
 
ชุดการสอน 

เร่ือง สถานการณ์ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

รายวิชาเพิ่มเติม ประชากรและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

เล่มที่ 1 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

นางชิษณ์ญาญ์นัญ   บุญญ์ธกาญจน ์

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ 

 

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองลพบุรี 



   

  ก

 

ค าน า 
 

 ชุดการสอน เรื่อง สถานการณ์ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม โดยใช๎การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เป็นนวัตกรรมที่สร๎างขึ้นเพื่อใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาเพิ่มเติม ประชากรและ
ส่ิงแวดล๎อม กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ทั้งในและนอกห๎องเรียน โดยจัดแบํงเนื้อหาออกเป็นหนํวยยํอย เพื่อให๎นักเรียน
สามารถเรียนรู๎ไปตามล าดับ จากงํายไปหายากอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งในแตํละเลํม
ประกอบด๎วย เนื้อหา ภาพประกอบที่เหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน สอดคล๎องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ ใบความรู๎ กิจกรรมกลํุม แบบฝึกทักษะ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
ให๎นักเรียนได๎หาค าตอบ แบบทดสอบกํอน-หลังเรียน พร๎อมเฉลยค าตอบ เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบความรู๎ความสามารถได๎ด๎วยตนเอง เน๎นให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎จากการฝึกทักษะและ
ปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง สามารถศึกษาค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ความเข๎าใจและสามารถน าความรู๎    
ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 4 เลํม ดังนี้ 

เลํมที่ 1    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
เลํมที่ 2    สถานการณ์ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
เลํมที่ 3    ภัยธรรมชาติ 
เลํมที่ 4    ปรากฏการณ์แหํงศตวรรษ 

ผ๎ูจัดท าขอขอบคุณผ๎ูให๎ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบในการจัดท าเอกสารไว๎ ณ โอกาสนี้  
และหวังอยํางยิ่งวําเอกสารประกอบการสอนเลํมนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน ครูผ๎ูสอน 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจได๎น าไปใช๎ค๎นคว๎าและท าความเข๎าใจ เพื่อให๎มีความรู๎เพิ่มเติมและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง 

 

       ชิษณ์ญาญ์นัญ   บุญญ์ธกาญจน์ 



   

  ข

สารบัญ 
 

เรื่อง            หน๎า 

ค าน า              ก 
สารบัญ             ข 
สาระส าคัญ/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู ้        ค 
ค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน           ง 

แบบทดสอบก่อนเรียน 2 
ใบความรู้ท่ี 1  ทรัพยากรธรรมชาติ 4 
กิจกรรมกลุ่มชุดท่ี 1  ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 17 
ใบความรู้ท่ี 2  ส่ิงแวดล๎อม 18 
กิจกรรมกลุ่มชุดท่ี 2  ส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรในท๎องถิ่น 22 
แบบฝึกทักษะชุดท่ี 1 23 
แบบฝึกทักษะชุดท่ี 2 24 
แบบทดสอบหลังเรียน  25 

ภาคผนวก  
 เฉลยกิจกรรมกลุํมชุดที่ 1 ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 27
 เฉลยกิจกรรมกลุํมชุดที่ 2 ส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรในท๎องถิ่น 30 
 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 1 32 
 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 2 33 
 เฉลยแบบทดสอบกํอนเรียน 34 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 35 

บรรณานุกรม 36  
 
 



   

 ค

 

 

 ค าแนะน าส าหรับครู
 
 

1.  ใช๎ชุดการสอน ส าหรับให๎นักเรียนได๎อํานศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม 
ประกอบการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประชากรและส่ิงแวดล๎อม ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 6  

2.  ให๎นักเรียนศึกษา และท าความเข๎าใจตัวอยํางที่ให๎ฝึกทักษะการคิด
และครูต๎องเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือ หรือให๎ค าปรึกษาเทํานั้น 

3.  ชี้แจงให๎นักเรียนอํานค าแนะน าในการใช๎ชุดการสอน และปฏิบัติตาม
ทุกขั้นตอน 

4.  ชี้แจงนักเรียนให๎ท ากิจกรรมกลํุม และแบบฝึกทักษะด๎วยความ
ซื่อสัตย์ อยําแอบดูหรือลอกค าตอบจากเพื่อนและเฉลย เพราะนักเรียนจะไมํได๎
รับประโยชน์จากการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง 

5.  ชื่นชมและให๎ก าลังใจนักเรียนเมื่อท ากิจกรรมกลํุม และแบบฝึกทักษะ
ส าเร็จ เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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 ค าแนะน าส าหรับนักเรียน
 
 

การใช๎ชุดการสอน ผ๎ูเรียนเป็นผู๎ด าเนินกิจกรรมด๎วยตนเอง ดังนี้ 

1.  นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน และบนัทึกคะแนนที่ได๎จากการ
ท าแบบทดสอบ 

2.  นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู๎ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ก าหนดให๎เรียน มีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรม
ตําง ๆ ด๎วยความตั้งใจจริง 

3.  นักเรียนศึกษาความรู๎จากชุดการสอนอยํางตั้งใจ พร๎อมทั้งท า
กิจกรรมกลํุม และแบบฝึกทักษะทุกชุดอยํางรอบคอบ หากมีข๎อสงสัยหรือ    
ไมํเข๎าใจเนื้อหาในขั้นตอนใด ใหข๎อค าแนะน าจากครูผู๎สอนหรือย๎อนกลับไป
ศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหมํอีกครั้ง 

4.  นักเรียนท ากิจกรรมกลํุม และแบบฝึกทักษะจากชุดการสอน   
เสร็จแล๎ว ให๎ตรวจค าตอบจากเฉลยเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎อง หากมีข๎อใดผิด
ให๎นักเรียนศึกษาท าความเข๎าใจใหมํ และท าการแก๎ไขให๎ถูกต๎อง 

5.  หลังจากท ากิจกรรมกลํุม และแบบฝึกทักษะจากชุดการสอนเสร็จ
แล๎ว ให๎ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มล า้คา่ 

 

ปุาไม ้  แม่น้ า   ล้ าค่า 

รักษา   สืบสาน  นานอยู่ 

แผ่นดิน  แดนไทย  ชวนด ู

ลูกหลาน  ได้รู ้   ร่มเย็น 

 

ธรรมชาติ  เคียงคู่  มนุษย ์

สิ้นสุด  ล่มสลาย  ทุกข์เข็ญ 

แวดล้อม  พลิกฟื้น  คืนเป็น 

เฉกเช่น  คืนชีวิต  นิจนิรันดร ์

 

 

กาญพิชชา   เสง่ียมทรัพย ์

 



   
ผู้ประพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    สาระส าคัญ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ สามารถ
น ามาใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและสนองความต๎องการของตนได๎ สํวนส่ิงแวดล๎อม เป็นส่ิงที่อยูํ
รอบตัวเรา ทั้งส่ิงมีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎างขึ้น ทั้งสองตํางมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม มีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด พึ่งพาอาศัย
กันและกัน ซึ่งมนุษย์ควรชํวยกันดูแลรักษา เพื่อให๎เกิดความสมดุลระหวํางส่ิงแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้น 
 

 

 
     จดุประสงค์การเรียนรู ้

 
1. มีความรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม (K) 
2. บอกความหมาย ข๎อแตกตําง และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมได๎ 
3. จ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได๎ 
4. น าเสนอเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น (P) 
5. มีสํวนรํวมในการท างานกลํุม (A) 

เลม่ที ่

1 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว โดยท าเครื่องหมายกากบาท (X)          
ลงในกระดาษกระดาษค าตอบ 

1.  ข๎อใดเป็นการศึกษา “ส่ิงแวดล๎อม” ถูกต๎องที่สุด 
ก.  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข.  ศึกษาส่ิงแวดล๎อมตํางๆ ที่อยูํรอบตัวมนุษย์และมีอิทธิพลตํอมนุษย์ 
ค.  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจ การเมืองและประชากร 
ง.  ศึกษาส่ิงมีชีวิตบนโลกและความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตทั้งหลายบนโลก 

2.  ข๎อใดเป็นการศึกษา “ส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ” ได๎ถูกต๎องที่สุด 
ก.  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข.  ศึกษาส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติที่อยูํรอบๆ ตัวมนุษย์ 
ค.  ศึกษาความเป็นอยูํของประชากรในโลก 
ง.  ศึกษาความเป็นอยูํของมนุษย์ พืช และสัตว์ 

3.  ข๎อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบที่ส าคัญของส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ 
 ก.  บรรยากาศ     ข.  อุทกภาค 
 ค.  ธรณีภาค – ชีวภาค    ง.  อาคารบ๎านเรือน – ฝุุนละออง 

4.  ข๎อใดตํอไปนี้เป็นตัวอยํางส่ิงแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
 ก.  ฝุุนละออง     ข.  อากาศบริสุทธิ์ 
 ค.  สวนผลไม๎     ง.  ทะเลทราย 



   
5.  ส่ิงที่ก าหนดให๎คนเอเชียบริโภคข๎าวเจ๎าเป็นอาหารหลักคือค าตอบทุกข๎อ ยกเว้นข๎อใด 
 ก.  ลักษณะภูมิประเทศ   ข.  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ   ง.  ประเพณีวัฒนธรรม 
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6.  ข๎อใด ไม่ใช่ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
ก.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป 
ข.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วเกิดทดแทน 
ค.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป แตํมีการหมุนเวียน 
ง.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วไมํหมด แตํมีการหมุนเวียน 

7.  ข๎อใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํแมํน้ ามากที่สุด 
ก.  การปลํอยน้ าเสียของภาคโรงงาน 
ข.  การปลํอยคราบน้ ามันจากภาคขนสํง 
ค.  สารเคมีและยาฆําแมลงจากภาคการเกษตร 
ง.  น้ าทิ้งจากบ๎านพักอาศัยริมฝ่ังแมํน้ า 

8.  ส่ิงแวดล๎อมในบริเวณใดถูกท าลายด๎วยน้ ามือของมนุษย์มากที่สุด 
ก.  ภูเขา     ข.  ที่ราบสูง 
ค.  ที่ราบลํุม     ง.  ถูกทุกข๎อ 

9.  ส่ิงแวดล๎อมมีประโยชน์ตํอมนุษย์ด๎านใด มากท่ีสุด 
 ก.  การพักผํอนหยํอนใจ 
 ข.  การให๎ความสุนทรียภาพ 
 ค.  การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 
 ง.  เป็นแหลํงปัจจัยในการด ารงชีวิต 

10.  แมํน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจข๎อใด 
 ก.  เกษตรกรรม 
 ข.  ขนสํง 
 ค.  อุตสาหกรรม 

ง.  ถูกทุกข๎อ 
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 ใบความรู้ที่ 1

 

 

ความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ที่เกิดขึ้นหมายถึง ส่ิงตํางๆ (ส่ิงแวดล๎อม) 
เองตามธรรมชาติและมนุษย์ สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ โดยค านิยามแล๎วจะเห็นได๎วํา 
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป็นสํวนหนึ่งของส่ิงแวดล๎อม แตํส่ิงแวดล๎อมทุกชนิดไมํเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เชํน บรรยากาศ ดิน น้ า ปุาไม๎ ทุํงหญ๎า สัตว์ปุา แรํธาตุ พลังงาน ฯลฯ 

โดยค านิยามแล๎วจะเห็นได๎วํา ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป็นสํวนหนึ่งของ
ส่ิงแวดล๎อม แตส่ิํงแวดล๎อมทุกชนิดไมํเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งอาจกลําวสรุปได๎วําการที่
จะจ าแนกสิ่งแวดล๎อมใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องหลายประการ 

- ประการแรก  เกิดจากความต๎องการ
ของมนุษย์ ที่จะน าส่ิงแวดล๎อมมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์กับตนเอง 

- ประการท่ีสอง  การเปล่ียนแปลงตาม
กาลเวลา ถ๎ายังไมํน ามาใช๎ก็เป็นส่ิงแวดล๎อม แตํ
ถ๎ าน า ม า ใ ช๎ ป ระ โ ยชน์ ไ ด๎ ก็ จ ะกลาย เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติในชํวงเวลานั้นๆ 

- ประการท่ีสาม  สภาพภูมิศาสตร์และ
ความหํางไกลของส่ิงแวดล๎อม ถ๎าอยูํไกลเกินไป
คนอาจไมํน ามาใช๎ ก็จะไมํสามารถแปรสภาพ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติได๎ 

 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ที่มา : https://www.thairath.co.th 

https://www.thairath.co.th/content/723915
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ในโลกนี้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายทั้งในอากาศ บนผิวโลก ใต๎ผิวโลก มีสภาพ          
ทั้งของแข็ง ของเหลว ก๏าซ บางชนิดมีการเจริญเติบโตได๎ บางชนิดไมํเติบโตแตํมีการเปล่ียนแปลง
ได๎ เชํน เกิดการผุพังสลายไป นักอนุรักษ์วิทยาได๎แบํงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไว๎ 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดสิ้น            
(Non-Exhausting Natural Resources) หรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใช๎ตลอด แตํมีการหมุนเวียน  
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ถ๎าขาดส่ิงเหลํานี้แล๎วจะกํอให๎เกิดปัญหาถึงชีวิต 
หรือมีปัญหาขั้นวิกฤตได๎ ทรัพยากรดังกลําวได๎แกํ น้ า 
อากาศ แสงอาทิตย์ เป็นต๎น 

ก) อากาศ  มีอยูํอยํางสมบูรณ์ในโลก  จ าเป็นและ
ส าคัญตํอมนุษย์  สัตว์  พืช  ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 

ข) น้ า (ในวัฏจักร)  หมายถึง  น้ าในลักษณะการเก็บ
น้ าแล๎วแปรสภาพเป็นน้ าไหลบํา  น้ าทํา  น้ าในล า
น้ า   น้ าใต๎ดิน  น้ าขัง  และน้ าในมหาสมุทร  มี
ความจ าเป็นตํอส่ิงมีชีวิต  มีการหมุนเวียนไมํจบส้ิน  
โดยทั่วไป  มีปริมาณคงที่ในแตํละแหํงของแตํละปี  
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรแสงอาทิตย์  ดิน  ชั้น
บรรยากาศ เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

พลังงานจากแสงอาทิตย ์
ที่มา : http://119.46.166.126/self 

พลังงานลม 
ที่มา : https://tapu74.wordpress.com 

แหลํงน้ าตามธรรมชาติ 
ที่มา : https://sites.google.com 

ทรัพยากรดิน 
ที่มา : https://totsapornbom555.files.wordpress.com 

http://119.46.166.126/self_all/selfaccess10/m4/social4_1/lesson3/more3-1/item3_11.php
https://tapu74.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/
https://sites.google.com/site/moorati2558/bth-reiyn-hnwy-thi-5-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
https://totsapornbom555.files.wordpress.com/2014/12/images.jpg
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2.  ทรัพยากรท่ีใช้แล้วเกิดทดแทน (Replaceable or 
Renewable Natural Resources) เป็นทรัพยากรที่มี
ความจ าเป็นตํอมนุษย์ในการด ารงชีพเพื่อตอบสนอง
ปัจจัยส่ีและความสะดวกสบาย เมื่อน ามาใช๎แล๎ว
สามารถเกิดทดแทนขึ้นได๎ หากใช๎อยํางถูกวิธี มีการ
อนุรักษ์และบ ารุงรักษา เชํน สัตว์ปุา ปุาไม๎ ดิน ทุํงหญ๎า 
และแรํธาตุตํางๆ เป็นต๎น ซึ่งการทดแทนนั้นอาจใช๎
ระยะเวลาส้ันหรือยาวนานไมํ เทํากัน ทรัพยากร
ดังกลําวได๎แกํ 

ก) น้ าท่ีใช้ได้ หมายถึงน้ าในที่ใดที่หนึ่งเมื่อใช๎หมดแล๎ว 
จะมีการทดแทนได๎ด๎วยฝนที่ตกตามปกติ ในแตํละ
แหํงจะมีฝนตกเกือบเทําๆ กันในแตํละปี นอกจาก
เกิดความแห๎งแล๎งผิดปกติเทํานั้น 

ข) ดิน เป็นปัจจัยส าคัญที่ให๎อาหาร เส้ือผ๎า ที่อยูํอาศัย 
ซึ่งก าเนิดจากพื้นดิน ปัจจัยที่ท าให๎เกิดดิน คือ หิน 
อากาศ พืช ระยะเวลา ลักษณะภูมิประเทศ การ
ทดแทนต๎องใช๎ระยะเวลานาน 

นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรชนิดอื่นอีก เชํน 
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรเกษตร (พืช ผัก 
เนื้อสัตว์ ) พืช สัตว์ปุา ปุาไม๎ ทุํงหญ๎าเล้ียงสัตว์    
เป็นต๎น 

  

 

 

 

 

ถํานหิน 
ที่มา : https://sites.google.com 

ปุาไม ๎
ที่มา : https://sites.google.com 

สัตว์ปุา 
ที่มา : https://www.google.com 

ทรพัยากรประมง 
ที่มา : https://www.google.com 

ทรพัยากรเกษตร 
ที่มา : https://rangsitfarm.files.wordpress.com 

https://sites.google.com/site/moorati2558/bth-reiyn-hnwy-thi-5-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
https://sites.google.com/site/mypot24/5-5-kar-xnuraks-thraphyakrthrrmchati
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHhZXfzovkAhUOiXAKHSYyDyQQ_AUIESgB&biw=1280&bih=610#imgdii=0gEGNJOjg0XF0M:&imgrc=9VYsZc1sv0qqFM:
https://www.google.com/
https://rangsitfarm.files.wordpress.com/2008/10/rfwnk1.jpg
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3. ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural 
Resources) หรือทรัพยากรที่ไมํสามารถทดแทนได๎ 
(Irreplaceable Natural Resources) เป็นทรัพยากร
ที่ ไมํสามารถจะน ามาทดแทนได๎ เมื่ อ ใช๎หมดไป           
ไมํสามารถน ากลับมาใช๎ได๎ เชํน น้ ามันปิโตรเลียม    
ก๏าซธรรมชาติ ถํานหิน แรํธาตุตํางๆ เป็นต๎น 
ซึ่งทรัพยากรดังกลําวจ าเป็นมากตํอการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้พื้นที่ในลักษณะ
ธรรมชาติ (Land in Natural Condition) ก็ถือวําเป็น
ส่ิงที่ทดแทนไมํ ได๎  เพราะเมื่อถูกท าลายลงแล๎ว ไมํ
สามารถท าให๎เหมือนสภาพเดิมได๎ทั้งในสํวนประกอบ
ตํางๆ และทัศนียภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ ามัน 
ที่มา : https://sites.google.com 

ก๏าซธรรมชาติ 
ที่มา : https://sites.google.com 

ถํานหิน 
ที่มา : https://sites.google.com 

เหมืองแรํ 
ที่มา : https://sites.google.com 

https://sites.google.com/site/moorati2558/bth-reiyn-hnwy-thi-5-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
https://sites.google.com/site/moorati2558/bth-reiyn-hnwy-thi-5-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
https://sites.google.com/site/moorati2558/bth-reiyn-hnwy-thi-5-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
https://sites.google.com/site/moorati2558/bth-reiyn-hnwy-thi-5-kar-cadkar-thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
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มารู้จักทรัพยากรธรรมชาติกันเถอะ 

 

  คือ สังคมของต๎นไม๎และส่ิงมีชีวิตปุาไม้
อื่นๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปกคลุม
เนื้อที่กว๎างใหญํ มีการใช๎ประโยชน์จากอากาศ น้ า 
และวัตถุธาตุตํางๆ ในดินเพื่อการเจริญเติบโต      
มีการสืบพันธุ์  รวมทั้งให๎ผลิตผลและบริการที่
จ าเป็นตํอมนุษย์ 

ลักษณะของปุาไม๎จะแตกตํางกันไปตามความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ละติจูดที่ตั้ง 
แสงแดด ฯลฯ 

1)  ปุาไม้ไม่ผลัดใบ   เป็นปุาเขียวชอุํมตลอดทั้งปี มีความชื้นสูง พบในเขตปุาเมืองร๎อน 
ได๎แกํ ปุาดงดิบ ปุาดิบเขา ปุาดิบแล๎ง ปุาสนเขา ปุาชายเลน ปุาพรุ ปุาชายหาด 

 ปุาดงดิบ  เป็นปุาทึบ มีพันธุ์ไม๎หลายชนิด อยูํในเขตที่มีฝนตกชุก ไมํมีฤดูแล๎ง หรือ
ฤดูแล๎งส้ัน เป็นปุาเศรษฐกิจ ต๎นไม๎ขนาดใหญํ เชํน เค่ียม มะมํวงปุา มะยมปุา ยาง ตะเคียน       
กะบาก เป็นต๎น 

 ปุาดิบเขา  เป็นปุาไมํรกทึบ ต๎นไม๎ขนาดใหญํมีน๎อย 
 ปุาสนเขา  มีต๎นสนพื้นเมืองขึ้นเป็นหยํอมๆ มีต๎นสนสองใบในระดับความสูงราว 

700 เมตร จากระดับน้ าทะเล ถ๎าความสูงไมํมากจะมีต๎นสนสามใบ 
 ปุาชายเลน  อยูํบริเวณหาดเลน และบริเวณที่น้ าทะเลทํวมถึง ต๎นไม๎ในปุาชายเลน

จะมีรากอากาศที่โผลํพ๎นดินเหนือระดับน้ า เชํน ต๎นโกงกาง แสมทะเล ปรง ตะบูน ล าพู ปุาชาย
เลนเป็นปุาเศรษฐกิจ และเป็นแหลํงเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

2)  ปุาไม้ผลัดใบ   เป็นปุาโปรํง ความชื้นต่ า ผลัดใบในชํวงฤดูร๎อน พบในเขตทุํงหญ๎า 
สะวันนา ได๎แกํ ปุาเบญจพรรณ ปุาแดง ปุาเต็งรัง 

 ปุาไม๎เบญจพรรณ  เป็นปุาโปรํง มีต๎นไม๎ขนาดใหญํและขนาดกลาง 
 ปุาแดง  เป็นปุาโปรํง พบมากในอีสาน พันธุ์ไม๎เป็นไม๎เนื้อแข็ง เชํน ไม๎เต็ง ไม๎รัง 

มะยอม มะคํา เหียง พลวง เป็นต๎น 

ทรัพยากรปุาไม้ 
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 ทุ่งหญ้า

1) ทุํงหญ๎าสะวันนา   เป็นทุํงหญ๎าในเขตร๎อน 
2) ทุํงหญ๎าแพรี่   เป็นทุํงหญ๎าในเขตอบอุํน เป็นทุํงหญ๎าที่อุดมสมบูรณ์ ใช๎เล้ียงวัวได๎ดี 
3) ทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทราย หรือ ทุํงหญ๎าสเตปป์   มีทั้งในเขตร๎อนและเขตอบอุํน 
4) ทุํงหญ๎าเขตหนาว หรือ ทุนดรา   ฤดูหนาวยาวนาน สํวนใหญํเป็นพืชช้ันต่ า เชํน 

หญ๎ามอส  ตะไครํน้ า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุํงหญ๎าสะวันนา 
ที่มา : https://www.google.com 

ทุํงหญ๎าแพรี่ 
ที่มา : https://www.google.com 

ทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทราย หรือ ทํุงหญ๎าสเตปป์ 
ที่มา : https://zoozom.ru/th 

ทุํงหญ๎าเขตหนาว หรือ ทํุงหญ๎าทุนดรา 
ที่มา : https://sites.google.com 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJwa3wgJbkAhULMo8KHbGyDJgQ_AUIESgB&biw=1280&bih=610&dpr=2.5#imgrc=boaAdn9-trEmPM:
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJwa3wgJbkAhULMo8KHbGyDJgQ_AUIESgB&biw=1280&bih=610&dpr=2.5#imgrc=boaAdn9-trEmPM:
https://zoozom.ru/th/other-fauna/natural-zones-of-russia-are-deserts-and-semideserts-deserts-and-semideserts-soil-climate-fauna.html
https://sites.google.com/site/thwiyurop/neuxha5
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  เป็นส่ิงที่ปกคลุมพื้นผิวโลก เกิดจากการ  ดิน

ผุพังสลายตัวของหินเปลือกโลก รวมถึงการแปร
สภาพหรือสลายตัวของหินแรํธาตุผสมผสานกับ    
การเนําเปื่อยของซากอินทรียวัตถุ อากาศ และน้ า 

 
1)  ฮิวมัส   ซากพืชซากสัตว์ที่เนําเปื่อยปนอยูํในดิน ท าให๎ดินมีสีด า 

      เป็นดินที่พืชชอบมาก 

2)  ดินอุดม   ดินที่อุ๎มน้ าไว๎ได๎ดีพอสมควร เหมาะแกํการเพาะปลูกทั่วไป 

3)  ดินรํวน   ดินที่มีลักษณะซุย มีอินทรียวัตถุผสมอยูํมาก การอุ๎มน้ าพอเหมาะ  
      อากาศถํายเทสะดวก 

4)  ดินเหนียว   ดินที่มีเนื้อละเอียดจับตัวกันแนํน 

5)  ดินทราย   ดินที่มีทรายปนอยูํมาก เนื้อหยาบรํวน ไมํอุ๎มน้ า 
      ไมํเหมาะแกํการเพาะปลูก 

  ดังนี้ ในประเทศไทยมีทรัพยากรดิน

 ดินภูเขาไมํสูง  มีปุาไม๎ปกคลุม  มีความอุดมสมบูรณ์ 

 ดินชายฝั่งทะเล  เป็นดินทราย  ใช๎เพาะปลูกไมํได๎ผล 

 ดินบริเวณที่ราบน้ าทํวมถึง  มีดินตะกอนทับถมทุกปี  มีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อุดม
สมบูรณ์  เหมาะในการท านาข๎าว  บางพื้นที่อาจเป็นดินเปรี้ยว  บางพื้นที่เป็นดินเค็ม 

 ดินที่ลํุมต่ ามาก  มีน้ าทํวมขัง  มีซากพืชทับถมหนา 

 ดินลานตะพักล าน้ า  เป็นดินตะกอนที่ถูกชะล๎างแรํธาตุไปบ๎าง  ท าให๎ความอุดมสมบูรณ์
ลดลง เหมาะกับการปลูกพืชไร ํ

 ดินที่มีหินประเภทดําง  เมื่อสลายตัวจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแกํการ
ปลูกข๎าวโพดและผลไม๎ 

 

ทรัพยากรดิน 
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  มีดังนี้ สภาพของดิน

ดินเค็ม  เป็นดินที่มีสภาพเค็ม เพราะมีเกลือพวกคลอไรด์และซัลเฟตของธาตุแคลเซียม 
แมกนีเซียม และโพแทสเซียมปะปนอยูํ ท าให๎มีข๎อจ ากัดทางการเกษตร การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปจึงไมํได๎ผลเทําที่ควร ตัวเรํงการแพรํกระจายดินเค็มในภาคอีสาน ได๎แกํ การตัดไม๎ท าลาย
ปุา ท านาเกลือ สร๎างเขื่อนและอํางเก็บน้ า และขุดบํอบาดาล 

ดินเปรี้ยว  เป็นดินที่มีสภาพเป็นกรด ไมํเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชเกษตรทั่วไป เนื่องจาก
มีกรดก ามะถันผสมอยูํในอัตราสํวนที่สูง ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของน้ ากรํอย 

ดินพรุ  เป็นดินที่มีกรดสูง ซึ่งเกิดจากการเนําเปื่อยทับถมของพืชที่ขึ้นในดินพรุ ท าให๎มีกรด
สะสมทุกปี วิธีการแก๎ปัญหาดินพรุ คือ การระบายน้ าออกแล๎ว เติมปูนขาว ใสํปุ๋ย พร๎อมใช๎ระบบ
ชลประทานเพื่อควบคุมระดับน้ าและเลือกพืชที่เหมาะสมมาปลูก 

 

  ภูเขา

1)  ภูเขาหินแกรนิต   มียอดโค๎งมน  ไมํมีหยักแหลม  สูงใหญํ 
2)  ภูเขาหินปูน   มียอดแหลม  มีถ้ าใต๎ภูเขา  และมีหินงอกหินย๎อย 
3)  ภูเขาหินทราย   มียอดปูาน 

 

  หินเปลือกโลก

1)  หินอัคนี   เกิดจากลาวาภูเขาไฟเย็นตัวลงและตกผลึกกลายเป็นหิน เชํน 
      หินบะซอลต์ หินออบชิเดียน หินพัมมิช หินแกรนิต หินแกบโบร 
      หินโรไอไลต์ 

 

 

 

 

 
ที่มา : https://sites.google.com 

หินอัคนี 

https://sites.google.com/site/taksunisa456/hin-mi-ki-chnid-xari-bang
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2)  หินแปร   เกิดจากหินชั้น หรือ หินอัคนี ถูกทับถมด๎วยแรงดันและอุณหภูมิสูง 
      จนกลายเป็นหินแปร เชํน หินไนส์ หินอํอน หินชนวน หินควอร์ตไซต์ 
      หินชีสต์ หินฟิลไลต์ 

 

 

 
 
 
 

3)  หินชั้น (หินตะกอน)    เกิดจากเศษตะกอนของหินอัคนี หินแปร หรือซากพืช 
        ซากสัตว์ทับถมด๎วยแรงดัน เชํน หินทราย หินกรวด 
        หินดินดาน หินปูน หินเชิร์ต พีท ลิกไนต์ แอนทราไซต์ 

 

 

 

  

  

  

  

 

ที่มา : http://xn--42cl8b6a6be7dkb4k.com 
 

หินออบซิเดียน หินบะซอลต์ หินแกรนิต หินพัมมิช 

ที่มา : http://xn--42cl8b6a6be7dkb4k.com 
 

หินอ่อน หินควอร์ทไซต์ 

ที่มา : https://geonoi.wordpress.com 

หินไนส์ 

หินดินดาน 

ที่มา : http://www.digitalschool.club 

หินปูน 

ที่มา : http://www.digitalschool.club 

หินชั้น (หินตะกอน) หินทราย 

ที่มา : https://www.siamchemi.com ที่มา : https://www.siamchemi.com 

หินกรวด 

ที่มา : https://pixabay.com 

http://หินสีมีโชค.com/index.php?route=information/news/news&news_id=1
http://หินสีมีโชค.com/index.php?route=information/news/news&news_id=1
https://geonoi.wordpress.com/2015/12/11/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3-metamorphic-rocks/
http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science14/page2_7.php
http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science14/page2_7.php
https://www.siamchemi.com/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95/
https://www.siamchemi.com/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95/
https://pixabay.com/
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  มนุษย์สามารถน าทรัพยากรแรํมาใช๎ประโยชน์ได๎มากมาย ในประเทศไทยจะพบแรธ่าตุ
ได๎ในบริเวณเทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต๎ 

1)  แรํโลหะ   เป็นแรํที่มีความเหนียว เป็นตัวทนความร๎อนและไฟฟูาได๎ดี หลอมตัวได๎ 
และมีความทึบแสง ได๎แกํ แรํดีบุก แมงกานีส ทองแดง ตะกั่ว อลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองค า เงิน 
วุลเฟรม ฯลฯ 

2)  แรํอโลหะ   เป็นแรํที่ไมํเป็นตัวน าความร๎อน มีลักษณะโปรํงแสง เปราะแตกหักงําย 
ได๎แกํ ฟลูออไรท์ ฟอสเฟส หิน ทราย เกลือ ก ามะถัน โปรแตสเซียม แคลเซียม ดินขาว ฯลฯ 

3)  แรํพลังงาน หรือ แรํเชื้อเพลิง   เป็นแรํที่ส าคัญ ถูกน ามาใช๎มาก เกิดจากซาก
ส่ิงมีชีวิตในอดีต ได๎แกํ ถํานหิน น้ ามันดิบ ก๏าซธรรมชาติ 

 
 

  เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถน้ า

เกิดขึ้นทดแทนอยูํตลอดเวลา  เป็นวัฏจักร (โลกมีน้ า 
3 ใน 4 สํวน)  น้ าที่เราน ามาใช๎อุปโภค  บริโภค  
ช าระล๎างรํางกาย  ใช๎ในการเพาะปลูก  การเกษตร
กรรม  อุตสาหกรรม  การคมนาคมทางน้ า  การผลิต
พลังงาน  มีทั้งน้ าบนดินและน้ าใต๎ดิน  น ้ำบนดินคือ 
น้ าในแมํน้ า  ล าคลอง  อํางเก็บน้ า  หนอง  บึง 
ทะเลสาบ  สํวนน ้ำใต้ดินคือ น้ าที่ซึมอยูํในดิน  น้ า
บํอ  น้ าบาดาล  โดยน้ าในประเทศไทยมีความอุดม
สมบูรณ์มากพอ  ทั้งน้ าบนดินและน้ าใต๎ดิน  แตํภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีชั้นของแรํเกลือแทรกอยูํใน
ชั้นหิน  จึงท าให๎น้ ามี  รสเค็มไปบ๎าง 

 
 
 

ทรัพยากรน้ า 
ที่มา : http://55010919589.blogspot.com 

ทรัพยากรน้ า 

http://55010919589.blogspot.com/2014/06/blog-post_18.html
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   เป็นแหลํงน้ าเค็มที่มีขนาดเล็กกวํามหาสมุทร แบํงได๎เป็น 2 ชนิด ดังนี้ ทะเล

 1)  ทะเลเปิด   ทะเลที่ติดตํอกับมหาสมุทรโดยตลอด ไมํมีขอบเขตที่แนํนอน มีน้ าขึ้น 
น้ าลง และมีความเค็มเทําๆ กับในมหาสมุทร เชํน ทะเลเหนือ ทะเลจีนใต๎ ทะเลอันดามัน ทะเล
อาหรับ  (ทะเลจีนใต๎ เป็นทะเลที่ใหญํที่สุดในโลก) 

 

 

 

 

 

  
2)  ทะเลภายใน   ทะเลที่มีแผํนดินปิดล๎อมเกือบทุกด๎าน แตํมีชํองแคบส าหรับติดตํอกับ

ทะเลเปิดหรือมหาสมุทรได๎ เชํน ทะเลเมติเตอร์เรเนียน ทะเลแดง ทะเลด า ทะเลบอลติก 

   กระแสน้ าในมหาสมุทร
กระแสน้ า คือ การเคล่ือนไหวของน้ าที่เกิดการหมุนเวียนเปล่ียนที่ไป และท าให๎กระแสน้ า

เคล่ือนที่ไปในระยะทางไกล เนื่องจากพื้นน้ าได๎รับความร๎อนไมํเทํากัน ลมประจ าปีและลมประจ า
ฤดูที่พัดผํานผิวน้ า ตลอดจนลักษณะชายฝ่ังทะเล รูปรํางของทวีป ที่ตั้งปิดกั้นแอํงมหาสมุทร และ
ความแนํนของน้ าแตกตํางกัน 

 ชนิดของกระแสน้ า 

 1)  กระแสน้ าอุ่น   กระแสน้ าที่มาจากเขตละติจูดต่ า และมีทิศทางเคล่ือนที่ไปทาง   
ขั้วโลก และมักจะอุํนหรือมีอุณภูมิสูงกวําที่อยูํโดยรอบ จึงเรียกวํากระแสน้ าอุํน 

 2)  กระแสน้ าเย็น   กระแสน้ าที่ไหลมาจากเขตละติจูดสูง เข๎ามายังเขตอบอุํนและ   
เขตร๎อน จึงเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ ากวําน้ าที่อยูํโดยรอบ จึงเรียกวํากระแสน้ าเย็น 

 

 

ทะเลเปิด 
ที่มา : https://travel.kapook.com 

ทะเลภายใน 
ที่มา : https://board.postjung.com 

https://travel.kapook.com/view195304.html
https://board.postjung.com/1080955
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 กระแสน้ าอุํนปะทะกระแสน้ าเย็น จะท าให๎น้ ามีอุณหภูมิที่เหมาะแกํการด ารงชีวิตของสัตว์ 
และเป็นบริเวณที่มีแพลงตอนอันเป็นอาหารของสัตว์น้ าเยอะด๎วย ปลาจึงชุกชุม เป็นทะเลที่มี
หมอกปกคลุมเยอะ ซึ่งมีอยูํหลายแหํงบนโลกนี้ ยกเว๎นติมอร์เลสเต ซึ่งอยูํในต าแหนํงละติจูดที่ใกล๎
เส๎นศูนย์สูตร กระแสน้ าอุํนและน้ าเย็นจะไหลหมุนเวียนกัน แตํไมํปะทะกันจนเกิดเป็นแหลํง    
ปลาชุกชุม เพราะบริเวณเส๎นศูนย์สูตรนี้อุณหภูมิน้ าจะสูง 
 

แกรนด์แบงก์ (ทวีปอเมริกาเหนือ) 
กระแสน้ าเย็นแลบราดอร์มาบรรจบกับกระแส
น้ าอุํนกัลฟ์สตรีมที่บริเวณน้ าตื้นของไหลํทวีป
อเมริกาเหนือในมหาสมุทรแอตแลนติก อยูํ
ทางตะวันออกเฉียงใต๎ของเกาะนิวฟันด์แลนด์ 
ประเทศแคนาดา มีความลึกระหวําง 80 ถึง 
300 ฟุต (24 – 101 เมตร) 

 

 

 

 
 คูริลแบงก์ (น่านน้ าญี่ปุุน) ของญี่ปุุน เกิดจากกระแสน้ าอุํนกุโรชิโวจากตอนกลางของ
แปซิฟิก มาเจอกับกระแสน้ าเย็นโอยาชิโวจากอาร์กติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกรนด์แบงก์ 
ที่มา : https://th.wikipedia.org 

คูริลล์แบงก ์
ที่มา :  https://twitter.com/krupmui/status 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://twitter.com/krupmui/status
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
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ดอกเกอร์แบงก์ (ทวีปยุโรป)  บริ เวณที่
กระแสน้ าอุํนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแส  
น้ าเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหลํงที่มีปลา
ชุกชุมมากแหํงหนึ่งของโลกเรียกวํา ดอกเกอร์แบงก์ 
ประเทศที่จับปลาได๎มาก ได๎แกํ สหราชอาณาจักร  
ไอซ์แลนด์  นอร์เวย์ 

* กระแสน้ าเย็นไหลผํานประเทศใด จะท าให๎อากาศ
แห๎งแล๎ง หรือเป็นทะเลทราย 

* กระแสน้ าอุํนไหลผํานประเทศใด จะมีฝนตก ปุาไม๎
เขียวชะอุํม 

 

 น่านน้ าในทะเล  (Internal Waters) 
 1)  น่านน้ าอาณาเขต  (Territorial Waters)  คือ ทะเลที่อยูํถัดจากอาณาเขตทางบกหรือ
ถัดจากนํานน้ าภายในมีความกว๎างไมํเกิน 12 ไมล์ทะเล วัดจากเส๎นแนวน้ าลดตามฝ่ังทะเล เส๎นฐาน
ตรงที่ลากปิดปากน้ า อําว หรือเกาะที่อยูํใกล๎ฝ่ัง 
 2)  น่านน้ าเศรษฐกิจ หรือ เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zones) คือ 
บริเวณที่ถัดไปจากอาณาเขตทะเลไมํเกิน 200 ไมล์ทะเล จากเส๎นฐานใช๎วัดความกว๎างของทะเล
อาณาเขตรัฐชายฝ่ังมีสิทธิอธิปไตยในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและ 
ไมํมีชีวิต รวมทั้งการผลิตพลังงานจากน้ า กระแสน้ าและลม การสร๎างเกาะเทียม และส่ิงกํอสร๎าง
ตําง ๆ 
 3)  เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf) คือ บริเวณพ้ืนดินท๎องทะเลที่อยูํตรงขอบพื้นทวีป
ที่คํอยๆเอียงลาดสุด และเริ่มหัวหักมุมลึกลงไปจนถึงบริเวณที่น้ าลึกประมาณ 200 เมตร เป็นเขต
น้ าต้ืน ซึ่งประเทศที่อยูํบนฝั่งจะประกาศสงวนไว๎ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  
 4)  น่านน้ าสากล หรือ ทะเลหลวง (High Sea) คือ สํวนทั้งหมดของทะเลที่ไมํอยูํในเขต
ทะเลอื่นใดซึ่งอยูํภายใต๎ลิขสิทธิ์อธิปไตยของรัฐหนึ่งรัฐใดโดยเฉพาะ รัฐใดก็ไมํสามารถจะอ๎างสิทธิที่
จะท าให๎สํวนหนึ่งสํวนใดของทะเลหลวงตกอยูํภายใต๎อธิปไตยของตนได๎ เป็นนํานน้ าลึกที่อยูํไกล
จากฝั่ง ไมํมีประเทศเป็นเจ๎าของ 
 
 

ดอกเกอร์แบงก์ 
ที่มา : http://krubankchaiwatangkateerat.blogspot.com 

http://krubankchaiwatangkateerat.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Grand_Banks.png
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ภาพตัดขวางแสดงเขตทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล พ.ศ. 1982 

ที่มา : http://www.mkh.in.th 
 

 
แผนที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 

ที่มา : http://www.mkh.in.th 

http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=153&lang=th
http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=153&lang=th
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กิจกรรมกลุ่มชดุที่ 1 

เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
 
ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนติดภาพการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามหัวข๎อที่ก าหนด อยํางละ 

2 ภาพ พร๎อมอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ มาโดยสังเขป 
 

1)  ประโยชน์ของดิน           

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 

2)  ประโยชน์ของน้ า           
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3)  ประโยชน์ของปุาไม้          

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  ประโยชน์ของสัตว์ปุา          
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ใบความรู้ที่ 2 

 
 

สิ่งแวดล้อม (Environment)  หมายถึง 
ส่ิงตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเรา ทั้งส่ิงที่มีชีวิต ส่ิงไมํมีชีวิต 
เห็นได๎ด๎วยตาเปลํา และไมํสามารถเห็นได๎ด๎วยตา
เปลํา รวมทั้งส่ิงที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงที่
มนุษย์ เป็น ผ๎ูสร๎ างขึ้ น  หรืออาจจะกลําวได๎วํ า 
ส่ิงแวดล๎อมจะประกอบด๎วยทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้นในชํวงเวลาหนึ่งเพื่อสนอง
ความต๎องการของมนุษย์นั่นเอง ส่ิงแวดล๎อมจ าแนก
ออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) หมายถึง ส่ิงแวดล๎อมที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ได๎แกํ บรรยากาศ น้ า ดิน แรํธาตุ และ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูํบนโลก (พืชและสัตว์) ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 
 1.1)  สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต  หมายถึง 

ส่ิงทั้งหลายที่อยูํรอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ในรูปของวัตถุ อากาศ ธาตุ และพลังงานตําง ๆ ทั้งที่
มองเห็นได๎ สัมผัสได๎ และที่มองเห็นไมํได๎ แตํสัมผัสได๎ 
หรือรับรู๎ได๎ทางโสตประสาท ได๎แกํ ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ แหลํงน้ าและพื้นดิน 

สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
ที่มา : https://sciencepo6.wikispaces.com 

สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 
ที่มา : http://www.suriyothai.ac.th 

สิ่งแวดล๎อม 
ที่มา : http://waraporn19.blogspot.com 

สิ่งแวดล๎อมที่ไมํมีชีวิต 
ที่มา : http://board.postjung.com 

http://www.suriyothai.ac.th/
http://waraporn19.blogspot.com/p/1.html
http://board.postjung.com/
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 1.2)  สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต  หมายถึง 
ส่ิงแวดล๎อมตําง ๆ ที่มีชีวิตที่อยูํรอบตัวเรา ได๎แกํ 
มนุษย์ สัตว์ และพืช 

  

 

 
  

 
2.  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man- made environment) หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นจาก

มนุษย์ ได๎แกํ สาธารณูปการตําง ๆ เชํน ถนน เขื่อน กั้นน้ า ฝายชะลอน้ า หรือระบบของสถาบัน
สังคมมนุษย์ที่ด าเนินชีวิตอยูํ ฯลฯ 

 

 

 

 

 
2.1  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง เป็น

ส่ิงแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้นมาใหมํให๎เหมาะสมกับคน 
และกลํุมของตนเอง เพื่ออ านวยประโยชน์แกํการด ารงชีวิต 
แตํในกระบวนการผลิตอาจท าให๎เกิดผลเสียตํอส่ิงแวดล๎อม 
เชํน น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาเขมําหรือ
ควันพิษ เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

เข่ือนกั้นน้ า 
ที่มา : https://www.google.com 

ถนน 
ที่มา : https://www.google.com 

ฝายชะลอน้ า 
ที่มา : http://www.siamyachiyo.com 

น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มา : http://thaipollutions.blogspot.com 

ควันพิษจากโรงงาน 
ที่มา : https://www.google.com 

เขมําควันพิษจากทํอไอเสียรถยนต์ 
ที่มา : https://www.thairath.co.th 

 

สิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิต 
ที่มา : http://lh5.ggpht.com 

สิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิต 
ที่มา : https://sites.google.com 

สิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิต 
ที่มา : https://www.trzcacak.rs 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN-oWy14vkAhWMq48KHVuECwEQ_AUIESgB&biw=1280&bih=561&dpr=2.5#imgrc=D0ivWJHiSpl6aM:
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN-oWy14vkAhWMq48KHVuECwEQ_AUIESgB&biw=1280&bih=561&dpr=2.5#imgrc=D0ivWJHiSpl6aM:
http://www.siamyachiyo.com/sycsite/?p=2353
http://thaipollutions.blogspot.com/
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=610&tbm=isch&sa=1&ei=OHtZXY6cENnorQHE27rgAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9&oq=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9&gs_l=img.3...168854.177366..177602...0.0..0.362.1690.14j2j0j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0j0i67j0i24.8nR78cZCNSM&ved=0ahUKEwiOmL2D6ozkAhVZdCsKHcStDhwQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=ypoDwsy6JZUhdM:
https://www.thairath.co.th/news/local/1635818#cxrecs_s
http://lh5.ggpht.com/
https://www.trzcacak.rs/imgb/iwiboTJ/
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2.2)  สิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นส่ิงแวดล๎อมที่
จับต๎องไมํได๎ มนุษย์สร๎างขึ้นหรือก าหนดขึ้น เพื่อใช๎เป็น
กรอบในการด ารงชีวิตของกลํุมคนที่อยูํรํวมกัน ซึ่งอาจ
เรียกวํา “สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม” ส่ิงแวดล๎อมทาง
สังคมประกอบด๎วย 

 วัฒนธรรม  เป็นส่ิงที่แสดงถึงเอกลักษณ์
และความเจริญงอกงามที่มนุษย์ท าให๎เกิดขึ้น และกระท า
สืบตํอกันมาเป็นมรดกตกทอดไปสํูชนรุํนหลัง รวมถึง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวรรณคดี 
ซึ่งนับเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ ท าให๎มนุษย์มีความสุข 
มีความภาคภูมิใจ 

 ประเพณี  เป็นส่ิงที่สังคมยึดถือและปฏิบัติ
เป็นประจ าในชีวิต เชํน การกราบไหว๎บิดามารดา การ
แตํงกายสุภาพในสถานที่ราชการ เป็นต๎น  สํวน
วัฒนธรรมที่ เป็นประเพณี คือ แบบแผนของการ
ประพฤติปฏิบัติและการกระท าที่คนในกลํุมสังคม
เดียวกันยึดถือเป็นหลักในการท ากิจกรรมตํางๆ เชํน 
พิธีบวชนาค พิธีแตํงงาน เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเพณีวันสงกรานต์ 
ที่มา : https://aseanbyme.wordpress.com 

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
ที่มา : https://www.77kaoded.com 

สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
ที่มา : https://www.google.com 

พิธีบวชนาค 
ที่มา : https://www.google.com 

พิธีแตํงงาน 
ที่มา : https://www.google.com 

ประเพณีแขํงเรือยาว 
ที่มา : https://wathanaipond.files.wordpress.com 

https://aseanbyme.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://www.77kaoded.com/content/197259
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=610&tbm=isch&sa=1&ei=ioJZXbbjGNj1rQGmr6-gCA&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&oq=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&gs_l=img.3..0l2j0i24l5.83728.85108..86332...0.0..0.78.431.6......0....1..gws-wiz-img.ulExWfYDBUo&ved=0ahUKEwi20JGB8YzkAhXYeisKHabXC4QQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=ccXyu_Wuo_rUKM:
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=610&tbm=isch&sa=1&ei=ioJZXbbjGNj1rQGmr6-gCA&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&oq=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&gs_l=img.3..0l2j0i24l5.83728.85108..86332...0.0..0.78.431.6......0....1..gws-wiz-img.ulExWfYDBUo&ved=0ahUKEwi20JGB8YzkAhXYeisKHabXC4QQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=ccXyu_Wuo_rUKM:
https://wathanaipond.files.wordpress.com/2015/01/p28.jpg
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กิจกรรมกลุ่มชดุที่ 2 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น 

 

ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนแตํละกลุํมส ารวจส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของตนเอง 
(อาจศึกษาภายในหมูํบ๎าน ต าบล หรือในจังหวัดของนักเรียน) แล๎วบันทึกข๎อมูลตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

ตารางบันทึกการส ารวจ 

รายการท่ีส ารวจ ประเภทของรายการท่ีส ารวจ การน าไปใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ประเภทที่ใช๎ไมํหมด ได๎แกํ 
……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 
    ………………………………………………..   

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

2) ประเภทที่สามารถสร๎างทดแทน
ขึ้นมาใหมํได ๎ได๎แกํ 
……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

3) ประเภทที่ใช๎แล๎วหมดไป ได๎แกํ 
……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 
    ……………………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

สิ่งแวดล้อม 

1) ตามธรรมชาต ิได๎แกํ 
……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

2) มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ 
……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 
 
 

ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping        
ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเภทของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สาเหตุที่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 
 
ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping        

ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
............................................. 
………………………………………. 
 

การอนุรักษ์ 
............................................. 
………………………………………. 

 

ทรัพยากรดิน 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
............................................. 
………………………………………. 

 

การอนุรักษ์ 
............................................. 
………………………………………. 

 

ทรัพยากรน้ า 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
............................................. 
………………………………………. 

 

การอนุรักษ์ 
............................................. 
………………………………………. 

 

ทรัพยากรแร่ธาตุ 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
............................................. 
………………………………………. 

 

การอนุรักษ์ 
............................................. 
………………………………………. 

 

ทรัพยากรปุาไม้ 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
............................................. 
………………………………………. 

 

การอนุรักษ์ 
............................................. 
………………………………………. 

 

ทรัพยากรสัตว์ 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 

 

ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว โดยท าเครื่องหมายกากบาท (X)          
ลงในกระดาษกระดาษค าตอบ 

 
1.  ข๎อใด ไม่ใช่ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

ก.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป 
ข.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วเกิดทดแทน 
ค.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป แตํมีการหมุนเวียน 
ง.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วไมํหมด แตํมีการหมุนเวียน 

2.  แมํน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจข๎อใด 
 ก.  เกษตรกรรม    ข.  ขนสํง 

ค.  อุตสาหกรรม    ง.  ถูกทุกข๎อ 

3.  ข๎อใดเป็นการศึกษา “ส่ิงแวดล๎อม” ถูกต๎องที่สุด 
ก.  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข.  ศึกษาส่ิงแวดล๎อมตํางๆ ที่อยูํรอบตัวมนุษย์และมีอิทธิพลตํอมนุษย์ 
ค.  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจ การเมืองและประชากร 
ง.  ศึกษาส่ิงมีชีวิตบนโลกและความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตทั้งหลายบนโลก 

4.  ส่ิงแวดล๎อมในบริเวณใดถูกท าลายด๎วยน้ ามือของมนุษย์มากที่สุด 
ก.  ภูเขา     ข.  ที่ราบสูง 
ค.  ที่ราบลํุม     ง.  ถูกทุกข๎อ 

5.  ข๎อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ส าคัญของส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ 
 ก.  บรรยากาศ     ข.  อุทกภาค 
 ค.  ธรณีภาค – ชีวภาค    ง.  อาคารบ๎านเรือน – ฝุุนละออง 
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6.  ข๎อใดเป็นการศึกษา “ส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ” ได๎ถูกต๎องที่สุด 
ก.  ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข.  ศึกษาส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติที่อยูํรอบๆ ตัวมนุษย์ 
ค.  ศึกษาความเป็นอยูํของประชากรในโลก 
ง.  ศึกษาความเป็นอยูํของมนุษย์  พืช  และสัตว์ 

7.  ข๎อใดตํอไปนี้เป็นตัวอยํางส่ิงแวดล๎อมทางวัฒนธรรม 
 ก.  ฝุุนละออง     ข.  อากาศบริสุทธิ์ 
 ค.  สวนผลไม๎     ง.  ทะเลทราย 

8.  ส่ิงแวดล๎อมมีประโยชน์ตํอมนุษย์ด๎านใด มากท่ีสุด 
 ก.  การพักผํอนหยํอนใจ 
 ข.  การให๎ความสุนทรียภาพ 
 ค.  การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 
 ง.  เป็นแหลํงปัจจัยในการด ารงชีวิต 

9.  ส่ิงที่ก าหนดให๎คนเอเชียบริโภคข๎าวเจ๎าเป็นอาหารหลักคือค าตอบทุกข๎อ ยกเว้นข๎อใด 
 ก.  ลักษณะภูมิประเทศ   ข.  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ   ง.  ประเพณีวัฒนธรรม 

10.  ข๎อใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํแมํน้ ามากที่สุด 
ก.  การปลํอยน้ าเสียของภาคโรงงาน 
ข.  การปลํอยคราบน้ ามันจากภาคขนสํง 
ค.  สารเคมีและยาฆําแมลงจากภาคการเกษตร 
ง.  น้ าทิ้งจากบ๎านพักอาศัยริมฝ่ังแมํน้ า 
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เฉลยกิจกรรมกลุ่มชุดที่ 1 
เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 
ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนติดภาพการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามหัวข๎อที่ก าหนด อยํางละ 

2 ภาพ พร๎อมอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ มาโดยสังเขป 

1) ประโยชน์ของดิน   เป็นแหลํงผลิตอาหารของมนุษย์ เพราะในดินจะมีอินทรียวัตถ ุ  
     และธาตุอาหารรวมทั้งน้ าที่จ าเป็นตํอการเจริญเติบโตของพืช  

    อาหารที่คนเราบริโภคมาจากการเกษตรกรรมถึง 90%   
  เป็นแหลํงอาหารสัตว์ทั้งพวกพืชและหญ๎าที่ขึ้นอยูํ ตลอดจน  
    เป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์บางชนิด เชํน งู แมลง นาก ฯลฯ  
  เป็นแหลํงที่อยูํอาศัย เป็นที่ตั้งของเมือง  บ๎านเรือน   
    ท าให๎เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนตําง ๆ มากมาย  
  เป็นแหลํงเก็บกักน้ า เชํน แมํน้ าล าคลองท าให๎เรามีน้ าใช๎ได๎  
    ตลอดปี         

 
 
 
 
 
 
 
 
2) ประโยชน์ของน้ า   น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นที่เราใช๎ส าหรับการด่ืมกิน  การประกอบอาหาร  

    ช าระรํางกาย ฯลฯ        
  ใช๎ในการเพาะปลูกเล้ียงสัตว์  เป็นที่อยูํอาศัยของปลาและสัตว์น้ า  
    อื่น ๆ ซึ่งคนเราใช๎เป็นอาหาร      
  ใช๎ในอุตสาหกรรมในขบวนการผลิต  ล๎างของเสีย  หลํอเครื่องจักร  
    และระบายความร๎อน ฯลฯ       
 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog ที่มา : https://www.google.com 

http://oknation.nationtv.tv/blog/somkhitsin/2011/11/13/entry-1
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=561&tbm
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  ใช๎ในการท าเกษตรกรรม เชํน การท านาเกลือโดยการระเหยน้ าเค็ม  
    จากทะเล         
  ใช๎น้ าเป็นแหลํงพลังงาน พลังงานจากน้ าใช๎ท าระหัด ท าเขื่อนผลิต  
    กระแสไฟฟูาได๎        
  ใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมขนสํงที่ส าคัญ    
   เป็นทัศนียภาพของริมฝ่ังทะเลและน้ าที่ใสสะอาดเป็นแหลํงทํองเที่ยว
     ของมนุษย์         

 
 
 
 
 
 
 

 
3) ประโยชน์ของปุาไม ้   น าไม๎มาสร๎างอาคารบ๎านเรือนและผลิตภัณฑ์ตําง ๆ  เชํน  

    เฟอร์นิเจอร์  กระดาษ  ไม๎ขีดไฟ  ฟืน  เป็นต๎น   
  ใช๎เป็นอาหารจากสํวนตําง ๆ ของพืชและผล   
  ใช๎เส๎นใยที่ได๎จากเปลือกไม๎และเถาวัลย์มาถักทอ    
    เป็นเครื่องนุํงหํม  เชือกและอื่น ๆ     
  ใช๎ท ายารักษาโรคตําง ๆ      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

ที่มา : https://f0e08d75-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/ 

ที่มา : http://surapon99.blogspot.com/ 

ที่มา : http://wwf.panda.org ที่มา : http://www.reo13.mnre.go.th 

https://f0e08d75-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/
https://f0e08d75-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/
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4) ประโยชน์ของสัตว์ปุา  ประโยชน์ที่ได๎รับจากสัตว์ปุาโดยตรง ปัจจัยพื้นฐานบางอยําง 
    ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์สํวนหนึ่ง ได๎มาจาก  

   สัตว์ปุา เชํน เนื้อและสํวนตํางๆ ของสัตว์ปุาบางชนิดมนุษย์  
   ได๎น ามาเป็นอาหาร อวัยวะสัตว์ปุาบางอยําง น ามาเป็น  
   เครื่องยาสมุนไพร และใช๎ท าเครื่องใช๎เครื่องประดับ เป็นต๎น  
   นอกจ านี้สัตว์ปุาบางชนิดมนุษย์ยังได๎น ามา ใช๎ประโยชน์ใน  
   ทางเศรษฐกิจ คือ การค๎า ตลอดจนน ามาใช๎แรงงาน เชํน  
   น าช๎างมาใช๎ลากซุง เป็นต๎น      
 ประโยชน์ที่ได๎รับจากสัตว์โดยอ๎อม สัตว์ปุานอกจากจะมี  
   ประโยชน์โดยตรงตํอมนุษย์ดังกลําวแล๎วยังมีประโยชน์ตํอ  
   ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อีกด๎วย ทั้งนี้เพราะสัตว์ปุาเป็นสํวน 
   ที่ส าคัญของหํวงโซํอาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ   
   ซึ่งมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อมรอบ ๆ ข๎าง    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/biologynaturairesources/ 

https://sites.google.com/site/biologynaturairesources/neuxha-sara/thraphyakrthrrmchati-laea-sing-waedlxm
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เฉลยกิจกรรมกลุ่มชุดที่ 2 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น 

 
ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนแตํละกลุํมส ารวจส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของตนเอง 

(อาจศึกษาภายในหมูํบ๎าน ต าบล หรือในจังหวัดของนักเรียน) แล๎วบันทึกข๎อมูลตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

ตารางบันทึกการส ารวจ 

รายการท่ีส ารวจ ประเภทของรายการท่ีส ารวจ การน าไปใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ประเภทที่ใช๎ไมํหมด ได๎แกํ 
อากาศ  น้ า  แสงสวําง              . 

    ……………………………………………….. 
    ………………………………………………..   

- ใช๎ในการด ารงชีวิต การท า
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม 

- สร๎างสมดุลให๎แกํ
สภาพแวดล๎อม เชํน เป็น
แหลํงพลังงานผลิต
กระแสไฟฟูา ปูองกันการ
พังทลายของหน๎าดิน 
ปูองกันความรุนแรงของ
ลมพายุ เป็นต๎น            

2) ประเภทที่สามารถสร๎างทดแทน
ขึ้นมาใหมํได ๎ได๎แกํ 
ปุาไม๎  ทุํงหญ๎า  สัตว์ปุา             . 

    ……………………………………………….. 

- ใช๎ในการด ารงชีวิต 
- เป็นแหลํงผลิตอาหาร  
- เป็นแหลํงต๎นน้ าล าธาร 
- ปูองกันการพังทลายของ

หน๎าดิน 
- ชํวยรักษาสภาพแวดล๎อม

ให๎มีการสมดุลด๎าน
การศึกษาชีวิตและ
คุณภาพของสัตว์ ด๎านการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น 

 
 



   

 32

ตารางบันทึกการส ารวจ (ต่อ) 

รายการท่ีส ารวจ ประเภทของรายการท่ีส ารวจ การน าไปใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ต่อ) 

3) ประเภทที่ใช๎แล๎วหมดไป ได๎แกํ 
น้ ามัน  ถํานหิน  แรํธาตุ            . 

    ……………………………………………….. 
    ……………………………………………….. 

- ใช๎ในการด ารงชีวิต เชํน 
ประกอบอาหาร 

สิ่งแวดล้อม 

1) ตามธรรมชาต ิได๎แกํ 
อากาศ  ปุาไม๎  สัตว์ปุา  แรํธาตุ   .  
แรํเช้ือเพลิง                          . 
.................................................... 

- ใช๎ในการด ารงชีวิต 

2) มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ 
ที่อยูํอาศัย  บ๎านเรือน  เส้ือผ๎า     .  
เครื่องนุํงหํม  ยารักษาโรค  ส่ิงของ
เครื่องใช๎สอย                         . 

- ใช๎ในการด ารงชีวิต 

 
(ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
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  เฉลย 
  แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 

 
 
ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping        

ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) ทรัพยากรที่ใช๎แล๎วเกิดทดแทน . 

……………………………………………………
……. 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเภทของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    เพราะจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น  
ท าให๎การใช๎ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด๎วย                          . 

…………………………………………………

สาเหตุที่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 

  2) ทรัพยากรที่ใช๎แล๎วหมด          . 

……………………………………………………
……. 

  3) ทรัพยากรที่ใช๎ไมํหมด มีการ    . 
      หมุนเวียน                         . 
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เฉลย 
  แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 

 

 
ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping        

ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
    กระแสน้ า  กระแสลม     . 
      การกัดเซาะ  ฯลฯ       . 
 

การอนุรักษ์ 
    ปลูกพืชคลุมดิน  ใสํปุ๋ย   . 
       ปลูกพืชหมุนเวียน      . 

 

ทรัพยากรดิน 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
    ฝนตกน๎อย  ปุาไม๎ลดลง   .      
 อุณหภูมิสูง  ท าให๎น้ าระเหย . 

 

การอนุรักษ์ 
              ปลูกปุา          “ 
                                  .                
. 

ทรัพยากรน้ า 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
     การค๎า  การท าธุรกิจ    . 
                                  .                                  
. 

การอนุรักษ์ 
        ไมํท าลายแรํธาตุ      . 
                                  .                                   
. 

ทรัพยากรแร่ธาตุ 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
    ตัดต๎นไม๎เพื่อขายแมลง    . 
   เชื้อโรค การท าเหมืองแรํ  . 
     การลดลงของสัตว์ปุา    . 
                                   

การอนุรักษ์ 
         ปลูกปุาทดแทน      . 
           ไมํท าลายปุา        . 
                                  . 

 

ทรัพยากรปุาไม้ 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรม 
       ถูกลํา  โรคระบาด     . 
                                  .                       
. 

การอนุรักษ์ 
         ไมํลําสัตว์สงวน        . 
     ปลูกปุาชํวยให๎เป็นที่อยูํ  .                                
. 

ทรัพยากรสัตว์ 
 



   

ลองตรวจ

ค าตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบ  ก่อนเรียน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
      

ข้อ 1 2 3 4 5 
ค าตอบ ข ข ง ค ง 

 
      

ข้อ 6 7 8 9 10 
ค าตอบ ค ก ค ง ง 

 
 

 
 

 
 



   

ลองตรวจ

ค าตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบ  หลังเรียน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
      

ข้อ 1 2 3 4 5 
ค าตอบ ค ง ข ค ง 

 
      

ข้อ 6 7 8 9 10 
ค าตอบ ข ค ง ง ก 
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