ชุดการสอน
เรื่อง สถานการณ์ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชาเพิ่มเติม ประชากรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เล่มที่ 1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางชิษณ์ญาญ์นัญ บุญญ์ธกาญจน์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี

ก

คานา
ชุดการสอน เรื่อง สถานการณ์ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เป็ นนวั ตกรรมที่ สร๎ างขึ้ น เพื่อ ใช๎ป ระกอบการจั ดการเรี ยนรู๎ ในรายวิ ชาเพิ่ม เติม ประชากรและ
สิ่งแวดล๎อม กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ทั้งในและนอกห๎องเรียน โดยจัดแบํงเนื้อหาออกเป็นหนํวยยํอย เพื่อให๎นักเรียน
สามารถเรี ย นรู๎ ไ ปตามลาดับ จากงํ ายไปหายากอยํ างตํ อเนื่ อ งและเป็ น ระบบ ซึ่ งในแตํ ละเลํ ม
ประกอบด๎วย เนื้อหา ภาพประกอบที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน สอดคล๎องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ ใบความรู๎ กิจกรรมกลุํม แบบฝึกทักษะ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
ให๎นักเรียนได๎หาคาตอบ แบบทดสอบกํอน-หลังเรียน พร๎อมเฉลยคาตอบ เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบความรู๎ความสามารถได๎ด๎วยตนเอง เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎จากการฝึกทักษะและ
ปฏิบัติได๎ ด๎วยตนเอง สามารถศึกษาค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ ความเข๎ าใจและสามารถนาความรู๎
ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 4 เลํม ดังนี้
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ภัยธรรมชาติ
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ผู๎จัดทาขอขอบคุณผู๎ให๎คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบในการจัดทาเอกสารไว๎ ณ โอกาสนี้
และหวังอยํางยิ่งวําเอกสารประกอบการสอนเลํมนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับนักเรียน ครู ผู๎สอน
และบุคคลทั่วไปที่สนใจได๎นาไปใช๎ค๎นคว๎าและทาความเข๎าใจ เพื่อให๎มีความรู๎เพิ่มเติมและสามารถ
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ค

คาแนะนาสาหรับครู
1. ใช๎ชุดการสอน สาหรับให๎นักเรียนได๎อํานศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม
ประกอบการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประชากรและสิ่งแวดล๎อม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
2. ให๎นักเรียนศึกษา และทาความเข๎าใจตัวอยํางที่ให๎ฝึกทักษะการคิด
และครูต๎องเป็นผู๎ให๎คาแนะนาชํวยเหลือ หรือให๎คาปรึกษาเทํานั้น
3. ชี้แจงให๎นักเรียนอํานคาแนะนาในการใช๎ชุดการสอน และปฏิบัติตาม
ทุกขั้นตอน
4. ชี้แจงนักเรียนให๎ทากิจกรรมกลุํม และแบบฝึกทักษะด๎วยความ
ซื่อสัตย์ อยําแอบดูหรือลอกคาตอบจากเพื่อนและเฉลย เพราะนักเรียนจะไมํได๎
รับประโยชน์จากการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง
5. ชื่นชมและให๎กาลังใจนักเรียนเมื่อทากิจกรรมกลุํม และแบบฝึกทักษะ
สาเร็จ เพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ง

คาแนะนาสาหรับนักเรียน

การใช๎ชุดการสอน ผูเ๎ รียนเป็นผู๎ดาเนินกิจกรรมด๎วยตนเอง ดังนี้
1. นักเรียนทาแบบทดสอบกํอนเรียน และบันทึกคะแนนที่ได๎จากการ
ทาแบบทดสอบ
2. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู๎ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กาหนดให๎เรียน มีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและให๎ความรํวมมือในการทากิจกรรม
ตําง ๆ ด๎วยความตั้งใจจริง
3. นักเรียนศึกษาความรู๎จากชุดการสอนอยํางตั้งใจ พร๎อมทั้งทา
กิจกรรมกลุํม และแบบฝึกทักษะทุกชุดอยํางรอบคอบ หากมีข๎อสงสัยหรือ
ไมํเข๎าใจเนื้อหาในขั้นตอนใด ให๎ขอคาแนะนาจากครูผู๎สอนหรือย๎อนกลับไป
ศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหมํอีกครั้ง
4. นักเรียนทากิจกรรมกลุํม และแบบฝึกทักษะจากชุดการสอน
เสร็จแล๎ว ให๎ตรวจคาตอบจากเฉลยเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง หากมีข๎อใดผิด
ให๎นักเรียนศึกษาทาความเข๎าใจใหมํ และทาการแก๎ไขให๎ถูกต๎อง
5. หลังจากทากิจกรรมกลุํม และแบบฝึกทักษะจากชุดการสอนเสร็จ
แล๎ว ให๎ทาแบบทดสอบหลังเรียน
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เล่มที่
1

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สาระสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถ
นามาใช๎ประโยชน์ในการดารงชีวิตและสนองความต๎องการของตนได๎ สํวนสิ่งแวดล๎อม เป็นสิ่งที่อยูํ
รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎างขึ้น ทั้งสองตํางมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม มีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด พึ่งพาอาศัย
กั น และกั น ซึ่ ง มนุ ษย์ ควรชํ ว ยกั น ดูแ ลรั ก ษา เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหวํ างสิ่ ง แวดล๎ อ มทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (K)
บอกความหมาย ข๎อแตกตําง และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎
จาแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได๎
นาเสนอเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น (P)
มีสํวนรํวมในการทางานกลุํม (A)
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แบบทดสอบก่อนเรียน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษกระดาษคาตอบ
1. ข๎อใดเป็นการศึกษา “สิ่งแวดล๎อม” ถูกต๎องที่สุด
ก. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ศึกษาสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ที่อยูํรอบตัวมนุษย์และมีอิทธิพลตํอมนุษย์
ค. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจ การเมืองและประชากร
ง. ศึกษาสิ่งมีชีวิตบนโลกและความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก
2. ข๎อใดเป็นการศึกษา “สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ” ได๎ถูกต๎องที่สุด
ก. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ศึกษาสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่อยูํรอบๆ ตัวมนุษย์
ค. ศึกษาความเป็นอยูํของประชากรในโลก
ง. ศึกษาความเป็นอยูํของมนุษย์ พืช และสัตว์
3. ข๎อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบที่สาคัญของสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ
ก. บรรยากาศ
ข. อุทกภาค
ค. ธรณีภาค – ชีวภาค
ง. อาคารบ๎านเรือน – ฝุุนละออง
4. ข๎อใดตํอไปนี้เป็นตัวอยํางสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
ก. ฝุุนละออง
ข. อากาศบริสุทธิ์
ค. สวนผลไม๎
ง. ทะเลทราย

5. สิ่งที่กาหนดให๎คนเอเชียบริโภคข๎าวเจ๎าเป็นอาหารหลักคือคาตอบทุกข๎อ 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. ข๎อใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํแมํน้ามากที่สุด
ก. การปลํอยน้าเสียของภาคโรงงาน
ข. การปลํอยคราบน้ามันจากภาคขนสํง
ค. สารเคมีและยาฆําแมลงจากภาคการเกษตร
ง. น้าทิ้งจากบ๎านพักอาศัยริมฝั่งแมํน้า
8. สิ่งแวดล๎อมในบริเวณใดถูกทาลายด๎วยน้ามือของมนุษย์มากที่สุด
ก. ภูเขา
ข. ที่ราบสูง
ค. ที่ราบลุํม
ง. ถูกทุกข๎อ
9. สิ่งแวดล๎อมมีประโยชน์ตํอมนุษย์ด๎านใด มากที่สุด
ก. การพักผํอนหยํอนใจ
ข. การให๎ความสุนทรียภาพ
ค. การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
ง. เป็นแหลํงปัจจัยในการดารงชีวิต
10. แมํน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจข๎อใด
ก. เกษตรกรรม
ข. ขนสํง
ค. อุตสาหกรรม
ง. ถูกทุกข๎อ
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ใบความรู้ที่ 1

ความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง สิ่งตํางๆ (สิ่งแวดล๎อม) ที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ สามารถน าไปใช๎ ป ระโยชน์ ไ ด๎ โดยค านิ ย ามแล๎ ว จะเห็ น ได๎ วํ า
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป็นสํวนหนึ่งของสิ่งแวดล๎อม แตํสิ่งแวดล๎อมทุกชนิดไมํเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เชํน บรรยากาศ ดิน น้า ปุาไม๎ ทุํงหญ๎า สัตว์ปุา แรํธาตุ พลังงาน ฯลฯ
โดยคานิ ยามแล๎ว จะเห็นได๎วํา ทรั พยากรธรรมชาติ ทุกประเภทนั้ นจะเป็น สํวนหนึ่งของ
สิ่งแวดล๎อม แตํสิ่งแวดล๎อมทุกชนิดไมํเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งอาจกลําวสรุปได๎วําการที่
จะจาแนกสิ่งแวดล๎อมใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องหลายประการ
- ประการแรก เกิดจากความต๎องการ
ของมนุ ษ ย์ ที่ จ ะน าสิ่ ง แวดล๎ อ มมาใช๎ ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน์กับตนเอง
- ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา ถ๎ายังไมํนามาใช๎ก็เป็นสิ่งแวดล๎อม แตํ
ถ๎ า น า มาใ ช๎ ป ระโ ย ชน์ ได๎ ก็ จ ะก ลา ย เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติในชํวงเวลานั้นๆ
- ประการที่สาม สภาพภูมิศาสตร์และ
ความหํางไกลของสิ่งแวดล๎อม ถ๎าอยูํไกลเกินไป
คนอาจไมํน ามาใช๎ ก็จ ะไมํสามารถแปรสภาพ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติได๎

ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มา : https://www.thairath.co.th
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ในโลกนี้ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม ากมายทั้ ง ในอากาศ บนผิ ว โลก ใต๎ ผิ ว โลก มี ส ภาพ
ทั้งของแข็ง ของเหลว ก๏าซ บางชนิดมีการเจริญเติบโตได๎ บางชนิดไมํเติบโตแตํมีการเปลี่ยนแปลง
ได๎ เชํน เกิ ดการผุ พังสลายไป นัก อนุรั กษ์วิ ทยาได๎ แบํงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไ ว๎ 3
ประเภท ดังนี้

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

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น
(Non-Exhausting Natural Resources) หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใช๎ตลอด แตํมีการหมุนเวียน
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นตํอการดารงชีวิตของ
มนุษย์ ถ๎าขาดสิ่งเหลํานี้แล๎วจะกํอให๎เกิดปัญหาถึงชีวิต
หรือมีปัญหาขั้นวิกฤตได๎ ทรัพยากรดังกลําวได๎แกํ น้า
อากาศ แสงอาทิตย์ เป็นต๎น
ก) อากาศ มีอยูํอยํางสมบูรณ์ในโลก จาเป็นและ
สาคัญตํอมนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตทุกชนิด

พลังงานจากแสงอาทิตย์
ที่มา : http://119.46.166.126/self

ข) น้า (ในวัฏจักร) หมายถึง น้าในลักษณะการเก็บ
น้าแล๎วแปรสภาพเป็นน้าไหลบํา น้าทํา น้าในลา
น้ า น้ าใต๎ ดิ น น้ าขั ง และน้ าในมหาสมุ ท ร มี
ความจาเป็นตํอสิ่งมีชีวิต มีการหมุนเวียนไมํจบสิ้น
โดยทั่วไป มีปริมาณคงที่ในแตํละแหํงของแตํละปี
นอกจากนี้ ยั ง มี ท รั พ ยากรแสงอาทิ ต ย์ ดิ น ชั้ น
บรรยากาศ เป็นต๎น

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

ทรัพยากรดิน
ที่มา : https://totsapornbom555.files.wordpress.com
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สัตปุว์าปไม๎ุา
https://sites.google.com
ทีที่ม่มา า: :https://www.google.com

2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทน (Replaceable or
Renewable Natural Resources) เป็นทรัพยากรที่มี
ความจ าเป็ นตํ อมนุ ษย์ ในการดารงชี พเพื่ อตอบสนอง
ปั จ จั ย สี่ แ ละความสะดวกสบาย เมื่ อ น ามาใช๎ แ ล๎ ว
สามารถเกิ ดทดแทนขึ้ น ได๎ หากใช๎ อยํ างถูก วิ ธี มี ก าร
อนุรักษ์และบารุงรักษา เชํน สัตว์ปุา ปุาไม๎ ดิน ทุํงหญ๎า
และแรํ ธ าตุ ตํ า งๆ เป็ น ต๎ น ซึ่ งการทดแทนนั้ น อาจใช๎
ระยะเวลาสั้ น หรื อ ยาวนานไมํ เ ทํ า กั น ทรั พ ยากร
ดังกลําวได๎แกํ
ก) น้าที่ใช้ได้ หมายถึงน้าในที่ใดที่หนึ่งเมื่อใช๎หมดแล๎ว
จะมีการทดแทนได๎ด๎วยฝนที่ตกตามปกติ ในแตํละ
แหํงจะมีฝนตกเกือบเทําๆ กันในแตํละปี นอกจาก
เกิดความแห๎งแล๎งผิดปกติเทํานั้น
ข) ดิน เป็นปัจจัยสาคัญที่ให๎อาหาร เสื้อผ๎า ที่อยูํอาศัย
ซึ่งกาเนิดจากพื้นดิน ปัจจัยที่ทาให๎เกิดดิน คือ หิน
อากาศ พื ช ระยะเวลา ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ การ
ทดแทนต๎องใช๎ระยะเวลานาน

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

นอกจากนี้ ยั ง มี ท รั พ ยากรชนิ ด อื่ น อี ก เชํ น
ทรั พ ยากรประมง ทรั พ ยากรเกษตร (พื ช ผั ก
เนื้ อ สั ต ว์ ) พื ช สั ต ว์ ปุ า ปุ า ไม๎ ทุํ ง หญ๎ า เลี้ ย งสั ต ว์
เป็นต๎น

ทรัพยากรเกษตร

ทรัพยากรประมง

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

ที่มา : https://www.google.com
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น้ามัน
ที่มา : https://sites.google.com

3. ทรั พยากรที่ ใช้ แ ล้ วหมดไป (Exhausting Natural
Resources) หรื อ ทรั พ ยากรที่ ไ มํ สามารถทดแทนได๎
(Irreplaceable Natural Resources) เป็นทรัพยากร
ที่ ไ มํ ส ามารถจะน ามาทดแทนได๎ เ มื่ อ ใช๎ ห มดไป
ไมํ ส ามารถน ากลั บ มาใช๎ ไ ด๎ เชํ น น้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย ม
ก๏าซธรรมชาติ ถํานหิน แรํธาตุตํางๆ เป็นต๎น
ซึ่ งทรั พ ยากรดั งกลํ า วจ าเป็ น มากตํ อ การพั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้พื้นที่ในลักษณะ
ธรรมชาติ (Land in Natural Condition) ก็ถือวําเป็น
สิ่ ง ที่ ท ดแทนไมํ ไ ด๎ เพราะเมื่ อ ถู ก ท าลายลงแล๎ ว ไมํ
สามารถทาให๎เหมือนสภาพเดิมได๎ทั้งในสํวนประกอบ
ตํางๆ และทัศนียภาพ

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

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

ที่มา : https://sites.google.com
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มารู้จักทรัพยากรธรรมชาติกันเถอะ
ปุาไม้ คือ สังคมของต๎นไม๎และสิ่งมีชีวิต

ทรัพยากรปุาไม้

อื่นๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปกคลุม
เนื้อที่กว๎างใหญํ มีการใช๎ประโยชน์จากอากาศ น้า
และวั ต ถุ ธ าตุ ตํ า งๆ ในดิ น เพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
มี ก ารสื บ พั น ธุ์ รวมทั้ ง ให๎ ผ ลิ ต ผลและบริ ก ารที่
จาเป็นตํอมนุษย์

ลักษณะของปุ าไม๎จะแตกตํางกัน ไปตามความชื้น อุณ หภู มิ ปริมาณน้าฝน ละติจูด ที่ตั้ง
แสงแดด ฯลฯ
1) ปุาไม้ไม่ผลัดใบ  เป็นปุาเขียวชอุํมตลอดทั้งปี มีความชื้นสูง พบในเขตปุาเมืองร๎อน
ได๎แกํ ปุาดงดิบ ปุาดิบเขา ปุาดิบแล๎ง ปุาสนเขา ปุาชายเลน ปุาพรุ ปุาชายหาด
 ปุาดงดิบ เป็นปุาทึบ มีพันธุ์ไม๎หลายชนิด อยูํในเขตที่มีฝนตกชุก ไมํมีฤดูแล๎ง หรือ
ฤดู แ ล๎ งสั้ น เป็ น ปุ าเศรษฐกิ จ ต๎น ไม๎ข นาดใหญํ เชํ น เคี่ ย ม มะมํ ว งปุ า มะยมปุ า ยาง ตะเคี ย น
กะบาก เป็นต๎น
 ปุาดิบเขา เป็นปุาไมํรกทึบ ต๎นไม๎ขนาดใหญํมีน๎อย
 ปุาสนเขา มีต๎นสนพื้นเมืองขึ้นเป็นหยํอมๆ มีต๎นสนสองใบในระดับความสูงราว
700 เมตร จากระดับน้าทะเล ถ๎าความสูงไมํมากจะมีต๎นสนสามใบ
 ปุาชายเลน อยูํบริเวณหาดเลน และบริเวณที่น้าทะเลทํวมถึง ต๎นไม๎ในปุาชายเลน
จะมีรากอากาศที่โผลํพ๎นดินเหนือระดับน้า เชํน ต๎นโกงกาง แสมทะเล ปรง ตะบูน ลาพู ปุาชาย
เลนเป็นปุาเศรษฐกิจ และเป็นแหลํงเพาะพันธุ์สัตว์น้า
2) ปุาไม้ผลัดใบ  เป็นปุาโปรํง ความชื้นต่า ผลัดใบในชํวงฤดูร๎อน พบในเขตทุํงหญ๎า
สะวันนา ได๎แกํ ปุาเบญจพรรณ ปุาแดง ปุาเต็งรัง
 ปุาไม๎เบญจพรรณ เป็นปุาโปรํง มีต๎นไม๎ขนาดใหญํและขนาดกลาง
 ปุาแดง เป็นปุาโปรํง พบมากในอีสาน พันธุ์ไม๎เป็นไม๎เนื้อแข็ง เชํน ไม๎เต็ง ไม๎รัง
มะยอม มะคํา เหียง พลวง เป็นต๎น

9

ทุ่งหญ้า
1)
2)
3)
4)

ทุํงหญ๎าสะวันนา  เป็นทุํงหญ๎าในเขตร๎อน
ทุํงหญ๎าแพรี่  เป็นทุํงหญ๎าในเขตอบอุํน เป็นทุํงหญ๎าที่อุดมสมบูรณ์ ใช๎เลี้ยงวัวได๎ดี
ทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทราย หรือ ทุํงหญ๎าสเตปป์  มีทั้งในเขตร๎อนและเขตอบอุํน
ทุํงหญ๎าเขตหนาว หรือ ทุนดรา  ฤดูหนาวยาวนาน สํวนใหญํเป็นพืชชั้นต่า เชํน
หญ๎ามอส ตะไครํน้า

ทุํงหญ๎าสะวันนา

ทุํงหญ๎าแพรี่

ที่มา : https://www.google.com

ที่มา : https://www.google.com

ทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทราย หรือ ทุํงหญ๎าสเตปป์

ทุํงหญ๎าเขตหนาว หรือ ทุํงหญ๎าทุนดรา

ที่มา : https://zoozom.ru/th

ที่มา : https://sites.google.com
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ดิน เป็นสิ่งที่ปกคลุมพื้นผิวโลก เกิดจากการ

ทรัพยากรดิน

ผุ พั ง สลายตั ว ของหิ น เปลื อ กโลก รวมถึ ง การแปร
สภาพหรื อ สลายตั ว ของหิ น แรํ ธ าตุ ผ สมผสานกั บ
การเนําเปื่อยของซากอินทรียวัตถุ อากาศ และน้า

1) ฮิวมัส

 ซากพืชซากสัตว์ที่เนําเปื่อยปนอยูํในดิน ทาให๎ดินมีสีดา
เป็นดินที่พืชชอบมาก

2) ดินอุดม

 ดินที่อุ๎มน้าไว๎ได๎ดีพอสมควร เหมาะแกํการเพาะปลูกทั่วไป

3) ดินรํวน

 ดินที่มีลักษณะซุย มีอินทรียวัตถุผสมอยูํมาก การอุ๎มน้าพอเหมาะ
อากาศถํายเทสะดวก

4) ดินเหนียว  ดินที่มีเนื้อละเอียดจับตัวกันแนํน
5) ดินทราย  ดินที่มีทรายปนอยูํมาก เนื้อหยาบรํวน ไมํอุ๎มน้า
ไมํเหมาะแกํการเพาะปลูก
ในประเทศไทยมีทรัพยากรดิน ดังนี้
 ดินภูเขาไมํสูง มีปุาไม๎ปกคลุม มีความอุดมสมบูรณ์
 ดินชายฝั่งทะเล เป็นดินทราย ใช๎เพาะปลูกไมํได๎ผล
 ดินบริเวณที่ราบน้าทํวมถึง มีดินตะกอนทับถมทุกปี มีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะในการทานาข๎าว บางพื้นที่อาจเป็นดินเปรี้ยว บางพื้นที่เป็นดินเค็ม
 ดินที่ลุํมต่ามาก มีน้าทํวมขัง มีซากพืชทับถมหนา
 ดินลานตะพักลาน้า เป็นดินตะกอนที่ถูกชะล๎างแรํธาตุไปบ๎าง ทาให๎ความอุดมสมบูรณ์
ลดลง เหมาะกับการปลูกพืชไรํ
 ดินที่มีหินประเภทดําง เมื่อสลายตัวจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกํการ
ปลูกข๎าวโพดและผลไม๎
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สภาพของดิน มีดังนี้
ดินเค็ม เป็นดินที่มีสภาพเค็ม เพราะมีเกลือพวกคลอไรด์และซัลเฟตของธาตุแคลเซียม
แมกนีเซียม และโพแทสเซียมปะปนอยูํ ทาให๎มีข๎อจากัดทางการเกษตร การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปจึงไมํได๎ผลเทําที่ควร ตัวเรํงการแพรํกระจายดินเค็มในภาคอีสาน ได๎แกํ การตัดไม๎ทาลาย
ปุา ทานาเกลือ สร๎างเขื่อนและอํางเก็บน้า และขุดบํอบาดาล
ดินเปรี้ยว เป็นดินที่มีสภาพเป็นกรด ไมํเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชเกษตรทั่วไป เนื่องจาก
มีกรดกามะถันผสมอยูํในอัตราสํวนที่สูง ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของน้ากรํอย
ดินพรุ เป็นดินที่มีกรดสูง ซึ่งเกิดจากการเนําเปื่อยทับถมของพืชที่ขึ้นในดินพรุ ทาให๎มีกรด
สะสมทุกปี วิธีการแก๎ปัญหาดินพรุ คือ การระบายน้าออกแล๎ว เติมปูนขาว ใสํปุ๋ย พร๎อมใช๎ระบบ
ชลประทานเพื่อควบคุมระดับน้าและเลือกพืชที่เหมาะสมมาปลูก

ภูเขา
1) ภูเขาหินแกรนิต  มียอดโค๎งมน ไมํมีหยักแหลม สูงใหญํ
2) ภูเขาหินปูน
 มียอดแหลม มีถ้าใต๎ภูเขา และมีหินงอกหินย๎อย
3) ภูเขาหินทราย  มียอดปูาน

หินเปลือกโลก
1) หินอัคนี  เกิดจากลาวาภูเขาไฟเย็นตัวลงและตกผลึกกลายเป็นหิน เชํน
หินบะซอลต์ หินออบชิเดียน หินพัมมิช หินแกรนิต หินแกบโบร
หินโรไอไลต์

หินอัคนี
ที่มา : https://sites.google.com
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หินบะซอลต์

หินออบซิเดียน

หินพัมมิช

หินแกรนิต

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

2) หินแปร

 เกิดจากหินชั้น หรือ หินอัคนี ถูกทับถมด๎วยแรงดันและอุณหภูมิสูง
จนกลายเป็นหินแปร เชํน หินไนส์ หินอํอน หินชนวน หินควอร์ตไซต์
หินชีสต์ หินฟิลไลต์

หินไนส์

หินควอร์ทไซต์

หินอ่อน

ที่มา : https://geonoi.wordpress.com

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

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

หินชั้น (หินตะกอน)

หินทราย

หินกรวด

ที่มา : https://www.siamchemi.com

ที่มา : https://pixabay.com

ที่มา : https://www.siamchemi.com

หินดินดาน

หินปูน

ที่มา : http://www.digitalschool.club

ที่มา : http://www.digitalschool.club
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แร่ธาตุ มนุษย์สามารถนาทรัพยากรแรํมาใช๎ประโยชน์ได๎มากมาย ในประเทศไทยจะพบ
ได๎ในบริเวณเทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต๎
1) แรํโลหะ  เป็นแรํที่มีความเหนียว เป็นตัวทนความร๎อนและไฟฟูาได๎ดี หลอมตัวได๎
และมีความทึบแสง ได๎แกํ แรํดีบุก แมงกานีส ทองแดง ตะกั่ว อลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองคา เงิน
วุลเฟรม ฯลฯ
2) แรํอโลหะ  เป็นแรํที่ไมํเป็นตัวนาความร๎อน มีลักษณะโปรํงแสง เปราะแตกหักงําย
ได๎แกํ ฟลูออไรท์ ฟอสเฟส หิน ทราย เกลือ กามะถัน โปรแตสเซียม แคลเซียม ดินขาว ฯลฯ
3) แรํพลังงาน หรือ แรํเชื้อเพลิง  เป็นแรํที่สาคัญ ถูกนามาใช๎มาก เกิดจากซาก
สิ่งมีชีวิตในอดีต ได๎แกํ ถํานหิน น้ามันดิบ ก๏าซธรรมชาติ

น้า เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถ
ทรัพยากรน้า

ทรัพยากรน้า
ที่มา : http://55010919589.blogspot.com

เกิดขึ้นทดแทนอยูํตลอดเวลา เป็นวัฏจักร (โลกมีน้า
3 ใน 4 สํวน) น้าที่เรานามาใช๎อุปโภค บริโภค
ชาระล๎างรํางกาย ใช๎ในการเพาะปลูก การเกษตร
กรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้า การผลิต
พลังงาน มีทั้งน้าบนดินและน้าใต๎ดิน น้ำบนดินคือ
น้ าในแมํ น้ า ล าคลอง อํ า งเก็ บ น้ า หนอง บึ ง
ทะเลสาบ สํวนน้ำใต้ดินคือ น้าที่ซึมอยูํในดิน น้า
บํอ น้าบาดาล โดยน้าในประเทศไทยมีความอุดม
สมบูรณ์มากพอ ทั้งน้าบนดินและน้าใต๎ดิน แตํภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีชั้ นของแรํเกลือแทรกอยูํใ น
ชั้นหิน จึงทาให๎น้ามี รสเค็มไปบ๎าง
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ทะเล เป็นแหลํงน้าเค็มที่มีขนาดเล็กกวํามหาสมุทร แบํงได๎เป็น 2 ชนิด ดังนี้
1) ทะเลเปิด  ทะเลที่ติดตํอกับมหาสมุทรโดยตลอด ไมํมีขอบเขตที่แนํนอน มีน้าขึ้น
น้าลง และมีความเค็มเทําๆ กับในมหาสมุทร เชํน ทะเลเหนือ ทะเลจีนใต๎ ทะเลอันดามัน ทะเล
อาหรับ (ทะเลจีนใต๎ เป็นทะเลที่ใหญํที่สุดในโลก)

ทะเลเปิด

ทะเลภายใน

ที่มา : https://travel.kapook.com

ที่มา : https://board.postjung.com

2) ทะเลภายใน  ทะเลที่มีแผํนดินปิดล๎อมเกือบทุกด๎าน แตํมีชํองแคบสาหรับติดตํอกับ
ทะเลเปิดหรือมหาสมุทรได๎ เชํน ทะเลเมติเตอร์เรเนียน ทะเลแดง ทะเลดา ทะเลบอลติก

กระแสน้าในมหาสมุทร
กระแสน้า คือ การเคลื่อนไหวของน้าที่เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนที่ไป และทาให๎กระแสน้า
เคลื่อนที่ไปในระยะทางไกล เนื่องจากพื้นน้าได๎รับความร๎ อนไมํเทํากัน ลมประจาปีและลมประจา
ฤดูที่พัดผํานผิวน้า ตลอดจนลักษณะชายฝั่งทะเล รูปรํางของทวีป ที่ตั้งปิดกั้นแอํงมหาสมุทร และ
ความแนํนของน้าแตกตํางกัน
ชนิดของกระแสน้า
1) กระแสน้าอุ่น  กระแสน้าที่มาจากเขตละติจูดต่า และมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทาง
ขั้วโลก และมักจะอุํนหรือมีอุณภูมิสูงกวําที่อยูํโดยรอบ จึงเรียกวํากระแสน้าอุํน
2) กระแสน้าเย็ น  กระแสน้าที่ไหลมาจากเขตละติ จูดสูง เข๎ามายั งเขตอบอุํนและ
เขตร๎อน จึงเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ากวําน้าที่อยูํโดยรอบ จึงเรียกวํากระแสน้าเย็น
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กระแสน้าอุํนปะทะกระแสน้าเย็น จะทาให๎น้ามีอุณ หภูมิที่เหมาะแกํการดารงชีวิตของสัตว์
และเป็นบริ เวณที่มีแพลงตอนอัน เป็น อาหารของสัตว์ น้าเยอะด๎ วย ปลาจึ งชุกชุ ม เป็นทะเลที่ มี
หมอกปกคลุมเยอะ ซึ่งมีอยูํหลายแหํงบนโลกนี้ ยกเว๎นติมอร์เลสเต ซึ่งอยูํในตาแหนํงละติจูดที่ใกล๎
เส๎ น ศูน ย์ สูตร กระแสน้าอุํ น และน้ าเย็ น จะไหลหมุ น เวี ย นกัน แตํไ มํ ป ะทะกั นจนเกิด เป็ นแหลํ ง
ปลาชุกชุม เพราะบริเวณเส๎นศูนย์สูตรนี้อุณหภูมิน้าจะสูง
แกรนด์ แ บงก์ (ทวี ป อเมริ กาเหนื อ )
กระแสน้าเย็นแลบราดอร์มาบรรจบกับกระแส
น้าอุํนกัลฟ์สตรีมที่บริเวณน้าตื้นของไหลํทวีป
อเมริ ก าเหนื อ ในมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก อยูํ
ทางตะวันออกเฉียงใต๎ของเกาะนิวฟั นด์แลนด์
ประเทศแคนาดา มีความลึกระหวําง 80 ถึง
300 ฟุต (24 – 101 เมตร)

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

คูริลแบงก์ (น่านน้าญี่ปุน) ของญี่ปุ น เกิดจากกระแสน้าอุํนกุ โรชิโวจากตอนกลางของ
แปซิฟิก มาเจอกับกระแสน้าเย็นโอยาชิโวจากอาร์กติก

คูริลล์แบงก์
ที่มา : https://twitter.com/krupmui/status
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ดอกเกอร์ แ บงก์ (ทวี ป ยุ โ รป) บริ เ วณที่
กระแสน้ าอุํ น แอตแลนติกเหนือ บรรจบกั บ กระแส
น้าเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหลํ งที่มีปลา
ชุกชุมมากแหํงหนึ่งของโลกเรียกวํา ดอกเกอร์แบงก์
ประเทศที่จั บปลาได๎มาก ได๎แ กํ สหราชอาณาจัก ร
ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
* กระแสน้าเย็นไหลผํานประเทศใด จะทาให๎อากาศ
แห๎งแล๎ง หรือเป็นทะเลทราย
* กระแสน้าอุํนไหลผํานประเทศใด จะมีฝนตก ปุาไม๎
เขียวชะอุํม

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

น่านน้าในทะเล (Internal Waters)
1) น่านน้าอาณาเขต (Territorial Waters) คือ ทะเลที่อยูํถัดจากอาณาเขตทางบกหรือ
ถัดจากนํานน้าภายในมีความกว๎างไมํเกิน 12 ไมล์ทะเล วัดจากเส๎นแนวน้าลดตามฝั่งทะเล เส๎นฐาน
ตรงที่ลากปิดปากน้า อําว หรือเกาะที่อยูํใกล๎ฝั่ง
2) น่านน้าเศรษฐกิจ หรือ เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zones) คือ
บริเวณที่ถัดไปจากอาณาเขตทะเลไมํเกิน 200 ไมล์ทะเล จากเส๎นฐานใช๎วัดความกว๎างของทะเล
อาณาเขตรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและ
ไมํมีชีวิต รวมทั้งการผลิตพลังงานจากน้า กระแสน้าและลม การสร๎างเกาะเทียม และสิ่งกํอสร๎าง
ตําง ๆ
3) เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf) คือ บริเวณพื้นดินท๎องทะเลที่อยูํตรงขอบพื้นทวีป
ที่คํอยๆเอียงลาดสุด และเริ่มหัวหักมุมลึกลงไปจนถึงบริเวณที่น้าลึกประมาณ 200 เมตร เป็นเขต
น้าตื้น ซึ่งประเทศที่อยูํบนฝั่งจะประกาศสงวนไว๎ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
4) น่านน้าสากล หรือ ทะเลหลวง (High Sea) คือ สํวนทั้งหมดของทะเลที่ไมํอยูํในเขต
ทะเลอื่นใดซึ่งอยูํภายใต๎ลิขสิทธิ์อธิปไตยของรัฐหนึ่งรัฐใดโดยเฉพาะ รัฐใดก็ไมํสามารถจะอ๎างสิทธิที่
จะทาให๎สํวนหนึ่งสํวนใดของทะเลหลวงตกอยูํภายใต๎อธิปไตยของตนได๎ เป็นนํานน้าลึกที่อยูํไกล
จากฝั่ง ไมํมีประเทศเป็นเจ๎าของ
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ภาพตัดขวางแสดงเขตทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล พ.ศ. 1982
ที่มา : http://www.mkh.in.th

แผนที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
ที่มา : http://www.mkh.in.th
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กิจกรรมกลุ่มชุดที่ 1
เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ

คาชี้แจง ให๎นักเรียนติดภาพการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามหัวข๎อที่กาหนด อยํางละ
2 ภาพ พร๎อมอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ มาโดยสังเขป
1) ประโยชน์ของดิน

2) ประโยชน์ของน้า

19

3) ประโยชน์ของปุาไม้

4) ประโยชน์ของสัตว์ปุา
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ใบความรู้ที่ 2

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง
สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมํมีชีวิต
เห็ น ได๎ ด๎ วยตาเปลํา และไมํสามารถเห็ นได๎ ด๎ว ยตา
เปลํ า รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยธรรมชาติ แ ละสิ่ ง ที่
มนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู๎ ส ร๎ า งขึ้ น หรื อ อาจจะกลํ า วได๎ วํ า
สิ่งแวดล๎อมจะประกอบด๎วยทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้นในชํวงเวลาหนึ่งเพื่อสนอง
ความต๎องการของมนุษย์นั่นเอง สิ่งแวดล๎อมจาแนก
ออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ

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

1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) หมายถึง สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลตํอการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ได๎แกํ บรรยากาศ น้า ดิน แรํธาตุ และ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํบนโลก (พืชและสัตว์) ฯลฯ

สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ

ที่มา : https://sciencepo6.wikispaces.com

ที่มา : http://www.suriyothai.ac.th

1.1) สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต หมายถึง
สิ่งทั้งหลายที่อยูํรอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในรูปของวัตถุ อากาศ ธาตุ และพลังงานตําง ๆ ทั้งที่
มองเห็ น ได๎ สั มผั สได๎ และที่มองเห็ นไมํ ได๎ แตํ สัมผั สได๎
หรื อรับรู๎ ได๎ ทางโสตประสาท ได๎แกํ ลั กษณะภูมิ ประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ แหลํงน้าและพื้นดิน

สิ่งแวดล๎อมที่ไมํมีชีวิต
ที่มา : http://board.postjung.com
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1.2) สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ชี วิ ต หมายถึ ง
สิ่ ง แวดล๎ อ มตํ า ง ๆ ที่ มี ชี วิ ต ที่ อ ยูํ ร อบตั ว เรา ได๎ แ กํ
มนุษย์ สัตว์ และพืช

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

สิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิต

สิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิต

ที่มา : https://www.trzcacak.rs

ที่มา : https://sites.google.com

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man- made environment) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
มนุษย์ ได๎แกํ สาธารณูปการตําง ๆ เชํน ถนน เขื่อน กั้นน้า ฝายชะลอน้า หรือระบบของสถาบัน
สังคมมนุษย์ที่ดาเนินชีวิตอยูํ ฯลฯ

ถนน

เขื่อนกั้นน้า

ฝายชะลอน้า

ที่มา : https://www.google.com

ที่มา : https://www.google.com

ที่มา : http://www.siamyachiyo.com

น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

2.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง เป็น
สิ่ งแวดล๎ อ มที่ ม นุ ษย์ สร๎ างขึ้ นมาใหมํ ให๎ เหมาะสมกั บคน
และกลุํมของตนเอง เพื่ออานวยประโยชน์แกํการดารงชีวิต
แตํในกระบวนการผลิตอาจทาให๎เกิดผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อม
เชํ น น้ าเสี ยจากโรงงานอุ ตสาหกรรม ปั ญ หาเขมํ า หรื อ
ควันพิษ เป็นต๎น

ที่มา : http://thaipollutions.blogspot.com

เขมําควันพิษจากทํอไอเสียรถยนต์

ควันพิษจากโรงงาน

ที่มา : https://www.thairath.co.th

ที่มา : https://www.google.com
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2.2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นสิ่งแวดล๎อมที่
จับต๎องไมํได๎ มนุษย์สร๎างขึ้นหรือกาหนดขึ้น เพื่อใช๎เป็น
กรอบในการดารงชีวิตของกลุํมคนที่อยูํรํวมกัน ซึ่งอาจ
เรียกวํา “สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม” สิ่งแวดล๎อมทาง
สังคมประกอบด๎วย
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
ที่มา : https://www.77kaoded.com

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

 วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์
และความเจริญงอกงามที่มนุษย์ทาให๎เกิดขึ้น และกระทา
สื บตํ อกั นมาเป็ นมรดกตกทอดไปสูํ ชนรุํ นหลั ง รวมถึ ง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวรรณคดี
ซึ่งนับเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ ทาให๎มนุษย์มีความสุข
มีความภาคภูมิใจ
 ประเพณี เป็นสิ่งที่สังคมยึดถือและปฏิบัติ
เป็นประจาในชีวิต เชํน การกราบไหว๎บิดามารดา การ
แตํ ง กายสุ ภ าพในสถานที่ ร าชการ เป็ น ต๎ น สํ ว น
วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ประเพณี คื อ แบบแผนของการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละการกระท าที่ ค นในกลุํ ม สั ง คม
เดีย วกัน ยึดถื อเป็ นหลักในการทากิจ กรรมตํางๆ เชํน
พิธีบวชนาค พิธีแตํงงาน เป็นต๎น

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

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

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

พิธีบวชนาค
ที่มา : https://www.google.com
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กิจกรรมกลุ่มชุดที่ 2
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น
คาชี้แจง ให๎นักเรียนแตํละกลุํมสารวจสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของตนเอง
(อาจศึกษาภายในหมูํบ๎าน ตาบล หรือในจังหวัดของนักเรียน) แล๎วบันทึกข๎อมูลตาม
ประเด็นที่กาหนด
ตารางบันทึกการสารวจ
รายการที่สารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

ประเภทของรายการที่สารวจ
1) ประเภทที่ใช๎ไมํหมด ได๎แกํ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
2) ประเภทที่สามารถสร๎างทดแทน
ขึ้นมาใหมํได๎ ได๎แกํ
………………………………………………..
………………………………………………..
3) ประเภทที่ใช๎แล๎วหมดไป ได๎แกํ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
1) ตามธรรมชาติ ได๎แกํ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
2) มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

การนาไปใช้ประโยชน์
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 1
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping
ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด

ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาเหตุที่ทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง

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

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

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

..........................................................
..........................................................
..........................................................
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 2
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping
ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
.............................................
……………………………………….
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
.............................................
……………………………………….
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
.............................................
……………………………………….
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
.............................................
……………………………………….
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
.............................................
……………………………………….

ทรัพยากรดิน

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

ทรัพยากรน้า

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

ทรัพยากรแร่ธาตุ

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

ทรัพยากรปุาไม้

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

ทรัพยากรสัตว์

การอนุรักษ์
.............................................
……………………………………….
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษกระดาษคาตอบ
1. ข๎อใด ไม่ใช่ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป
ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วเกิดทดแทน
ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป แตํมีการหมุนเวียน
ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วไมํหมด แตํมีการหมุนเวียน
2. แมํน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจข๎อใด
ก. เกษตรกรรม
ข. ขนสํง
ค. อุตสาหกรรม
ง. ถูกทุกข๎อ
3. ข๎อใดเป็นการศึกษา “สิ่งแวดล๎อม” ถูกต๎องที่สุด
ก. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ศึกษาสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ที่อยูํรอบตัวมนุษย์และมีอิทธิพลตํอมนุษย์
ค. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจ การเมืองและประชากร
ง. ศึกษาสิ่งมีชีวิตบนโลกและความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก
4. สิ่งแวดล๎อมในบริเวณใดถูกทาลายด๎วยน้ามือของมนุษย์มากที่สุด
ก. ภูเขา
ข. ที่ราบสูง
ค. ที่ราบลุํม
ง. ถูกทุกข๎อ
5. ข๎อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สาคัญของสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ
ก. บรรยากาศ
ข. อุทกภาค
ค. ธรณีภาค – ชีวภาค
ง. อาคารบ๎านเรือน – ฝุุนละออง
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6. ข๎อใดเป็นการศึกษา “สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ” ได๎ถูกต๎องที่สุด
ก. ศึกษาลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ศึกษาสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่อยูํรอบๆ ตัวมนุษย์
ค. ศึกษาความเป็นอยูํของประชากรในโลก
ง. ศึกษาความเป็นอยูํของมนุษย์ พืช และสัตว์
7. ข๎อใดตํอไปนี้เป็นตัวอยํางสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม
ก. ฝุุนละออง
ข. อากาศบริสุทธิ์
ค. สวนผลไม๎
ง. ทะเลทราย
8. สิ่งแวดล๎อมมีประโยชน์ตํอมนุษย์ด๎านใด มากที่สุด
ก. การพักผํอนหยํอนใจ
ข. การให๎ความสุนทรียภาพ
ค. การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
ง. เป็นแหลํงปัจจัยในการดารงชีวิต
9. สิ่งที่กาหนดให๎คนเอเชียบริโภคข๎าวเจ๎าเป็นอาหารหลักคือคาตอบทุกข๎อ ยกเว้นข๎อใด
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. ลักษณะภูมิอากาศ
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ประเพณีวัฒนธรรม
10. ข๎อใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํแมํน้ามากที่สุด
ก. การปลํอยน้าเสียของภาคโรงงาน
ข. การปลํอยคราบน้ามันจากภาคขนสํง
ค. สารเคมีและยาฆําแมลงจากภาคการเกษตร
ง. น้าทิ้งจากบ๎านพักอาศัยริมฝั่งแมํน้า
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เฉลยกิจกรรมกลุ่มชุดที่ 1
เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
คาชี้แจง ให๎นักเรียนติดภาพการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามหัวข๎อที่กาหนด อยํางละ
2 ภาพ พร๎อมอธิบายประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ มาโดยสังเขป
1) ประโยชน์ของดิน

 เป็นแหลํงผลิตอาหารของมนุษย์ เพราะในดินจะมีอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารรวมทั้งน้าที่จาเป็นตํอการเจริญเติบโตของพืช
อาหารที่คนเราบริโภคมาจากการเกษตรกรรมถึง 90%
 เป็นแหลํงอาหารสัตว์ทั้งพวกพืชและหญ๎าที่ขึ้นอยูํ ตลอดจน
เป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์บางชนิด เชํน งู แมลง นาก ฯลฯ
 เป็นแหลํงที่อยูํอาศัย เป็นที่ตั้งของเมือง บ๎านเรือน
ทาให๎เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนตําง ๆ มากมาย
 เป็นแหลํงเก็บกักน้า เชํน แมํน้าลาคลองทาให๎เรามีน้าใช๎ได๎
ตลอดปี

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog

ที่มา : https://www.google.com

2) ประโยชน์ของน้า  น้าเป็นสิ่งจาเป็นที่เราใช๎สาหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร
ชาระรํางกาย ฯลฯ
 ใช๎ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ เป็นที่อยูํอาศัยของปลาและสัตว์น้า
อื่น ๆ ซึ่งคนเราใช๎เป็นอาหาร
 ใช๎ในอุตสาหกรรมในขบวนการผลิต ล๎างของเสีย หลํอเครื่องจักร
และระบายความร๎อน ฯลฯ
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 ใช๎ในการทาเกษตรกรรม เชํน การทานาเกลือโดยการระเหยน้าเค็ม
จากทะเล
 ใช๎น้าเป็นแหลํงพลังงาน พลังงานจากน้าใช๎ทาระหัด ทาเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟูาได๎
 ใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมขนสํงที่สาคัญ
 เป็นทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน้าที่ใสสะอาดเป็นแหลํงทํองเที่ยว
ของมนุษย์

ที่มา : http://wwf.panda.org

3) ประโยชน์ของปุาไม้

ที่มา : http://www.reo13.mnre.go.th

 นาไม๎มาสร๎างอาคารบ๎านเรือนและผลิตภัณฑ์ตําง ๆ เชํน
เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไม๎ขีดไฟ ฟืน เป็นต๎น
 ใช๎เป็นอาหารจากสํวนตําง ๆ ของพืชและผล
 ใช๎เส๎นใยที่ได๎จากเปลือกไม๎และเถาวัลย์มาถักทอ
เป็นเครื่องนุํงหํม เชือกและอื่น ๆ
 ใช๎ทายารักษาโรคตําง ๆ

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

ที่มา : https://f0e08d75-a-62cb3a1a-ssites.googlegroups.com/

30

4) ประโยชน์ของสัตว์ปุา

 ประโยชน์ที่ได๎รับจากสัตว์ปุาโดยตรง ปัจจัยพื้นฐานบางอยําง
ที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์สํวนหนึ่ง ได๎มาจาก
สัตว์ปุา เชํน เนื้อและสํวนตํางๆ ของสัตว์ปุาบางชนิดมนุษย์
ได๎นามาเป็นอาหาร อวัยวะสัตว์ปุาบางอยําง นามาเป็น
เครื่องยาสมุนไพร และใช๎ทาเครื่องใช๎เครื่องประดับ เป็นต๎น
นอกจานี้สัตว์ปุาบางชนิดมนุษย์ยังได๎นามา ใช๎ประโยชน์ใน
ทางเศรษฐกิจ คือ การค๎า ตลอดจนนามาใช๎แรงงาน เชํน
นาช๎างมาใช๎ลากซุง เป็นต๎น
 ประโยชน์ที่ได๎รับจากสัตว์โดยอ๎อม สัตว์ปุานอกจากจะมี
ประโยชน์โดยตรงตํอมนุษย์ดังกลําวแล๎วยังมีประโยชน์ตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อีกด๎วย ทั้งนี้เพราะสัตว์ปุาเป็นสํวน
ที่สาคัญของหํวงโซํอาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ข๎าง

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

(คาตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)
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เฉลยกิจกรรมกลุ่มชุดที่ 2
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น
คาชี้แจง ให๎นักเรียนแตํละกลุํมสารวจสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของตนเอง
(อาจศึกษาภายในหมูํบ๎าน ตาบล หรือในจังหวัดของนักเรียน) แล๎วบันทึกข๎อมูลตาม
ประเด็นที่กาหนด
ตารางบันทึกการสารวจ
รายการที่สารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทของรายการที่สารวจ
การนาไปใช้ประโยชน์
1) ประเภทที่ใช๎ไมํหมด ได๎แกํ
- ใช๎ในการดารงชีวิต การทา
อากาศ น้า แสงสวําง
. เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
……………………………………………….. - สร๎างสมดุลให๎แกํ
……………………………………………….. สภาพแวดล๎อม เชํน เป็น
แหลํงพลังงานผลิต
กระแสไฟฟูา ปูองกันการ
พังทลายของหน๎าดิน
ปูองกันความรุนแรงของ
ลมพายุ เป็นต๎น
2) ประเภทที่สามารถสร๎างทดแทน
- ใช๎ในการดารงชีวิต
ขึ้นมาใหมํได๎ ได๎แกํ
- เป็นแหลํงผลิตอาหาร
ปุาไม๎ ทุํงหญ๎า สัตว์ปุา
. - เป็นแหลํงต๎นน้าลาธาร
……………………………………………….. - ปูองกันการพังทลายของ
หน๎าดิน
- ชํวยรักษาสภาพแวดล๎อม
ให๎มีการสมดุลด๎าน
การศึกษาชีวิตและ
คุณภาพของสัตว์ ด๎านการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น
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ตารางบันทึกการสารวจ (ต่อ)
รายการที่สารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(ต่อ)

สิ่งแวดล้อม

ประเภทของรายการที่สารวจ
การนาไปใช้ประโยชน์
3) ประเภทที่ใช๎แล๎วหมดไป ได๎แกํ
- ใช๎ในการดารงชีวิต เชํน
น้ามัน ถํานหิน แรํธาตุ
. ประกอบอาหาร
………………………………………………..
………………………………………………..
1) ตามธรรมชาติ ได๎แกํ
- ใช๎ในการดารงชีวติ
อากาศ ปุาไม๎ สัตว์ปุา แรํธาตุ .
แรํเชื้อเพลิง
.
....................................................
2) มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ
- ใช๎ในการดารงชีวติ
ที่อยูํอาศัย บ๎านเรือน เสื้อผ๎า .
เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค สิ่งของ
เครื่องใช๎สอย
.
(คาตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)
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เฉลย
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping
ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด

ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาเหตุที่ทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง

1) ทรัพยากรที่ใช๎แล๎วเกิดทดแทน .
……………………………………………………
…….
2) ทรัพยากรที่ใช๎แล๎วหมด

.

……………………………………………………
…….
3) ทรัพยากรที่ใช๎ไมํหมด มีการ .
หมุนเวียน
.

เพราะจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
ทาให๎การใช๎ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด๎วย
.
…………………………………………………
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เฉลย
แบบฝึกทักษะชุดที่ 2
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ลงใน Mind mapping
ให๎ได๎ใจความและสมบูรณ์ที่สุด
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
กระแสน้า กระแสลม .
การกัดเซาะ ฯลฯ
.

สาเหตุของความเสื่อมโทรม
ฝนตกน๎อย ปุาไม๎ลดลง .
อุณหภูมิสูง ทาให๎น้าระเหย .

การอนุรักษ์
ปลูกพืชคลุมดิน ใสํปุ๋ย .
ปลูกพืชหมุนเวียน .

ทรัพยากรดิน

การอนุรักษ์
ปลูกปุา

ทรัพยากรน้า

“
.

.
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
การค๎า การทาธุรกิจ .
.

การอนุรักษ์
ไมํทาลายแรํธาตุ

ทรัพยากรแร่ธาตุ

.
.

.

.
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
ตัดต๎นไม๎เพื่อขายแมลง .
เชื้อโรค การทาเหมืองแรํ .
การลดลงของสัตว์ปุา .
สาเหตุของความเสื่อมโทรม
ถูกลํา โรคระบาด .
.
.

การอนุรักษ์
ปลูกปุาทดแทน
ไมํทาลายปุา

ทรัพยากรปุาไม้

.
.
.

การอนุรักษ์
ไมํลําสัตว์สงวน
.
ปลูกปุาชํวยให๎เป็นที่อยูํ .

ทรัพยากรสัตว์
.
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ลองตรวจ
คาตอบ

ข้อ
คาตอบ

1
ข

2
ข

3
ง

4
ค

5
ง

ข้อ
คาตอบ

6
ค

7
ก

8
ค

9
ง

10
ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ลองตรวจ
คาตอบ

ข้อ
คาตอบ

1
ค

2
ง

3
ข

4
ค

5
ง

ข้อ
คาตอบ

6
ข

7
ค

8
ง

9
ง

10
ก
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