด ๆ ทาให้สสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไป
ใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏจักร ทาให้มีการถ่ายทอดพลังงานไปตามลาดับขั้นเป็นช่วง ๆ
ในห่วงโซ่อาหารได้ การจาแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะจาแนกได้เป็น
สององค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

ที่มา : http://www. student.nu.ac.th,2556
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน อาจมีทั้งพึ่งพาและ
แก่งแย่งกัน ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทาให้สิ่งมีชีวิตมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันซึ่ง
แบ่งได้เป็น 3 แบบใหญ่ๆได้แก่ การแก่งแย่ง (competition) การล่าเหยื่อ (predation)
และภาวะอยู่ร่วมกัน (symbiosis) ซึ่งแต่ละแบบทาหน้าที่เป็นองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมเพื่อปรับตัวด้านวิวัฒนาการ ผ่านทางการคัดเลือกธรรมชาติมา การเรียนรู้
ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆดังกล่าว ทาให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ประชากรในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้มนุษย์เกิดความตระหนักใน
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ห่วงโซ่อำหำร(Food Chain)
หมำยถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จากผู้ผลิตสู่
ผู้บริโภค ทาให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลาดับจากการกินต่อกัน

การกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในห่วงโซ่อาหารเช่น ต้นข้าว
ต้นข้าว

กบมากินตั๊กแตน และ

ตั๊กแตนมากินใบของ

เหยี่ยวมากินกบ ซึ่งจากลาดับขั้นในการกินต่อกัน

นี้สามารถอธิบายได้ว่า

ต้นข้ำว นับเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารนี้ เนื่องจากต้นข้าว เป็นพืชซึ่งสามารถสร้างอาหารได้เอง
โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ตั๊กแตน นับเป็นผู้บริโภคลาดับที่ 1 เนื่องจาก ตั๊กแตนเป็นสัตว์ลาดับแรกที่บริโภคข้าวซึ่ง
เป็นผู้ผลิต

กบ นับเป็นผู้บริโภคลาดับที่ 2 เนื่องจาก กบจับตั๊กแตนกินเป็นอาหาร หลังจากที่ตั๊กแตน
กินต้นข้าวไปแล้ว

เหยี่ยว เป็นผู้บริโภคลาดับสุดท้าย เนื่องจาก เหยี่ยวจับกบกินเป็นอาหาร และในโซ่อาหารนี้ไม่มี
สัตว์อื่นมาจับเหยี่ยวกินอีกทอดหนึ่ง

บทสรุปของระบบนิเวศและห่วงโซ่อำหำรกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งในระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหาร เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เช่น ชาวนาทานาปลูกข้าว กบ
มากินตั๊กแตน ต้นข้าวของชาวนาเจริญเติบโตและสามารถเกี่ยวเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเลี้ยง
ประชากรในประเทศไทย และส่งเป็นสินค้าออกขายต่างประเทศ ชาวนามีรายได้ โรงสีมีรายได้
ประเทศชาติมีรายได้

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.7 เรื่อง ระบบนิเวศ และห่วงโซ่อำหำรผูกพันสิ่งแวดล้อม

คำชี้แจง จากรูปที่ 1 – 3 นักเรียนเรียงคาภาษาอังกฤษที่กาหนด นักเรียน ลงในกรอบ
สี่เหลี่ยมแล้วเขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในปรากฎการณ์ทางธรรมชาติใน
กระดาษคาตอบใต้ภาพและสรุปความสาคัญของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ต่อมนุษย์
1. รูปที่ 1

คำตอบ ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. รูปที่ 2

คำตอบ ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3.รูปที่ 3

คำตอบ ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบควำมรู้ที่ 1.8 เรื่อง ปัจจัยทำงธรรมชำติที่ทำให้เกิดปรำกฏกำณ์ทำงธรรมชำติ

ปั จ จั ย ทำงธรรมชำติ เช่ น ควำมร้ อ นภำยในโลก แรงกดดั น ภำยในโลก กระแสน้ ำ
ในมหำสมุทร ธำรน้ำแข็ง และอำศัยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ สำมำรถทำให้เกิดปรำกฎกำรณ์ต่ำงๆ
บนโลกนี้หลำยอย่ำงและปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำง
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น
1. กำรร้อนขึ้นของบรรยำกำศโลก หรือ ภำวะโลกร้อน

เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้ ทั้ ง จาก
ยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม โดยก๊าซนี้ไปกั้นไม่ให้รังสีความร้อนที่รับมาจากดวงอาทิตย์
สะท้อนออกจากโลกหรือกักเก็บเอาไว้ในบรรยากาศ เนื่องจากก๊าซดังกล่ าวจะปล่อยรังสีความร้อน
เป็นคลื่นยาว ทาให้บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ น้าแข็งที่ขั้วโลกละลาย
เร็วขึ้นทาให้ปริมาณน้าบนโลกสูงขึ้นจนเกิดน้าท่วม ร่างกายมนุษย์ปรับตัวไม่ได้จากการสูงขึ้นของ
อุณหภูมิ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้อากาศแปรปรวนฝนไม่ ตก พืชพรรณเสียหายสิ้ นเปลือง
พลังงาน เช่น น้ามัน ไฟฟ้า จากการใช้เครื่องในการทาความเย็นเพื่อบรรเทาความร้อน
หากจะถามว่าภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นเมื่อ คริสต์ ศตวรรษที่ 18 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ เรียกว่า
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เกาะบริเตนใหญ่ ( ประเทศอังกฤษ ) มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรมา
ใช้พ ลังงานจากถ่านหินแทนท าให้ปริมาณถ่านหินถูกนามาใช้ทั่วทั้ งยุโรปและอเมริกา พลังงาน
เหล่านี้เมื่อผ่านการเผาไหม้จะทาให้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะนั้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสแต่ก็ส่งผลกระทบบ้าง เช่น ภาวะขาดแคลนน้า เกิดพายุอย่าง
รุนแรง สถานการณ์โลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบ เช่น
พื้นที่ชายฝั่งถูกน้าทะเลกัดเซาะ บ้านเรือนถูกน้าทะเลท่วมกรณี ชุมชนสมุทรจีน ตาบลแหลมฟ้าผ่า
จังหวัดสมุทรปราการ ทะเลได้กลืนที่ตั้งของชุมชนมากถึง 2 กิโลเมตร หรือ กรณีบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน

ประเทศที่....ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

10 ประเทศ มี
ดั ง นี้ รายงานโดยศู น ย์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คาร์ บ อนไดออกไซด์ (Carbon
Dioxide Information Analysis) หน่วยงานในกากับของกระทรวง
พลังงานสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2004 พบว่า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สหรัฐอเมริกา
จีน
รัสเซีย
อินเดีย
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้
อิตาลี

22.2 %
18.4 %
5.6 %
4.9 %
4.6 %
3.0 %
2.3 %
2.2 %
1.7 %
1.7 %

บทสรุป ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

น้ำแข็งขั้วโลกละลำยอย่ำงรวดเร็ว ทำให้น้ำทะเลเพิ่มขึ้น พื้นที่อำศัยของสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ
เกิดพำยุที่มีควำมรุนแรงบ่อยครั้ง
ฤดูกำลของโลกเปลี่ยนแปลง เช่น ร้อนนำนขึ้น
เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง
เกิดควำมแห้งแล้ง ผลผลิตทำงกำรเกษตรอำจลดลง อำหำรลดลง
มนุษย์เสียชีวิตมำกขึ้น ตัวนำเชื้อโรคในเขตร้อนเพิ่มมำกขึ้น ปัญหำภำวะมลพิษทำงอำกำศภำยใน
เมืองรุนแรง
7. สัตว์ย้ำยที่อยู่ ส่งผลกระทบต่อแหล่งอำหำรของมนุษย์ในหลำยประเทศ
1. ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก ( Greenhouse Effect )
ปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง สภาพที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซต่าง ๆ
ใบรรยากาศผิวโลกมีปริมาณเกินภาวะสมดุล ทาให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายกระจกหลังคาที่ หุ้มเรือนกระจก
และทาให้อุณหภูมิระหว่างผิวโลกกับก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมและดินฟ้าอากาศของโลก การพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม มีผลต่อการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก สู่บรรยากาศมากขึ้น ก๊าซเรือนกระจกที่ควร
รู้จักมีดังนี้
1. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งเป็นก๊าซที่เพิ่มขึ้น
ในบรรยากาศตลอดเวลา จากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ามัน แล
ก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้การทาลายพื้นที่ป่าไม้ยังเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากขาดต้นไม้ที่จะ
ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด จากการ เผาไหม้ทาให้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหลืออยู่มากในบรรยากาศ

2. ก๊ำซคลอโรฟลูโอโรคำร์บอน ( Chiorofluorocarbons, CFC ) ก๊าซมีหลายชนิดแต่ที่นิยม
นามาใช้กันมาก คือ ซีเอฟซี 11 ซีเอฟซี 12 ซีเอฟซี 2เป็นก๊าซที่มนุษย์ สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้สาหรับ
ทาความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นสารขับดันใน กระป๋องสเปรย์ ต่าง ๆ เช่น สีกระป๋อง
สเปรย์ปรับอากาศ เมื่อมนุษย์นาสารซีเอฟซี ขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมหรือนาผลิตภัณฑ์มาใช้
สารซีเอฟซี จะระเหยเป็นไอลอยสู่บรรยากาศและจะดูดกลืนอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานกว่า 100 ปี
และมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1 หมื่นเท่า ปัญหาอีก ประการคือ ซีเอฟซี จะลดปริมาณ
โอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ปกติโอโซนจะทาหน้าที่ดูดกลืน รังสีอัลตราไวโอเลตที่มา
จากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ไม่ให้ผ่านมายังพื้นโลก เมื่อโอโซนลดลง
รังสีอัลตราไวโอเลตถูกปล่อยลงสู่พื้นโลกมากขึ้นอาจส่งผลต่อมนุษย์โดยทาให้เกิด โรคมะเร็ง
ผิวหนัง ต้อกระจก

2. ดินโคลนถล่ม
เกิดจากฝนตกหนักในเขตภูเขา แล้วกลายเป็นน้าท่าไหลบ่าตามหน้าดิน เซาะกร่อนให้วัสดุ
ที่เป็นดิน หิน และเศษอินทรีย์มาสะสม รวมเป็นปริมาณมากจนถึงขีดจากัดหนึ่ง ที่เป็นบริเวณรองรับ
ไม่สามารถจะรับน้าหนักได้จะเกิดการทรุดถล่มลงมาเป็นกองวัสดุ ลายเป็นดินโคลนถล่มบางครั้งลง
มาทับบ้านเรือนที่อยู่ตามเชิงเขา ทาให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งภัยจากดินหรือโคลนถล่ม
อาจเรียกว่า ปฐพีภัย ภัยที่เกิดจากดิน

ที่มา : http://www.rd1677.com,2556

3. น้ำท่วม

เมื่อฝนตกหนักเกินกว่าจะระบายได้ทัน หรือ การเอ่อล้นของแม่น้า เช่น แม่น้าฮวงโห
แม่น้าอะเมซอน แม่น้าโขง หรือจากการหนุนของน้าทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นทุกปีและทาลายชีวิต ทรัพย์สิน พื้นที่เพาะปลูก นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นทุกปีและเกิดขึ้นเกือบทุกพื้นที่ของโลกโดยมีน้าเป็นสาเหตุสาคัญจึง เรียกว่า อุทกภัย
หรือ ภัยจากน้า

4. อำกำศแห้งแล้งและดินแห้ง

บริเวณความกดอากาศต่าที่มีกระแสอากาศหมุนเวียนเข้าหาความกดอากาศต่า ในแนวทวนเข็มนาฬิกา
บริเวณซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ โดยมีการเรียกชื่อว่าพายุหมุนแตกต่างไปตาม
แหล่งกาเนิดและตามความเร็ว เช่น พายุไต้ฝุ่น เกิดในทะเลจีนใต้ เกิดในแถบประเทศ ฟิลิปปินส์เวียดนาม
ลาว กัมพูชา และไทย พายุเฮอริเคน เกิดในทะเลแคริบเบียน ในแถบประเทศ คิวบา เฮติจาเมกา พายุ
ทอร์นาโด เกิดใน อ่าวเม็กซิโก ในแถบประเทศ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก คิวบา
พายุทั้งสามประเภทนี้ มีความเร็วศูนย์กลางเกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุที่มีความเร็วศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 61 -118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรียกว่า พายุโซนร้อน พายุที่มีความเร็วศูนย์กลางต่ากว่า 61 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เรียกว่า พายุดีเปรสชั่น เมื่อเกิดพายุหมุนขึ้นความแรงของลมและฝนที่ตกหนักจนอาจเกิดอุทกภัยจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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5. พำยุหมุน
เกิดจากการที่ฝนไม่ตกเป็นเวลานานๆ อากาศมีความชื้นน้อย อุณหภูมิของ อากาศและ
แผ่นดินสูงอัตราการระเหยของน้ามีมาก จึงเกิดการแห้งขอดของแหล่งน้า บางครั้งดินแตกระแหง พืช
ที่ปลูกเหี่ยวเฉาตาย สัตว์อพยพหนี หรือขาดน้าตาย มีผลถึงน้าอุปโภค บริโภคของคน ซึ่งภัยแล้งนี้
จะกระทบในหลายพื้นที่ของโลก ทั้งในเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย
อุณหภูมิที่ร้อนจัดบางครั้งทาให้เกิด อัคคีภัย เช่น ไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ ในเขตขั้วโลกและภูเขาสูง
บางช่วงเวลามีอากาศที่หนาวเย็นจัดจะทาให้สิ่งมีชีวิตล้มตายได้เช่นกัน ดังนั้นทั้งอากาศร้อนและ
อากาศเย็นมาก ๆจะมีผลทาให้เกิดการสูญเสียด้วยเช่นกัน ภัยธรรมชาติดังกล่าวจึงเรียกว่า อุณหภัย
หรือภัยจากอุณหภูมิ

6. ไฟไหม้ป่ำ
ตามปกติในฤดูแล้งมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเองตามธรรมชาติเสมอ แต่ในปัจจุบันมีไฟป่าที่เกิดขึ้น
จากการกระทาของมนุษย์ เช่น การจุดไฟเผาเพื่อขจัดความรุงรังและเพื่อให้พืชแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่
หลังจากไฟไหม้ไปแล้ว บางครั้งไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องสูญเสีย พื้นที่ ป่าไม้ สัตว์ป่า สังคมพืช
แมลงและแหล่งอาหารไปอย่า งน่า เสีย ดายและไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังทาให้ภูมิอากาศของท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
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ssupic.me/show/9893361,2556

7. สึนำมิ
7.1

สึนำมิคลื่นใต้

น้ำ

เกิดจากภูเขาไฟใต้น้าปะทุ แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร ทาให้น้าทะเลเคลื่อนไหวเป็น คลื่นยักษ์ และเคลื่อนที่
ออกจากตาแหน่งเดิมเป็นวงกลม และมีกาลังมหาศาล ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่บริเวณทะเลและมหาสมุทร คน
สมัยโบราณหรือชาวมิโมน ( Mimoan ) เชื่อว่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล หรือเทพโพไซดอนตามตานานกรีก เป็นผู้บันดาล
ให้เกิด สึนามิแล้วมาทาลายเมืองของเขาเมื่อหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราช ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางความคิด องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันสมัย มนุษย์รับรู้เหตุการณ์เกิดสึนามิเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว ดินถล่มบริเวณ
ชายฝั่งทะเล หรือใต้ท้องทะเล การระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเล การพุ่งชนของอุกกาบาต และการกระทาของ
มนุษย์
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เวลาประมาณ 07.58 น. ตามเวลาประเทศไทย จากรายงาน โดยมหาวิทยาลัย
นอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ บริเวณตอนเหนือของเกาะสุ
มาตราประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิด สึนามิตามมาในมหาสมุทรอินเดีย แผ่กระจายเข้าชายฝั่งประเทศต่างๆ 17
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟส์ โซมาเลีย เซเชลล์ มาดากัสการ์
เคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก มอริเชียส แอฟริกาใต้ ออสเตรเลียและ ไทย มีผู้เสียชีวติ มากกว่า 297,046 คน สูญหายอีก
หลายหมื่นคน
ผลกระทบจากสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในประเทศไทย ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดา
มัน คือ จังหวัด พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงมีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและคนต่างชาติมากกว่า 5,395 คน สูญหายมากกว่า 2,000 คน
บาดเจ็บประมาณ 8,000 คน อาคารบ้านเรือนโรงแรมที่พักถูกทาลาย และเสียหายมาก พื้นที่
ชายฝั่งทะเลไทยได้รับผลกระทบมากกว่า 475,000 ไร่
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8. แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด
เกิดจากการที่ความร้อนภายในโลกผลักดันให้หินหนืด ไหลออกมาทาให้เกิดการระเบิด
ของภูเขาไฟ และส่งผลให้แผ่นดินสั่นสะเทือนด้วย อย่างไรก็ตามการเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดมีผล
ทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวก บริเวณที่มีภูเขาไฟระเบิด มักจะเป็นบริเวณที่มีดินดีมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้ เช่น ยางพาราแถบเกาะชวา บางแห่งพบแร่เศรษฐกิจ เช่น ทองคาพลอย
ทางลบ ทาลายชีวิตทรัพย์สิน มลพิษทางอากาศจากก๊าซที่เกิดมา คือ ก๊าซซัลเฟอร์ เกิดฝนกรดเมื่อฝนตกทา
ปฏิกิริยากับก๊าซต่างๆ
ขนำดของแผ่นดินไหว วัดในรูปของการสั่นสะเทือน มีเครื่องมือในการวัดซึ่งสามารถแปลผลออกมา
ให้ทราบได้ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ของขนำดแผ่นดินไหวโดยปริมำณควำมสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลำง
ขนำดของแผ่นดินไหว

ควำมสัมพันธ์ของขนำดโดยปริมำณควำมสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลำง

( ริกเตอร์ )
น้อยกว่ำ 3.5

ผู้คนไม่รู้สึกถึงการสั่นไหว แต่สามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือได้

3.5 – 5.4

รู้สึกถึงการสั่นไหวเล็กน้อย มีความเสียหายเกิดขึ้น

5.5 – 5.9

ก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารที่มีการก่อสร้างอย่างดีแต่อาจก่อความ
เสียหายอย่างมากต่ออาคารที่ก่อสร้างไม่ดี ความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณแคบ
ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณที่มีคนอาศัยและมีบริเวณกว้าง
อาจถึง 100 กิโลเมตร
เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงมาก อาคารเสียหายพังทลาย
เป็นบริเวณกว้างมากขึ้น
เกิดการสั่นไหวรุนแรงมากที่สุด อาคารถล่ม เสียหายพังทลายมาก
อาจครอบคลุมหลายร้อยกิโลเมตร

6.0 – 6.9
7.0 -7.9
8.0 ขึ้นไป

กำรวัดควำมรุนแรงของแผ่นดินไหว กรณีประเทศไทยใช้มำตรำเมอร์คัลลี่ สำหรับเปรียบเทียบควำมรุนแรง ซึ่งมี
ทั้งหมด 12 ระดับเรียงลำดับควำมรุนแรงจำกน้อยไปหำมำก

คนธรรมดาจะไม่

ฝาห้องแยกร้าว

รู้สึกแต่เครื่องวัด

กรุเพดานร่วง

สามารถตรวจจับได้
คนที่มคี วามรู้สึกไว

ต้องหยุดขับรถยนต์

จะรู้ว่า แผ่นดินไหว

ตึกร้าว ปล่องไฟพัง

เล็กน้อย
คนที่อยู่กบั ที่
จะรู้สึกว่าพื้นสั่น

คนที่สัญจรไปมา
รู้สึกได้

คนทีน่ อนหลับ
จะตกใจตื่น

ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง
สิ่งปลูกสร้าง
บางชนิดพัง

บ้านพังตามแถบรอย
แยกของแผ่นดิน
ท่อน้า ท่อแก๊ซ
ขาดเป็นตอน ๆ
แผ่นดินแยก ตึกพัง
รางรถไฟคดโค้ง ดิน
ลาดเขาเคลื่อนตัว
หรือถล่มตอนชัน ๆ
ตึกถล่ม สะพานขาด
ทางรถไฟ ท่อน้า
และสายไฟใต้ดิน
เสียหาย
ทุกสิ่งทุกอย่างบน
พื้นดินแถบนั้น
เสียหายโดยสิ้นเชิง
พื้นดินเป็นลูกคลืน่

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว ตามมาตราเมอร์คัลลี /ที่มา:http://www.region3.ped.go.th,2556

9. ปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ ( El Nino Phenomena )
เอลนิโญ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เกิดจากอิทธิพลของ ลมสินค้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากด้านล่างของทวีปอเมริกาใต้เลียบชายฝั่งทะเล ขณะที่กระแสน้าเย็นซึ่งพัดขนาน
เส้นศูนย์สูตรไปยังทวีปออสเตรเลีย เกิดการย้อนกลับ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ เกิด
ความแห้งแล้งในทวีปอเมริกาใต้และทวีปออสเตรเลีย รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ทาง
ตอนใต้ของโลก เช่นประเทศอินโดนีเซีย
เอลนิโญ มาจากภาษาสเปน ( El Nin & otilde ) แปลว่า “บุตรของพระคริสต์” ชาวประมงเปรู และ
เอกวาดอร์ ใช้คานี้ในความหมายถึง กระแสน้าอุ่นบริเวณชายฝั่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นมาในช่วงคริสต์มาสเกือบทุกปี
และได้กลายมาเป็นคาที่ใช้เรียกกระแสน้าอุ่นที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้น 2 – 3 ครั้ง ในทุก ๆ
10 ปี
โดยปกติพื้นที่ทางตอนใต้ของโลกซึ่งอยู่ระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับเส้นละติจูด 30 องศาใต้
จะได้รับอิทธิพลจากลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ พัดผ่านพื้นที่ชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ กระแสลมนี้
พัดเอากระแสน้าเย็น จากทางตอนใต้ของทวีปตามแนวชายฝั่งมายัง พื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรติดกับ
ประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสน้านี้มีอุณหภูมิที่ผิวน้าต่ากว่ากระแสน้าที่ไกลจากฝั่ง อิทธิพล
จากลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้กับการหมุนตัวของโลก ทาให้เกิดกระแสน้าเย็นไหลไปทางซีก
ตะวันตกเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก โดยผ่านทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย และประเทศ
อินโดนีเซียกระแสน้าเย็นนี้จะรวมตัวกับกระแสน้าอุ่นบริเวณตอนกลาง และตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศขึ้นในบางปี ลมสินค้าตะวันออก
เฉียงใต้อ่อนตัว หรือพัดกลับทาง ทาให้กระแสน้าเย็นไหลไปไม่ถึงแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของ
ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้บริเวณเขตศูนย์สูตร น้าบริเวณชายฝั่งประเทศเปรูเอกวาดอร์
และตอนเหนือของ ประเทศชิลีมีความอุ่นกว่าปกติ กระแสน้าอุ่นนี้อาจเกิดตลอดแนวกว้างของ
มหาสมุทรแปซิฟิกจากประเทศอินโดนีเซียถึงทวีปอเมริกากลาง เหตุการณ์นี้มีการบันทึกเป็น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2110 โดยชาวประมงเปรู ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ ปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ ”
ในศตวรรษที่ 20 ปรากฏการณ์เอลนิโญ ได้เกิดขึ้น 23 ครั้ง มีช่วงเวลาห่างกันระหว่าง2-10 ปี โดยมี
ความรุนแรงต่าง ๆ กัน ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 มีความรุนแรงมากกว่าปกติจนได้ชื่อว่า
เป็นมารดาของวิกฤติการณ์เอลนิโญ ทั้งปวง

ประโยชน์และโทษของเอลนิโญ
)

นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ศู น ย์ วิ จั ย บรรยากาศแห่ ง ชาติ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า วิ จั ย พบว่ า
ปรากฏการณ์เอลนิโญอันเกิดจากกระแสน้าใน มหาสมุทรแปซิฟิกแปรปรวน นั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสีย เช่น
ปรากฏการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก และ มีอิทธิพลต่อสภาพดิน
ฟ้าอากาศทั่วโลกในรูปแบบซึ่งยังไม่สามารถเข้าใจกันได้อย่างชัดแจ้ง ผลที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นความ
แปรปรวน ของภูมิอากาศและการเกิดฝนตกมากกว่าปกติทางฝั่งตะวันตกของแถบศูนย์สูตรของทวีปอเมริกา
ใต้ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในด้านตะวันออกของทวีป จากประเทศบราซิลตอนใต้ ถึงตอนกลางของประเทศ
อาร์เจนตินา ในทางตรงกันข้าม ตอนเหนือของบราซิลซึ่งเป็นบริเวณ กว้างสุดของทวีปจะมีสภาพแห้งแล้ง
จะมีพายุและปริมาณฝนหนาแน่นทางชายฝั่งภาคตะวันออกของ อ่าวเม็กซิโกไปจนถึงฟลอริดา ตลอดจน
ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา อุณหภูมิจะสูงขึ้นและฝนน้อยลงจนถึงแห้งแล้ง ในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย ส่วนทวีปแอฟริก าก็มักจะเกิดสภาพแห้งแล้ง
เช่นเดียวกัน นอกจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นแล้ว ยังทาให้เกิดพายุหิมะเฮอริเคน ฤดูกาลต่าง ๆ ผิดไปจาก
ปกติ แต่ส่วนดีก็ยังมีอยู่มาก เช่น ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดลอมเนื่องจาก อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น
เนื่องจากเอลนิโญจะทาให้พืชพรรณบนโลกเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ทั้งป่าไม้ ทุ่งหญ้า ส่งผลให้
พืชพรรณ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ ส่วนในประเทศไทย หัวหน้าศูนย์ควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง
จังหวัดอุทัยธานี บอกให้ทราบว่าสถานการณ์ของไฟป่า ในปี 2544 มาเร็วกว่าทุก ๆ ปี อาจเนื่องมาจาก
ปรากฏการณ์เอลนิโญ ทาให้เกิดการเคลื่อนตัวของแมกมา ในประเทศอินโดนีเซีย ไปประเทศเปรู โดยพัด
เอาความชุ่มชื้นไปด้วย เป็นเหตุให้อุณหภูมิต่างกัน 3 องศาเซลเซียส ก่อให้เกิดความแห้งแล้งแล้วส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย สถานการณ์ทั่วไปของเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งในช่วงต้นปี 2544จึงตกอยู่
ในความ แห้งแล้งทาให้สัตว์ป่า ขาดแคลน น้า และเกิดไฟป่าขึ้นเมื่อพิจารณาข้อดีและข้อเสียแล้ว พบว่า เอล
นิโญทาให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ สู่บรรยากาศมากขึ้น เนื่องมาจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืชที่
เกิดได้ เร็วขึ้น แต่หลังจากนั้นราว 2 ปี มันจะทาให้พืชพรรณแพร่ขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พืช
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วตามไปด้วย

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/88572,2556

11. ลำนิญำ
ลานินญา" เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศบริเวณต่าง ๆ ทั่ว
โลก โดยเฉพาะในช่วงปี 2540-2541 ที่ผ่านมานี้เกิดความแห้งแล้งอย่างมากจนทาให้เกิดไฟป่ารุนแรง
และยาวนานขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บราซิล ตอนใต้ของแอฟริกา และในแถบคาบสมุทรอินเดียมีฝนตกชุกมากจนเกิดน้าท่วมในประเทศบัง
คลาเทศ เคนยา สหรัฐอเมริกา ชายฝั่งประเทศเปรู เอควาดอร์ แม้แต่ในยุโรปและในบางครั้งหลังจาก
ปรากฏการณ์เอลนินโญสิ้นสุด ลานินญาเป็นปรากฎการณ์ในลักษณะตรงกันข้ามก็อาจเกิดตามขึ้นมา
เช่ น เดี ย ว ในบริ เ วณที่ เ กิ ด น้ าท่ ว มผ่ า นไปแล้ ว ก็ อ าจจะเกิ ด เป็ น ความแห้ ง แล้ ว ขึ้ น มาแทน เป็ น
ปรากฎการณ์ในลักษณะตรงกันข้าม ก็อาจเกิดตามขึ้นมา เช่นเดียวในบริเวณที่เกิดน้าท่วมเกิดขึ้น
บริ เ วณผิ วน้ าของมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก แถบเส้ นศู น ย์ สู ต ร เย็ นลง ปรากฏการณ์ล านิญ าจะส่ งผลให้
เกิดปรากฎการณ์ที่ตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์เอลนิโญ ประเทศไทยเกิดปรากฎการณ์นี้เมื่อ พ.ศ. 2542
– 2543 อุณหภูมิของอากาศในหลายจังหวัดมีค่าต่ากว่าปกติ จนเกิดภาวะหนาวจัดและในช่วงดังกล่าว
จะมีฝนตกชุก

ที่มา : http://www.siamtishing.com,2556

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่1.8 เรื่อง ปัจจัยทำงธรรมชำติที่ทำให้เกิดปรำกฏกำณ์ทำงธรรมชำติ

นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้ที่ 1.8 ปัจจัยทางธรรมชาติที่ทาให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. เติมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เป็นสาเหตุ และผลกระทบต่อมนุษย์
ลงในตารางที่กาหนดให้
คำชี้แจง

ปรากฏการณ์

สาเหตุ

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
2. ชาวเกาะชวาใช้ประโยชน์จากการระเบิดของภูเขาไฟเพื่อกิจกรรมใด........................
3. มลพิษทางอากาศที่เกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ เมื่อทาปฏิกิริยาฝน ทาให้เกิดปรากฏการณ์ใด
....................................................................................................................
4. เอลนิโญ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดบริเวณใด...............................................
5. แม่น้าที่เกิดภาวะน้าท่วมบ่อยที่สุด........................................................................
สาเหตุเกิดจาก...................................................................................................

แนวตอบใบกิจกรรม
ชุดกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

ผมตอบครับ

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.1.1 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คาชี้แจง นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาเครื่องหมาย
กากบาทและอธิบายผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในตาราง
ลำดับ
ที่

ภำพ

1

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรม

×

ผลกระทบ
ข ย ะ ล้ น โ ล ก ท ำ ใ ห้ เ กิ ด
ปั ญ หำมลพิ ษ ทำงอำกำศ
โรคระบำด

www.thaico.net,2556
2

×

กำรประกอบกำรเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมที่ปล่อย
ควันพิษอันเกิดจำกกำร
เผำไหม้ของเชื้อเพลิง ทำ
ให้อำกำศเป็นพิษ

www.siamsafety.com,2556

ทำให้เกิดมลพิษทำง

×

3
www.oknation.netม2556

อำกำศเพรำะรถยนต์
ปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์

ลำดับ

ภำพ

ที่

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรม

ผลกระทบ

เกิดภำวะโลกร้อนทำให้
น้ำแข็งละลำยปริมำณ

×

4

น้ำเพิ่มขึ้น น้ำอำจ

Uk.danfossuminverse.com/pa

จะท่วม

ge2133.asxp,2556

มนุษย์จัดกำร
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
5

4

×

ควำมสมดุล
และทำให้บรรยำกำศ
น่ำอยู่อำศัย

www.becnews.com,2556

เกิดภำวะโลกร้อนทำให้
น้ำแข็งละลำยปริมำณ

×

6
httpwww.yukoncollege.yk.ca,
2556

น้ำเพิ่มขึ้น น้ำอำจ
จะท่วมสัตว์ที่อยู่
ขั้วโลกไม่มีที่อยู่

ลำดับ

ภำพ

ที่

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรม

ผลกระทบ
ธรรมชำติที่สวยงำม
ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่

×

7

ได้อย่ำงมีควำมสุข

learners.in.th.bmp,2556
น้ำแข็งบริเวณ
เกำะกรีนแลนด์ละลำย

×

8

เพิ่มปริมำณน้ำบนโลก

unitedcats.

มนุษย์อยูไ่ ม่ได้

Wordpress.com,2556
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ

×

9

นอกจำกจะทำให้
น้ำเน่ำเสียแล้วยัง
เกิดโรคระบำด

web.ku.ac.th,2556
10

ป่ำไม้ที่กำลัง
เสื่อมสภำพ

×
www.energyfantasia.com
,2556

เมื่อมนุษย์เข้ำไป
พักผ่อนแล้วทิ้งขยะ
ทำลำยสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.1.2 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
คำชี้แจง นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติแแล้วแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กาหนด

1

2

3

ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทใดที่ประเทศ
ไทยต้องพึ่งพาจาก
ต่างประเทศเป็น
จานวนมาก

“ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าใช้ในทางที่ผิด ”
หมายความว่าอย่างไร

ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนำ
กลับมำใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่ำนหิน
น้ำมัน ก๊ำซ ประเทศไทยผลิตได้น้อย
กว่ำปริมำณกำรใช้ของประชำกร

ทรัพยำกรธรรมชำติมีกำรปลี่ยนแปลง
อยู่แล้วแต่เป็นไปอย่ำงช้ำๆเมื่อมนุษย์
นำทรัพยำกรมำใช้ในทำงที่ไม่ถูกต้อง
เช่น กำรปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำซำก
ในที่เดิม ย่อมทำให้ดินเสื่อมคุณภำพ
ได้ผลผลิตน้อยลง

“ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์กัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งย่อมมีผลต่อสิ่ง
อื่นๆด้วย ”นักเรียนเห็น
ด้วยหรือไม่อย่างไร

เห็ น ด้ ว ยเพรำะทรั พ ยำกรธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มควำมสั ม พั น ธ์ เช่ น
เมื่อป่ำไม้ถูกทำลำย ย่อมส่งผลต่อสัตว์
ป่ ำ รวมทั้ ง แหล่ ง น้ ำและภู มิ อ ำกำศ
และมนุษย์

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติน่ำกลัวจริงหรือ
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ที่มา: http://www.siamvolunteer.com,2556

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
คำชี้แจง นักเรียนนาข้อมูลที่สืบค้นจาการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลงในแผนภาพที่กาหนดหรือสร้างแผนภาพใหม่ก็ได้

แหล่งปัจจัยพื้นฐานใน
การดารงชีวิต
มนุษย์อำศัยปัจจัย 4 ซึ่ง
เป็นทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อนำมำผลิตเป็นอำหำร
ที่อยู่ ยำรักษำโรค และ
เครื่องนุ่งห่ม ให้มนุษย์มี
ชีวิตอยู่ได้

สิ่งกาหนดการตั้งถิ่นฐาน
และชุมชน
ลักษณะพื้นที่ที่เหมำะสม
ในกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมของมนุษย์คือ
ที่รำบเพื่อกำรผลิตอำหำร
ให้มนุษย์โลกมีชีวิตอยู่ได้

ตัวกาหนดรูปแบบของวัฒนธรรม
สภำพแวดล้ อ มทำงธรรมชำติ มีอิทธิพ ล
ต่อลักษณะนิสัยใจคอของมนุษย์ เช่น เขต
อบอุ่นผู้คนมัก มี นิสั ยสุ ขุมรอบคอบ ใจเย็น
กระตื้อรือร้น และขยัน เขตร้อนผู้คนมักจะมี
นิสั ยที่ ต รงข้ำ มกั บ เขตอบอุ่ น เช่น เฉื่ อยชำ
เกียจคร้ำน ใจร้อน หงุดหงิดอำรมณเสียง่ำย
ขำดควำมรอบคอบ ส่วนคน ที่อำศัยอยู่ในป่ำ
มักมีนิสัยดุร้ำย ชอบกำรต่อสู้ และผจญภัย

ตัวกาหนดลักษณะอาชีพ
ลักษณะทำงธรรมชำติ
เช่น ชำยฝั่งทะเล สำมำรถ
ประกอบอำชีพประมง
กำรท่องเที่ยว กำรเดินเรือ
ขนส่งสินค้ำ

กิจกรรมทางด้านการเมือง
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติที่
คล้ำยคลึงกันมักจะทำให้กิจกรรม
ทำงกำรเมืองเกิดขึ้นได้ดี กิจกรรม
ทำงกำรเมืองที่เป็นปัญหำหรือขัดแย้ง
มีเหตุผลทำงธรรมชำติมำเป็นเงื่อนไข
เช่น ควำมไม่สมดุลของทรัพยำกร
กำรเพิ่มของประชำกร

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง ทรัพยำกรธรรมชำติสู่มรดกโลกควำมภำคภูมิใจ
ของคนไทย
คาชี้แจง นักเรียนศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในภาพว่ามีอะไรบ้าง และนักเรียนจะมีวิธีการ
อย่างไร/ข้อเสนอแนะที่จะทาให้ทรัพยากรในภาพมีสภาพเช่นนี้ตลอดไป และยังคง
เป็นมรดกของประเทศไทยและของโลกต่อไป

ทรัพยากรธรรมชาติที่พบ ป่ำไม้ น้ำ หิน แร่ธำตุ นก
เสนอวิธีการ1. ประชำสัมพันธ์ให้เห็นควำมสำคัญของป่ำไม้
2. รณรงค์ให้ผู้ที่เข้ำมำเที่ยวช่วยกันรักษำควำมสะอำด
3. ช่วยกันดูแลรักษำทัศนียภำพให้สวยงำมเสมอ
( นักเรียนตอบตำมควำมคิดเห็น )

ข้อเสนอแนะ 1. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
2. พยำยำมอย่ำให้มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่จะบดบัง
ทัศนียภำพ
( นักเรียนตอบตำมควำมคิดเห็น )

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.7 เรื่อง เกมกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ

รูปที่ 1

เป็นภำพที่มีสิ่งมีชีวิต 3 ชนิด ได้แก่
1.ดอกไม้
flower

2. ด้วง/หนอน
caterpillar

3.นก
bird

ดอกไม้ ถูกด้วง/หนอนเจำะกิน ด้วง/หนอนถูกนกกิน
สิ่งมีชีวิตต่ำงพึ่งพำอำศัยกัน นกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์กับมนุษย์ทำให้ไม่มีหนอน
มำทำลำยพืชผักที่เกษตรปลูกไว้ หนอนเจำะน้ำหวำนจำกดอกไม้เกิดกำรผสมพันธุ์
ขยำยพันธุ์ต่อไป มนุษย์นำพืชผักมำขำยนำเงินมำใช้จ่ำยเพื่อกำรดำรงชีพ

2. รูปที่ 2

1.แพลงตอน
plankton

2.ปลำเล็ก
fish

3.แมงกระพรุน
jellyfish

4.เต่ำ
turtle

5.ปลำฉลำม
shark

6.แบคทีเรีย
bacteria

สิ่งมีชีวิตต่ำงพึ่งพำอำศัย แพลงตอนถูกปลำเล็กกิน ปลำเล็กถูกแมงกระพรุนกิน
แมงกระพรุนถูกเต่ำกิน เต่ำถูกปลำฉลำมกิน ปลำฉลำมตำยถูกย่อยสลำยโดยแบคทีเรีย
ถ้ำไม่มีแบคทีเรียปลำฉลำมที่ตำย ทำให้น้ำเน่ำ และ มีกลิ่นเหม็น ปลำตำย มนุษย์จับปลำไม่ได้
ไม่มีเงินมำใช้จ่ำยเพื่อกำรดำรงชีพ

3. รูปที่ 3

1.ดอกไม้
Flower

2.แมลง
insect

3. ปลำเล็ก
small fish

4.ปลำใหญ่
Big fish

5. นกนำงนวล
Seagull

สิ่งมีชีวิตต่ำงพึ่งพำอำศัย ดอกไม้ถูกแมลงตอมเจำะใบเหี่ยวตกลงในน้ำ ปลำเล็กกินซำก
ดอกไม้ ปลำเล็กถูกปลำใหญ่กิน นกนำงนวลกินปลำอีกทอด นกนำงนวลอีกต่อหนึ่ง

สรุป เกมนี้ แสดงให้เห็น กำรพึ่งพำกันของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ
ถ้ำ ขำดสิ่ งมี ชีวิ ตอย่ำ งหนึ่งอย่ำงใด ทำให้เกิดเป็นปัญหำได้ เช่น มนุษย์ทำให้น้ำเน่ำเสีย
เกิ ด ปั ญ หำสิ่ ง แวดล้ อ มเป็น พิ ษ ปลำใหญ่ ป ลำน้ อ ยไม่ มี ที่ อ ยู่ มนุ ษ ย์ ไ ม่ มี อ ำหำรส ำหรั บ
กำรบริโภค จะดำรงชีวิตได้อย่ำงไร

ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวตอบใบกิจกรรมที่ 1.8 เรื่อง ปัจจัยทำงธรรมชำติที่ทำให้เกิดปรำกฏกำณ์ทำงธรรมชำติ

คำชี้แจง นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยระบุ สาเหตุ
และผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมลงในตารางที่กาหนดให้

ปรำกฏกำรณ์
1.อำกำศร้อน
แห้งแล้ง
2.สึนำมิ

3.ช่องโหว่ของ
ก๊ำซโอโซน

สำเหตุ
เกิดจำกควำมชื้นในอำกำศมีน้อยฝน
ไม่ตกเป็นเวลำนำน อำกำศแห้งแล้ง

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ควำมแห้งแล้ง ทำให้ขำดน้ำ
ในกำรทำกำรเกษตร

เกิดจำก ภูเขำไฟใต้น้ำปะทุ ทำให้เกิด เกิดขึ้นทำงภำคใต้ที่ทำเกิด
เป็นคลื่นใต้น้ำ มีขนำดใหญ่
ควำมเสียหำยทั้งชีวิตมิ
และทรัพย์สิน
เกิดจำกกำรใช้สำร CFC
เกิดอันตรำยกับมนุษย์ เช่น
(chlorofluorocarbons )มำกเมื่อสำรนี้ อำจเกิดมะเร็งผิวหนัง
ระเหยขึ้นไปสู่บรรยำกำศทำปฏิกิริยำ
กับก๊ำซโอโซนเป็นผลทำให้ปริมำณ
แก๊สโอโซนลดลง กำรกรองรังสี
อัลตรำไวโอเลตได้น้อยลง

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมำย กำกบำท ( x) ตรงกับข้อที่ต้องกำรลงใน
กระดำษคำตอบ
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ลักษณะของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับอุณหภูมิของโลก
ก. กักเก็บรังสีเอาไว้ในบรรยากาศ
ข. ปล่อยรังสีความร้อนเป็นคลื่นยาว
ค. กลั่นกรองรังสีจากดวงอาทิตย์ให้ลดความเข้มข้นลง
ง. กั้นไม่ให้รังสีความร้อนที่รับมาจากดวงอาทิตย์สะท้อนมายังโลก
2. ผิวหนังของคนเราจะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้ดี แต่ถ้าก๊าซโอโซนมีจานวนน้อยลงทาให้
การทางานของผิวหนังบกพร่อง ข้อใดคือ ตัวการสาคัญที่ทาให้ก๊าซโอโซนมีจานวนน้อยลง
ก. สาร CFC
ข. ก๊าซโอโซน
ค. ก๊าซออกซิเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3. ประเทศ A ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะ โซโลมอน ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบอาชีพในข้อใดจึงจะเหมาะสม
ก. ต่อเรือ
ข. ขุดแร่
ค. เกษตรกรรม
ง. อุตสาหกรรม
4. จังหวัดใดที่ไม่สามารถช่วยเหลือในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งทะเล
ก. ยะลา
ข. ปัตตานี
ค. สตูล
ง. นราธิวาส

5. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของการเกิดคลื่นยักษ์ใต้น้าหรือสึนามิ
ก. ภูเขาใต้มหาสมุทรปะทุ
ข. ชั้นตะกอนใต้มหาสมุทรเลื่อนไหล
ค. แผ่นดินไหวในส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป
ง. อุกกาบาตพุ่งชนโลกบริเวณที่เป็นมหาสมุทร
6. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ ภาวะเรือนกระจก
ก. ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น
ข. อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยสูงขึ้น
ค. ความแปรปรวนของอากาศมากขึ้น
ง. ความร้อนถูกสกัดกั้นไม่ให้กระจายออกไป
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ก. น้าทะเลหนุนบริเวณชายฝั่ง
ข. ดินแห้งแล้งและเกิดไฟป่ารุนแรง
ค. การชนกันของแผ่นเปลือกโลก
ง. อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทาให้น้าแข็งขั้วโลกละลาย
8. ข้อใดคือผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
ก. ระบบลมสินค้า
ข. กระแสน้าของโลก
ค. ความผันแปรของภูมิอากาศ
ง. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
9. ปรากฏการณ์ภูเขาไฟในประเทศไทยที่ทาให้ ประชากรในภาคตะวันออกสามารถ
ประกอบอาชีพตามข้อใด
ก. ปลูกข้าว
ข. กลั่นน้ามัน
ค. ปลูกผลไม้
ง. อุตสาหกรรมอาหาร
10. การเกิด อุณหภัย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในบริเวณใดของโลก
ก. เกาะฮ่องกง
ข. เกาะบอร์เนียว
ค. เกาะทัสมาเนียง
ง. เกาะนิวฟันด์แลนด์

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. ค
2. ก
3. ก
4. ก
5. ง
6. ก
7. ค

เรื่องง่ายๆใช่
ไม๊ครับ

8. ง
9.

ค

10. ก

ถูกกี่ข้อครับ
พยายามใหม่ครับ

กระดำษคำตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ชื่อ........................................................................ชั้น.................เลขที่................
คำชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทาเครื่องหมาย กากบาท (x)
ตรงกับข้อที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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ภาคผนวก

แบบประเมินการตอบคาถามในกิจกรรม (ด้านความรู้)
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอของนักเรียนตามรายการที่กาหนดแล้วขีด 
ระดับคะแนน

เลขที่

แบบประเมินการตอบคาถามในกิจกรรมที่..................
ความสาเร็จของงาน
ความถูกต้องชัดเจน
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ความเข้าใจคาถาม
1 2 3 4

5

ลงในช่องที่ตรงกับ

ความชัดเจนของภาษา
1 2 3 4 5

ลงชื่อ…………………………………….…………..ผู้ประเมิน
(...............................................)

รวม

เกณฑ์การประเมินการตอบคาถามในกิจกรรม (ด้านความรู้)
ระดับคะแนน
1
พฤติกรรม
1.ความสาเร็จของ ทางานเสร็จ
งาน
ตามที่มอบ
หมายน้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
ข้อคาถาม
2.ความถูกต้อง
ตอบคาถาม
ชัดเจน
ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
ข้อคาถาม
3.ความเข้าใจ
คาตอบแสดง
คาถาม
ให้เห็นการขาด
ขาดความเข้าใจ
ในคาถามและ
ตอบไม่
สอดคล้องกับ
คาถาม

ความชัดเจนของ
ภาษา

2
ทางานเสร็จ
ตามที่มอบ
หมายน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
ข้อคาถาม
ตอบคาถาม
ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของ
ข้อคาถาม
คาตอบแสดง
ให้เห็นความ
เข้าใจในการ
ตอบคาถามได้
บางส่วนขาด
ข้อมูลสาคัญ

3

ทางานเสร็จ
ตามที่มอบ
หมาย ร้อยละ
51-70 ของข้อ
คาถาม
ตอบคาถาม
ถูกต้องตั้งแต่
ร้อยละ 50-70
ของข้อคาถาม
คาตอบแสดง
ให้เห็นความ
เข้าใจในการ
ตอบคาถามได้
ค่อนข้างมากแต่
มองข้าม
ความสาคัญบาง
ประการ
รายละเอียด
ลายมือไม่
ลายมืออ่านยาก ลายมืออ่านยาก
สามารถอ่านได้
ในหลายๆจุด

4
ทางานเสร็จ
ตามที่มอบ
หมาย ร้อยละ
71-90 ของข้อ
คาถาม
ตอบคาถาม
ถูกต้องตั้งแต่
ร้อยละ 71-90
ของข้อคาถาม
คาตอบแสดง
ให้เห็นความ
เข้าใจในการ
ตอบคาถามได้
ค่อนข้าง
ละเอียดและ
ตอบ
ความสาคัญได้
เกือบทั้งหมด
ลายมือค่อนข้าง
อ่านได้ง่าย

5
ทางานเสร็จ
ตามที่มอบ
หมาย ทุกข้อ

ตอบคาถาม
ถูกต้องทุกข้อ

คาตอบแสดง
ให้เห็นความ
เข้าใจในการ
ตอบคาถามได้
อย่างละเอียด
เชื่อมโยงข้อมูล
สาคัญได้
สมบูรณ์
ลายมือมีความ
ชัดเจนอ่านง่าย

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 – 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 – 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

รวม

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ความตั้งใจใน ความ
การตรงต่อ ความสะอาด ผลสาเร็จ
รวม
เลขที่
การทางาน
รับผิดชอบ
เวลา
เรียบร้อย
ของงาน
(20)

ลงชื่อ………………………
………..ผู้ประเมิน
(...............................................)

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 – 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 – 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
(ด้านกระบวนการทางาน)
กลุ่มที…
่ ……ชั้น……ใบกิจกรรมที่……เรื่อง………………………………….
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยมีข้อความให้นักเรียนอ่านแล้วพิจารณาว่า
นักเรียนมีการปฏิบัติเป็นอย่างไรคาตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนย่อมมีการปฏิบัติไม่เหมือนกันข้อสาคัญให้ตอบ
ให้ตรงกับการปฏิบัติของตนเองให้มากที่สุด
พฤติกรรมที่ต้องประเมิน
1. การวางแผนการทางานร่วมกัน
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น

5

4

3

2 1

ลงชื่อ………….………………………..ผู้ประเมิน
(...........................................................)

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมเพิกเฉย

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
22 – 25
18 – 21
14 - 17
10 – 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

