
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

นางนภาพร เกาะทอง 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 



2 
 

 
 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู ้ 

 หน่วยการเรียนรูท้ี ่3 
  เรื่อง  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก    
 
 
 
 
 

โดย  

นางนภาพร เกาะทอง  

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรียนปทุมวิไล อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี  
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เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น
พลโลก  (Global Citizenship) ตระหนกัถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้  (Conflict Resolution) เขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา  เขา้ใจทางเลือก
และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้  สร้างความเป็นธรรม ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสังคม  
เห็นคุณค่า สิทธิมนุษยชน ไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  ตระหนกัในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม  เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน ร ะดบัประเทศ และ
โลก ให้เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  ศิลปวฒันธรรม ท่ี
แตกต่างกนัรวมทั้งรู้จกัเรียน รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนทัว่
โลกดว้ยความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอ ยา่งยิง่วา่  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
โลก เล่มน้ี จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูเ้รียนร่วมกนั
พฒันาโลกอยา่งย ัง่ยนื  

 
         ผูจ้ดัท า  

                                                                                                                       นางนภาพร   เกาะทอง   
 

 
 

 
 
 

ค าน า 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 5. 1  รู้และเขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ   ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงท่ีปรากฏ               

ในระวางท่ี  ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา 
ขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจะน าไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส 5. 2  รู้และเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้าง  
สรรคว์ฒันธรรมและมีจิตส านึก อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
          จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกได ้
2. วเิคราะห์สภาพสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกได ้
3. อธิบายการเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้มได ้

สาระส าคญั  
ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มโลกมีแนวโนม้ถูกท าลาย มากข้ึนในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้มทา งวฒันธรรม  กลบั

เพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั  เน่ืองจากจ านวนประชากร เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  มีการประดิษฐแ์ละพฒันาเทคโนโลยี        

มาใชอ้ านวยประโยชน์ต่อมนุษ ยเ์พิ่ม ข้ึน  ผลจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อ

ประชากร  เช่น  ปัญหาการแปรปรวน  ของภูมิอากาศโลก  ภยัพิบติัทางธรรมชาติ มีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน   

มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มขยายขอบเขตกวา้งขวางมากข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยูแ่ละการมีคุณภา พ

ชีวติท่ีดีของมนุษย ์เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าวทุกคนจึงตอ้งตระหนกัถึงปัญหาร่วมกนัโดยศึกษาถึงลกัษณะของ

ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกนัเพื่อแกปั้ญหา 

 

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
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เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 
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ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Problems) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  ของเสีย  หรือส่ิ งแปลกปลอมท่ีปนเป้ือน  และก่อให้ เกิดอนัตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประกอบดว้ยมลพิษจากแหล่งชุม ชนมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม และมลพิษจากแหล่ง
เกษตรกรรม เป็นตน้ 

ในวนัท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปีถูกก าหนดใหเ้ป็นวนัส่ิงแวดลอ้มโลก  (World Environment Day) เพื่อ
คอยกระตุน้เตือนใหป้ระชากรทัว่โลกหั นมาตระหนกัถึงวกิฤตการณ์ดา้นส่ิง แวดลอ้ม และร่วมกนัหาแนวทาง
ในการดูแลแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั  ในส่วนของนกัวชิาการไทยท่ีท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น  เม่ือหนัมาทบ  
ทวนถึงสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  ต่างเห็นพอ้งวา่ยงัมีวกิฤตเร่งด่วนอีกหลายดา้นท่ีรอใหทุ้กคน
ในสังคมหนัมา ร่วมกนัดูแล รักษา และเยยีวยาโลกใบน้ีใหดี้ข้ึน  
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ปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 

 

ในปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ ทั้งโลก ทั้งภายในประเทศและในทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ถูกท าลาย
เพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้ม ทางวฒันธรรม กลบัเพิ่มมาแทนมากข้ึนเป็นล าดบั  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ใน
ปัจจุบนัจ านวนประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  มีการประดิษฐแ์ละพฒันาเทคโนโลย ี มาใชอ้ านวย
ประโยชน์ต่อมนุษยเ์พิ่ม มากข้ึน  ผลจากการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ทางธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อ มนุษยห์ลาย
ประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลกการร่อยหรอ  ของทรัพยากรธรรมชาติภยัพิบติัมีแนวโนม้
รุนแรงมากข้ึน  มลพิษส่ิงแวดลอ้มขยายขอบเขต  กวา้งขวางมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่
และการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของมนุษย์  เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าวทุกคนจึงตอ้ง ตระหนกัถึงปัญหาร่วมกนั  โดย
ศึกษาถึงลกัษณะของปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ ป้องกนัเพื่อแกปั้ญหา 

 

 
มลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีต่อส่ิงแวดล้อม 

ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลยทีีม่ีต่อส่ิงแวดล้อม 

 

เทคโนโลย ีคือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่ออ านวยประโยชน์หากน ามาใชอ้ยา่งไม่ระมดัระวงัก็จะส่งผล  
กระทบต่อความเป็นอยูข่องมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม  ในระยะท่ีผา่นมามนุษยไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลย ีมาใช้
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ประโยชน์ในทุก ๆ ดา้น  แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผลจากการใชอ้ยา่งขาดสติก็ไดส่้งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์  และ
ส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

1. ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติอนัเป็นปัจจยัส าคญั ในการ 
ด ารงชีวติของทั้ง มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติทั้งมวลถูกท าลาย และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ 

1.1 การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
1.1.1 การสูญเสียทรัพยากรดิน เกิดปัญหาการพงัทลายของดิน ดินเส่ือมคุณภาพ  อนัเป็นผล 

  จากการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร การใชส้ารเคมีในการเกษตร  
1.1.2 การสูญเสียทรัพยากรน ้า เช่น แหล่งตน้น ้าล าธารถูกท าลาย ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาน ้า  

   เน่าเสีย การทิ้งส่ิงปฏิกลูท่ียอ่ยสลายไดย้าก และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน ้า 
1.1.3 การสูญเสียทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าอนัเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ใน  

  การท าลายป่าอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า  
1.1.4 การสูญเสียทรัพยากรแร่ธาตุ และพลงังานจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

ท าใหมี้การน าทรัพยากรแร่ธาตุมาใชอ้ยา่ง แพร่หลายโดยเฉพาะพลงังาน ปีหน่ึง ๆ ตอ้งสูญเสียงบประมาณใน
การจดัหาพลงังานมาใชเ้ป็นจ านวนมหาศาล 

1.2  สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  หลงัจากท่ีส่ิงมีชีวติก่อก าเนิดข้ึนบนโลก  จากนั้นได้
ววิฒันาการเพิ่มจ านวนและชนิดมากข้ึนเป็นล าดบั  ต่อจากนั้นผลจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม                   
ตามธรรมชาติท าใหส่ิ้งมีชีวติมีแนวโนม้สูญพนัธ์ุอยา่งชา้  และมีการคาดการณ์ว่ าส่ิงมีชีวติ  จะมีอตัราการ                   
สูญพนัธ์ุ เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย 1,000 เท่า 

1.3  การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  กิจกรรมของมนุษยห์ลายประการมีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศ ซ่ึงจะส่งผลต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ดงัน้ี คือ 

การเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตุสืบเน่ืองมาจากการสะสมของก๊าซ                           
ท่ีมีคุณสมบติัในการดูดซบัความร้อนจากดวงอาทิตย ์เช่น  ก๊าซคาร์บอน  ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็น
ซาก ส่ิงมีชีวติและก๊าซมีเทนซ่ึงเกิดจากการเน่าเป่ือยของส่ิงมีชีวติเป็นตน้  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตั้งถ่ินฐาน
มนุษย ์เน่ืองจากระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน ระบบนิเวศจะเปล่ียนแปลงจากภาวะปัจจุบนับรรยากาศโอโซนถูกท าลาย  
ในปัจจุบนัไดเ้กิดภาวะท่ีรุนแรงข้ึนกบัโลก และก าลงัมี  ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูบ่นโลกทั้งบน
บก และในทะเล  คือ การท่ีรังสี อลัตราไวโอเลตส่องผา่น ชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นโลกมากเกินไป   เน่ืองจาก
บรรยากาศชั้นโอโซนถูกท าลาย 
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1.4  เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม  หมายถึง ของเสียหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีปนเป้ือน และก่อให ้
เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยมลพิษจากแหล่งชุมชน  มลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม และมลพิษ  
จากแหล่งเกษตรกรรม 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้ ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่ประหยดัและขาดความรับผดิชอบ  ก่อใหเ้กิด
ปัญหามลพิษและปัญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นภาวะการณ์ท่ีกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมาก  ซ่ึงภาวการณ์ดงักล่าว
ไม่ เป็นท่ีพึงปรารถนาและควรมีการกระท าบางอยา่งเพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเกดิภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

ผลกระทบทีเ่กดิจาก ปัญหาเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม ้ดิน แร่ธาตุ สัตว ์พืช และปัญหาเส่ือมโทรมของคุณค่าส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษยเ์ช่น ดิน น ้า อากาศ 
เป็นตน้ 

ผลกระทบทีเ่กดิจากความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติ  ตลอดจนปัญหาการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมอนัมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย  ์
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ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามนิยามของ ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ดงัน้ี 
1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่  ภาวะมลพิษ  ความร่อยหรอของทรัพยากร  และการใช้

ทรัพยากรไม่ถูกวธีิ ขาดการอนุรักษ ์
2. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ไดแ้ก่  ความยากจน  การขาดแคลนอาหาร  ขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั

ความไม่รู้หนงัสือ และความเจบ็ไข ้ฯลฯ  

 

สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม  

 

1. ปัญหาประชากร 
1.1 การเพิ่มจ านวนประชากร 
1.2  ขยายตวัทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีเทคโนโลยท่ีีท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

1.2.1 ดา้นการเกษตรการใชปุ๋้ยและยาฆ่าแมลง 
1.2.2 ดา้นอุตสาหกรรมเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองจกัรแทนคนก่อใหเ้กิด  

1) ปัญหาวา่งงาน 
2) ขาดแคลนทรัพยากร 

1.2.3 ดา้นคมนาคม ความสะดวกสบายในการคมนาคมท าใหเ้กิดการจราจรติดขดัจากมี
ปริมาณการใชม้าก 

1.2.4 สารกมัมนัตภาพรังสี ซ่ึงน ามาใชใ้นการถนอมอาหาร การสงคราม 
1.3 ความเช่ือและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กิดผลต่อการท าลายส่ิงแวดลอ้มเพื่อตอบสนอง

ความเช่ือและค่านิยมนั้น เช่น 
1.3.1 การนิยมความฟุ่มเฟือย หรูหรา 
1.3.2 มีความมกัง่ายและความประมาท 
1.3.3 ชอบความเป็นเอกเทศและความเป็นอิสระ 
1.3.4 ความช่ืนชอบส่ิงประดิษฐห์รือความงามตามธรรมชาติ เช่น การปลูกสร้างอาคารตาม

ไหล่เขา 
2. การขยายตวัของเมืองเกิดจากภาวะหรือปัจจยัทางสังคมท่ีผลกัดนัใหค้นส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกนัเขา้มา 

อยูใ่นเขตเมือง ภาวะดงักล่าว ไดแ้ก่ 
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2.1 แรงดึง เป็นลกัษณะท่ีพิจารณาไดจ้าก ความกา้วหนา้ในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา เศรษฐกิจ 
ความสะดวกสบาย รายไดต่้อหวัของคนในเขตเมืองท่ีมีสูงกวา่ จึงเป็นแรงดึงดูดคนจากชนบท  
ซ่ึงมีโอกาสดอ้ยกวา่ เขา้มาสู่เมืองมากข้ึน 

2.2 แรงดนั เป็นลกัษณะท่ีพิจารณาไดจ้ากสภ าพปัญหาในชนบ ท เช่น ความยากจน จากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอ้งอาศยัสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน ้าฝน การขยายตวัทางเศรษฐกิจไดรั้บ  
การส่งเสริมไม่เพียงพอ จึงเสมือนเป็นแรงผลกัดนัใหอ้อกจากชนบทเขา้สู่เมืองเพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีกวา่ 

3. สภาพการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสม  พบวา่  การเพิ่มข้ึนของปร ะชากรและสาเหตุการเกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนไดก่้อให ้เกิดสภาพการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสม เพราะขาดการควบคุมการใชป้ระโย ชน์ท่ีดิน ซ่ึง
บางพื้นท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ถูกสภาพการเป็นเมืองเขา้ก่อสร้างซอ้นทบั มีผลท าใหต้อ้งแสวงหาพื้นท่ีท า
การเกษตรใหม่ โดยบุกรุกพื้นท่ีป่า 

4. การใชเ้ทคโนโลยไีม่เหมาะสม  ไดแ้ก่ การใชส้ารเคมีในการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้
เทคโนโลยท่ีีไม่ถูก วธีิ ยอ่มส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นกจากน้ีการใชเ้ทคโนโลยที  าใหส้ามารถท าลาย
ทรัพยากรไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหร้ะบบนิเวศถูกท าลายอยา่งรวดเร็ว การน าปะการังเก็บข้ึนมาท าเป็นสินคา้ท่ี
ระลึก ท าใหส้ัตวน์ ้าไม่มีท่ีอยูอ่าศยั คุณภาพดินเส่ือมจากสารเคมีท่ีใชใ้นก ารเกษตรและปุ๋ยเคมีในระยะ
เวลานานๆ อยา่งต่อเน่ือง 
              ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเราท่ีมีปริมาณมากมายมหาศาล ท่ีสุดท่ีจะนบั ไดไ้ดแ้ก่ ดิน น ้า อากาศ พืช   

สัตว์ คน และสาร เคมี ต่างๆ ซ่ึงมีมากมายหลายชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติประจ าวนัของ มนุษย์นอก  

จากนั้นยงัมีส่ิงท่ีมนุษยม์องไม่เห็น แต่ก็สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้พลงังานต่างๆ เช่น พลงังานความ

ร้อน แสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นตน้ เม่ือกล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มเสียหรือเป็นพิษ  หมายความวา่ สภาพของ

ส่ิงแวดลอ้มเกิด การเปล่ียนแ ปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์   ในปัจจุบนัเรามกัจะ                       

ไดย้นิท่ีกล่าวกนัวา่  ดินเสีย  น ้าเสีย อากาศเป็นพิษ  และแสง  เสียงเป็นพิษสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท า     

ของมนุษยน์ั้นเอง เช่น 

1. มนุษยต์ดัไมท้  าลายป่ากนัมากข้ึน  

2. มนุษยเ์ผาเช้ือเพลิงตามบา้นเรือน และตามโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน  

3. มนุษยผ์ลิตสารสังเคราะห์บางอยา่งท่ีไม่สลายตวั และสลายตวัยากมากข้ึน เช่น พลาสติก โฟม 
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จึงท าใหเ้กิดขยะเหล่าน้ีมากข้ึน  ส่วนสารบางอยา่งท่ีเป็นก๊าซ  เช่น ฟรีออน ซ่ึงใชช่้วยในการฉีดสเปรย์  และใช้
ในเคร่ืองท าความเยน็  ก็จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในอากาศฟุ้งกระจายทัว่ไป  ซ่ึงจะไปท าลายโอโซนในบรรยากาศท่ี
ห่อหุม้โลกไว ้และมีผลกระทบท าใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดไม้ท าลายป่า 

ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

4.  มนุษยส์ร้างผลิตภณัฑต่์าง ๆ ข้ึนใชแ้ทนวตัถุดิบท่ีไดจ้ากธรรมชาติ  เช่น ใชไ้ฟเบอร์กลาสแทนไม้     
ใชฟ้รีออนแทนแอมโมเนียเหลวในตูเ้ยน็  และใชผ้งซกัฟอกแทนสบู่  เป็นตน้ เม่ือใชแ้ลว้มีส่ิงตกคา้งเป็นมลพิษ
อยูใ่นอากาศ ในน ้า และในดิน ท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อพืช สัตวแ์ละมนุษยด์ว้ยกนัเองในท่ีสุด  

5.  มนุษยส์ร้างอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางชนิดท่ีใหค้วามร้อน  แสง เสียง  ท่ีท  าใหเ้กิด  อนัตรายต่อ
มนุษยไ์ด ้มากข้ึน  

6.  มนุษยส์ร้างยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  เช่น จกัรยานยนต์  รถยนต์ และยานอวกาศ  เพื่อออกไป
ส ารวจอวกาศภายนอกโลกมากข้ึน ก๊าซท่ีเหลือจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง  ไดแ้ก่ ออกไซดข์องคาร์บอนและ
ไนโตรเจนจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในอากาศ  
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สารมลพษิ  

 

สารมลพิษ  หมายถึง สารต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นดิน ในน ้า และในอากาศมีปริมาณมากกวา่ปกติ  ท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย ์พืชและสัตว ์ถา้แยกประเภทสารมลพิษออกตามสถานะจะมีอยู ่3 กลุ่ม คือ 

1.  สารมลพิษท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซ  เช่น  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  คาร์บอนไดออกไซด์  ของธาตุ
ก ามะถนั ธาตุก ามะถนั ไนโตรเจน และคลอรีน เป็นตน้  

2.  สารมลพิษท่ีอยูใ่นสถานะของเหลว  เช่น  ละอองน ้ากรดต่าง ๆ ของธาตุก ามะถนั  ไนโตรเจน  ท่ี
ละลาย อยูใ่นน ้าฝน หรือละลายอยูใ่นน ้าใตดิ้น หรืออยูใ่นน ้าเสียจากน ้าทิ้งตามบา้นเรือน และจากโรงงาน 
 อุตสาหกรรมต่าง ๆ เม่ือไหลลงสู่แม่น ้าล าคลองก็จะท าใหน้ ้าเสีย  ท าใหพ้ืชและสัตวน์ ้าบางชนิดตายและ               
สูญพนัธ์ุ  

3.  สารมลพิษท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็  เช่น เขม่า  ควนัสารสังเคราะห์บางอยา่งท่ีใชแ้ลว้  สลายตวั
ยาก  เช่น ถุงพลาสติก โฟม และไฟเบอร์ เป็นตน้ ท าใหมี้ขยะปะปนอยูใ่นน ้าและในดินอยูท่ ัว่ไป  

 

สภาวะทีเ่ป็นพษิและทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย์  

   

1. อากาศท่ีหายใจไม่บริสุทธ์ิมีเขม่าควนัปะปนมา  ตลอดจนมีกล่ินเหมน็  และมีก๊าซท่ีเป็น อนัตราย                      
ต่อระบบหายใจของมนุษย ์ 

2.  น ้าท่วมไร่นา บา้นเรือน ถนน เสียหายโดยฉบัพลนั  
3.  น ้าแขง็ท่ีขั้วโลกละลายมากข้ึน ท าใหน้ ้าทะเลมีระดบัสูง และไหลเขา้มาปนกบัน ้าจืดในแม่น ้าล า

คลองมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อบา้นเรือนและพืชท่ีปลูกไวริ้มน ้า 
 4.  ฝนเป็นกรด ท าลายพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ท าลายดิน ท าใหป้ลูกพืชไม่งอกงาม 
5.  โลกจะร้อนข้ึน  
6.  ฤดูกาลจะแปรปรวน  
7.  ชั้นโอโซนถูกท าลาย และไม่ช่วยกรองรังสีอนัตราย  ท าใหต้าเป็นตอ้ และผวิหนงัเป็น มะเร็ง  
 

 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ผลจากภาวะเรือนกระจกท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึน้น า้แข็งทีข่ั้วโลกละลาย 

                                      ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

การเกดิมลพษิในส่ิงแวดล้อม 

 

1.  มลพิษท่ีเป็นก๊าซ  ของเหลว  และของแขง็  จะเกิดข้ึนจากธรรมชาติ   จากการเผาไหม้  ของเช้ือ 
เพลิง จากการตดัไมท้  าลายป่า และจากการปนเป้ือนแทรกซึมของสารสังเคราะห์บางชนิดท่ีมนุษยเ์ราผลิตใชก้นั
มากข้ึน  

2.  มลพิษท่ีเป็นพลงังาน  เช่น พลงังานความร้อนท่ีท าใหโ้ลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนเน่ืองมาจาก  การตดัไม้
ท าลายป่า การท าลายโอโซนในบรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกไว้  การสร้างยานพาหนะท่ีมีการเผาไหมสู้ง  หรือมีการ
เผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์  เป็นตน้ ส่วนมลพิษท่ีเป็นพลงังานชนิดอ่ืน  เช่น แสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้านั้น   ก็เกิด
จากการท่ีมนุษยผ์ลิตสินคา้และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ท่ีไปท าลายประสาทหู  ตา และประสาทสัมผสัอ่ืนของมนุษย์
มากข้ึน 

 

 การควบคุมและการป้องกนั แก้ไขปัญหามลพษิ 

 

 เม่ือทราบสาเหตุ  และการเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้มแลว้  เราก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ได ้ถา้ทุกคนทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือกนั เช่น  

1.  ช่วยกนัปลูกตน้ไมใ้หม้ากข้ึนไม่ตดัไมท้  าลายป่าโดยไม่จ  าเป็น  
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ส่ิงปฏิกูลในชุมชน 
ทีม่า : http://www.google.co.th/imgres?imgurl 

 

2.  ดูแลรถยนตไ์ม่ใหมี้ควนัด า และหมัน่ปรับเคร่ืองยนตเ์สมอ      
3.  ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เพราะมีส่วนช่วย ลดเขม่าควนั ก๊าซไอเสียต่าง ๆ ตลอดจนกรด จึงช่วย

ป้องกนัและลดฝนกรด ตลอดจนลดก๊าซซ่ึงท าใหโ้ลกร้อนข้ึน  
4.  เลือกใชข้องอยา่งประหยดั โดยคิดถึงประโยชน์ระยะยาว  หากใชไ้ดซ้ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  ยอ่มดีกวา่ใชแ้ลว้

ทิ้งทุกคร้ัง เช่นขวดแกว้ใชไ้ดค้ร้ังแลว้คร้ังเล่า  แต่กระป๋องใชไ้ดค้ร้ังเดียว  จึงตอ้งใชพ้ลงังานผลิตอยูร่ ่ าไป 
5.  ใชว้สัดุธรรมชาติ  เช่น ใบตอง ดีกวา่วสัดุสังเคราะห์ซ่ึงไดแ้ก่  ถุงพลาสติก  กล่องโฟม  เก็บรักษา

ความร้อนหรือความเยน็  
นอกจากน้ีอาจจะมีวธีิอ่ืน ๆ อีกท่ีสามารถแกไ้ข  ควบคุม  และป้องกนัภาวะมลพิษ และสารมลพิษได้  

หากเราทราบสาเหตุ ตวัตน้เหตุ และการเกิดท่ีแน่นอนและชดัเจน  
ดวงอาทิตยศ์ูนยก์ลางของระบบสุริ ยจกัรวาลเป็นตน้ก าเนิดของพลงังานอนัมหาศาล  ไดส่้งรังสี

แม่เหล็กไฟฟ้ามายงัโลกของเรา  แต่เน่ืองจากมีบรรยากาศห่อหุม้โลกอยูห่ลายชั้น  และมีองคป์ระกอบ                     
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเมฆและไอน ้า  รังสีดวงอาทิตย ์ (Solar Radiation) ประมาณคร่ึงหน่ึงเท่านั้นท่ีจะผา่น
บรรยากาศลงมาถึงพื้นผวิโลกได ้ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl
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รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์   ประกอบดว้ยรังสีท่ีอยูใ่นช่วงคล่ืนสั้นร้อยละ  95-99 ไดแ้ก่ รังสี
คอสมิก  รังสีแกมมา  และรังสีเอกซ์  ส่วนรังสีคล่ืนยาว  ไดแ้ก่  คล่ืนวทิยุ  รังสีท่ีอยูใ่นช่วงคล่ืนสั้นเป็ นรังสี                    
ท่ีมองเห็นได้  (Visible rays) ร้อยละ 45 รังสีอินฟราเรด (Infrared) ร้อยละ46 และรังสีอลัตราไวโอเลต 
(Ultraviolet) ร้อยละ 9  

การท่ีบรรยากาศห่อหุม้โลกอยูห่ลายชั้นนั้น  มีประโยชน์ต่อการด ารงชีพของส่ิงท่ีมีชีวติเป็น                      
อนัมาก เช่น บรรยากาศชั้นบน ช่วยกรองรังสีหลายอยา่งท่ีเป็นอนัตราย เช่น รังสีเอกซ์และรังสี อลัตราไวโอเลต
ส่วนบรรยากาศชั้นล่างจะดูดซึมรังสีอินฟราเรดซ่ึงโลกสะทอ้นกลบั นอกจากนั้นยงัช่วยเก็บ 

รักษาความร้อนท่ีผวิโลกไว้  ไม่เช่นนั้นอากาศท่ีผวิโลกจะเยอืกเยน็ถึง  -40 °C โดยเฉล่ียแทนท่ีจะเป็น                  
15 °C ดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

เม่ือโลกไดรั้บรังสีจากดวงอาทิตย์  โลกจะแผรั่งสีสะทอ้นกลบัสู่บรรยากาศ  เรียกวา่  รังสีโลก  
(Terrestrial Radiation)  ความยาวคล่ืนจะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ   อุณหภูมิเฉล่ียบนผวิโลก 15°C รังสีจากโลกเ ป็น
รังสีอินฟราเรดในช่วงคล่ืนยาว  ซ่ึงแตกต่างจากรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยซ่ึ์งเป็นช่วงคล่ืนสั้น  ตามปกติ
แลว้ ไอน ้าและคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศจะมีปริมาณพอเหมาะและสามารถดูดซึมพลงังานส่วนน้ี
ไว ้ท าใหโ้ลกเก็บความร้อนไวอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของคน สัตว ์และพืช  

 

สารมลพษิและบทบาทต่อความร้อนของโลก 

 

สารมลพิษส่วนใหญ่เกิดข้ึนในบรรยากาศชั้นล่าง  คือ ชั้นโทรโพสเฟียร์  เช่น มีเทน CH4) ไนโตรเจน
ออกไซด ์ (NOx) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด ์ (CO) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  
(chlorofluorocarbons) และโอโซน  เป็นตน้  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์น้ี
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติและถือเป็นสารมลพิษ  โดยทัว่ไปไม่ควรน าไปปะปนกบัก๊าซโอโซนในชั้น               
สตราโทสเฟียร์ เพราะบรรยากาศในสองชั้นน้ีมกัไม่ใคร่ผสมปนเปกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีชั้นโทรโพพอส  
คัน่อยู ่สารมลพิษอ่ืน ๆ ก็เช่นกนั ไม่มีโอกาสข้ึนไปสูงถึงชั้นสตราโทสเฟียร์ ยกเวน้ เช่น                     

1. เกิดลมพายรุุนแรงในบรรยากาศชั้นบน                 
2. เป็นก๊าซเฉ่ือยไม่ท าปฏิกิริยากบัสารมลพิษอ่ืน  ๆ ไดง่้าย   จึงคงตวัอยูน่านและลอยข้ึนสูงเป็น

ล าดบั เช่นคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ไนทรัสออกไซด ์(N2O) เป็นตน้  
3. เกิดมลพิษในชั้นสตราโทสเฟียร์  เช่น เคร่ืองบินคอนคอร์ดขององักฤษและฝร่ังเศส  และเคร่ืองบิน 

Tu-144 ของสหภาพโซเวยีต  มีเพดานบินอยูท่ี่ระดบัความสูง 17 กิโลเมตร  โบอ้ิง  747 ของสหรัฐอเมริกามี
เพดานบินท่ีระดบั 20 กิโลเมตร  เป็นตน้ จึงเกิดออกไซดข์องไนโตรเจน  ไฮโดรเจนออกไซด์  ฯลฯ เม่ือมีก๊าซ
ไนโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) และโอโซน (O3) ในบรรยากาศชั้นสูง  อาจมีปฏิกิริยาจนเกิดไนทรัสออกไซด์  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA


17 
 

(N2O) ก๊าซน้ีสามารถเก็บกกัความร้อนไวไ้ดเ้ช่นเดียวกนักบัมีเทนและก๊าซอ่ืน  ๆ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงต่อไป                   
สารมลพิษบางชนิดท าใหโ้ลกร้อนข้ึนแต่มีบทบาทแตกต่างกนั สามารถจ าแนกออก เป็น 2 ประเภท คือ  

3.1  ท าลายโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์  จึงท าใหโ้ลกรับพลงังานความร้อนโดยตรงจากดวง
อาทิตยม์ากข้ึน  

3.2 มีมลพิษในบรรยากาศชั้นล่างท่ีหุม้ห่ อผวิโลกมากข้ึนกวา่ปกติ  สารมลพิษเหล่าน้ี   
จะเก็บกกัรังสีโลกหรือความร้อนไวม้ากกวา่ปกติเช่นกนั  

 

การท าลายโอโซนในช้ันสตราโทสเฟียร์ 

 

โอโซนถูกท าลายไดด้ว้ยสารประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ คลอรีน  ออกไซดข์องไฮโดรเจน  และ
ออกไซดข์องไนโตรเจน  สารคลอโรฟลูออ โรคาร์บอนเป็นสารประกอบของคาร์บอน   ฟลูออไรด ์และ
คลอรีน  คาร์บอนเตตระคลอไรด ์ (CCl4) คลอโรฟอร์ม (CHCL3) และเมธิลคลอโรฟอร์ม (CHCl3) ก็มีคลอรีน
เช่นกนั  สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน  หรือท่ีเรียกวา่  ฟรีออน  ส่วนใหญ่ใชใ้นเคร่ืองท าความเยน็  และเคร่ือง  
ปรับอากาศ นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นก๊าซขบัดนัในกระป๋องฉีดสเปรยต่์าง  ๆ ใชเ้ป็นสารท าความสะอาดชั้นดีหรือ
ใชส้ารนั้นเป่าใหเ้กิดฟองในเน้ือของโฟมท่ีใชท้  ากล่องบรรจุอาหารต่างๆ เป็นตน้  

เม่ือก๊าซเฉ่ือยกลุ่มน้ีลอยข้ึนไปถึงชั้นสตราโทสเฟียร์  รังสีอลัตราไวโอเลตจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยา
ข้ึน  อะตอมคลอรีนแตกตวัออกมาจากนั้นอะตอมน้ีจึงท าปฏิกิริยากบัโอโซนจนเกิดคลอรีนมอนอกไซด์  
(chlorinemonoxide, ClO) หากแต่มิไดห้ยดุย ั้งเพียงแค่นั้นกลบัปลดปล่อยอะตอมของออกซิเจนอ่ืนจนเกิดก๊าซน้ี
ข้ึนคงเหลืออะตอมคลอรีนไวใ้หใ้ชต้ั้งตน้ใหม่และท างานต่อไปอีกนบัหม่ืนคร้ัง  ประกอบกบัเป็นสาร ซ่ึงมีอายุ
อยูใ่นบรรยากาศได้  75-110 ปี  จึงท าลายก๊าซโอโซนไดต่้อเน่ืองเป็นระยะเวลาอนันาน   ดงัท่ีไดพ้บหลกัฐาน
ของการท าลายชั้นโอโซนน้ีท่ีบริเวณขั้วโลกได้   ช่องวา่งในชั้นโอโซน (ozone holes) ขยายตวักวา้งข้ึนทุกปี
พร้อมกบัตรวจพบคลอรีนมอนอกไซด์ ออกไซดข์องไฮโดรเจน  และออกไซดข์องไนโตรเจนซ่ึงเป็นตวัท าลาย
โอโซนนั้น  อาจเกิดไดใ้นธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  ใบไม้  ซากพืชและสัตวย์อ่มเน่าเป่ือย  และผพุั งไปตาม
ธรรมชาติ ท าใหเ้กิดก๊าซมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด ์และคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นตน้  

นอกจากน้ีก๊าซมีเทนยงักลายเป็นออก ไซดข์องไฮโดรเจนต่อไปได้  ก๊าซเหล่าน้ีท าลายชั้นโอโซน
ทั้งส้ิน หากสามารถข้ึนถึงชั้นสตราโทสเฟียร์ได ้ 
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ผลกระทบเมื่อก๊าซโอโซนในบรรยากาศช้ันสตราโทสเฟียร์ถูกท าลาย 

 

เม่ือก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ถูกท าลาย จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเน่ือง 2 กรณี  คือ  
              1.  พลงังานความร้อนบนพื้นโลกมากข้ึน  
              2.  รังสีอลัตราไวโอเลตในช่วงคล่ืนซ่ึงเป็นอนัตรายต่อส่ิงท่ีมีชีวติผา่นลงมาถึงพื้นโลกมากข้ึน   

 จากกรณีทั้งสองดงักล่าว  จะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศไดห้ลายอยา่ง  เช่น  
1.  ความร้อนอาจจะท าใหน้ ้าแขง็ในบริเวณขั้วโลกละลายไดม้ากข้ึน  
2.  ความร้อนจะท าใหน้ ้าในมหาสมุทรขยายตวั  ท าใหเ้กิดความแปรปรวนทางน ้า  
3.  จากการรับรังสีอลัตราไวโอเลตเพิ่มข้ึนจึงท าใหพ้ืชชั้นต ่า   เช่น แพลงกต์อน  สาหร่าย  ไดอะตอม      

ยกูลีนอยด์  เกิดการกลายพนัธ์ุ (mutation)ได้ ส่วนใบพืชชั้นสูงจะมีการสังเคราะห์แสงลดลงเพราะเซลลค์ลุม
รอบปากใบ (guard cell) ไดรั้บอนัตรายจากแสงจะปิดปากใบจนวตัถุดิบไม่สามารถผ่านเขา้ไปในใบได้ เช่นเดิม
จึงเป็นเหตุท าใหก้ารสังเคราะห์แสงลดลง  

4.  รังสีอลัตราไวโอเลต  จะท าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุในสัตว์  หรือเกิดโรคมะเร็ง ข้ึนท่ีเปลือกตาและ
อวยัวะสืบพนัธ์ุ เช่น แกะ มา้ ถึงแมจ้ะมีขนห่อหุม้ร่างกายซ่ึงจะช่วยลดอนัตรายลงไดก้็ตามแต่ในอวยัวะซ่ึงขาด
เมด็สี (melanin) เช่น เปลือกตาและอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ถา้ไดรั้บรังสีอลัตราไวโอเลตต่อเน่ืองในระยะยาว  ก็อาจท า
ใหต้าเป่ือย หรือเกิดโรคมะเร็งท่ีตาและอวยัวะสืบพนัธ์ุได ้                                                                                                                                                                             

5.  ส าหรับมนุษยน์ั้นไดใ้ชรั้งสีอตัราไวโอเลตเม่ืออยูพ่อควรในการเปล่ียนสารท่ีผวิหนงัให้  เป็นวติามิน
ดีสาม  ซ่ึงป้องกนัโรคกระดูกอ่อนและฟันผุ  แต่ถา้ไดรั้บรังสีอลัตราไวโอเลตมากไป  เช่น ผูท่ี้อาบแดดเป็น
ประจ า หรือชาวไร่ชาวนาท่ีตอ้งตากแดดเป็นประจ า จะท าใหมี้ผวิกร้านหนาเพราะเซลลแ์บ่งแยกตวัเพิ่มจ านวน
มากข้ึน นอกจากนั้นผวิจะมีรอยยน่สีคล ้าหรือจาง  ท าใหดู้แก่เกินวยัและในท่ีสุดอาจเกิดมะเร็งท่ีผวิหนงั  คนผวิ
คล ้า เช่น ชาวเอเชีย และชาวแอฟริกา  มีเมด็สีอยูใ่นผวิมากสามารถสะทอ้นและดูดซึมรังสีส่วนเกินไดดี้กวา่คน
ผวิขาว   ดงันั้นจึงเกิดอนัตรายจากรังสีอลัตราไวโอเลตต่อคนผวิขาวมา กกวา่คนผวิคล ้า  ส าหรับดวงตาท่ีรับ
แสงแดดกลา้เกินไปในระยะยาวจะเกิดเน้ือต่ิงท่ีหวัตา  และเป็นมะเร็งท่ีเยือ่บุชั้นนอกของนยัน์ตาหรือเป็นตอ้
กระจกได ้ 
 

การควบคุมมลพษิทีท่ าให้โลกร้อนขึน้ 

 

การควบคุมมลพิษท่ีท าใหโ้ลกร้อนข้ึน อาจท าไดด้งัน้ี  
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1. ควบคุมการใชเ้ช้ือเพลิง  เพื่อลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ออกไซดข์องคาร์บอนไนโตรเจน  ไม่
วา่จะเป็นเช้ือเพลิงใชต้ามบา้นเรือน  ใชใ้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑต์ามโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มควนัจากโรงงานอุตสาหกรรม ลอยขึน้ไปท าลายช้ันบรรยากาศ  

ทีม่า :  http://paipibat.com/?tag 

2. ลดการผลิตสารสังเคราะห์บางตวั  พร้อมทั้งหาสารทดแทนตวัอ่ืน  เช่น  ในการประชุมท่ี  กรุง
เวยีนนา ไดมี้ขอ้ตกลงท่ีจะควบคุมการผลิตและการใชส้ารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนทัว่โลก   เพราะสารน้ีจะไม่
สลายก๊าซโอโซน  มีผลท าใหโ้ลกร้อนข้ึน  

3. รณรงคใ์หมี้การประหยดัพลงังานไฟฟ้า   เพื่อจะไดช่้วยลดการใชเ้ช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้า  และใช้
ผลิตภณัฑต่์างๆ  เท่าท่ีจ  าเป็น  เพื่อลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  

4. รณรงคใ์หมี้การปลูกป่าทดแทน  และไม่ตดัไมท้  าลายป่าตามธรรมชาติ  เพราะตน้ไมใ้นป่ามีบทบาท
ส าคญัยิง่ในการลดมลพิษ  เน่ืองจากพืชช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซดไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การตดัไม้
ท าลายป่าจึงบัน่ทอนความสามารถในการลดมลพิษของธรรมชาติ  และท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิอากาศไดต่้อเน่ืองอีกนานปัการ  
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน 

โรงเรียนปทุมวไิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ 10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจ านวน  2  หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือกจ านวน  10 ขอ้ 
3. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มน าแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดย

เด็ดขาด 
ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
1. ค าวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีความหมายสอดคลอ้ง
กบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. การใชท้รัพยากรหลายชนิดพร้อมกนั 
ข. การใชท้รัพยากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ค. การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั
คุม้ค่า 
ง. การใชท้รัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

2. สาเหตุส าคญัท่ีสุดของปัญหาวกิฤตการณ์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติคือ ขอ้ใด 
      ก. การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ข. การเพิ่มข้ึนของประชากร 
ค. ภยัธรรมชาติและอุบติัเหตุ 
ง. ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี 
 

3. ขอ้ใด อธิบายความหมายของส่ิงแวดลอ้มได้
ถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา 
ข. ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมต่อมนุษย ์

     ค. ทุกส่ิงท่ีประกอบกนัเป็นโลกและสภาพ   
แวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั ป่าไม ้ดิน น ้า อากาศ 
ง. ทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเราทั้งท่ีมองเห็นและ
มองไม่เห็น ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและ            
ชีวภาพเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์
สร้างข้ึน    

4. ตวัการส าคญัท่ีสร้างปัญหาวกิฤติการณ์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ คือ ขอ้ใด 

ก. มนุษย ์
ข. นกัการเมือง 
ค. ภยัธรรมชาติ 
ง. ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                   หน้าที ่2   
5. เพราะเหตุใด จึงมีค ากล่าววา่ ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้ม
โลกมีแนวโนม้ถูกท าลายเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียว 
กนัส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม กลบัเพิ่มมาแทนมาก
ข้ึนเป็นล าดบั 

ก.  ประชากรเพิ่มมากข้ึน 

ข.  วทิยาการกา้วหนา้มากข้ึน 

ค.   เป็นการปรับภูมิทศัน์ของแต่ละประเทศ 

ง.   การแข่งขนัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

6. ปัญหามลภาวะดา้นต่าง  ๆจะแกไ้ขไดส้ าเร็จ

จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากใคร เป็นอนัดบั

แรก 

ก.  ภาครัฐ 

ข.  ภาคเอกชน 

ค.   องคก์รพฒันาเอกชน 

ง.   ประชากรทุกภาคส่วน 

7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ยกเวน้ 
ก. ดิน 

      ข. ภูเขา 
      ค. น ้าใจ 
      ง. แร่ธาตุ 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติในขอ้ใด ท่ีเป็นปัจจยั 
พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
   ก. น ้า 
ข. ป่าไม ้
ค. ออกซิเจน 
ง. พลงังานต่างๆ 

9. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 
ก. การมีมาตรการเพื่อการป้องกนัและ
คุม้ครอง 
ข. การใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมโดยใหเ้กิด
สภาพสมดุล 
ค. การใชท้รัพยากรใหมี้คุณภาพต่อชีวติมนุษย ์
และพอเพียง 
ง. การควบคุมมิใหมี้การท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10.  ปัญหาการขาดแคลนน ้าเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 
ก. โลกทวคีวามแหง้แลง้ข้ึนทุกวนั 
ข. น ้าโสโครกถูกทิ้งจากบา้นเรือน 
ค. คุณภาพน ้าเสียเพิ่มจ านวนมากข้ึน 
ง. ราคาน ้าบริสุทธ์ิสูงข้ึนจึงเก็บและกกัตุน 
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั (Interdependence) 
 

 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

 

4.สิทธิมนุษยชน  

(Human Rights) 

 

5.ค่านิยมและการตระหนกั

รับรู้สถาน การณ์ (Value and 

Perception) 

 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

 

8.ความหลากหลาย 

(Diversity) 
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เฉลยใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
2. ประชากรทั้งโลกไดรั้บผลกระทบปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
3. และเช่นกนัมนุษยก์ าลงัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 
 

มนุษยทุ์กคนตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนักบัส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้นตอ้งร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความย ัง่ยนื 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social Justice) 

กฎหมายและความร่วมมือระหวา่งประเทศจะสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคมใหก้บัสังคมโลก ทุกประเทศตอ้งเคารพ กฎ-กติกา จึงจะ
รักษาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4.สิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) 

มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาบนโลกใบน้ี มีสิทธิเท่าเทียมกนัตามกฎหมายท่ี
จะอยูใ่นโลกน้ี อยา่งมีความสุข มีอากาศหายใจ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เป็น
พิษและมีสิทธิเรียกร้องตามสิทธิของตน 

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้
สถานการณ์ (Value and 
Perception) 

ทุกคนรู้ถึงสถานการณ์ของปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก ดงันั้นทุกคนจึง
ตระหนกั ดว้ยการร่วมมือกนัแกปั้ญหา ร่วมกนัอนุรักษ ์และท่ีส าคญั
ก าลงัสร้างจิตส านึกใหก้บัคนรุ่นใหม่ 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

 

องคก์ารสหประชาติร่วมกบัประเทศสมาชิกก าลงั ประชุม สร้างกฎ 
กติกา อนุรักษ ์หาส่ิงทดแทน แมแ้ต่การคุมก าเนิดประชากร ซ่ึง
ประชากรคือสาเหตท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และ
มนุษยก์็ร่วมกนัแกปั้ญหาน าเทคโนโลยมีาพฒันา เพื่อใหลู้กหลานใน
อนาคตใชชี้วติบนโลกใบน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
(Conflict Resolution) 

 ไม่มีความขดัแยง้ทุกประเทศร่วมมือกนัแกปั้ญหา 
 

8.ความหลากหลาย (Diversity) มีทั้งหลากหลายปัญหาและหลากหลายวธีิแกไ้ข ท่ีเกิดจากการกระท า
ของมนุษย ์

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที่   2  
เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนเลือกขอ้ความดา้นขวามือมาใส่หนา้ขอ้ดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด 

********************************************************************************* 
 

………. 1. น าเส้ือผ้าเก่าไปแลกไข่ ก.  ทรัพยากรน้ันก าลงัจะหมดหรือสูญส้ินไป 
………. 2. ฟรีออนในตู้เยน็  ข.  ดูดซึมรังสีอนิฟราเรดซ่ึงโลกสะท้อนกลบั 
………. 3. กาซทีเ่หลอืจากการเผาไหม้เช้ือเพลงิ ค.  พลงังานทดแทนลดภาวะโลกร้อน 
………. 4. ช้ันไอโซนถูกท าลายมีผลต่อร่างกาย ง.  มะเร็งผวิหนัง , ตาเป็นต้อ 

………. 5.ใบตองดีกว่าถุงพลาสติก จ. ท าลายก๊าซไอโซนได้นาน 75 – 100   ปี 
………. 6. การสงวนพนัธ์ุสัตว์ป่า ฉ.  รียูส ( Reuse  ) 
………. 7. บรรยากาศช้ันล่าง ช. ออกไซด์ของไนไตรเจน 
………. 8. สารคลอโรฟลูออไรคาร์บอน ซ.  ในเคร่ืองท าอากาศ หรือเคร่ืองท าความเยน็ 
………. 9. การป้องกนัมลพษิ                                              ฌ.  ลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ออกไซด์ของคาร์บอน 
………. 10. การควบคุมมลพษิโดยตรง ญ. ไนโตรเจน 
  ฎ. ดูแลรถไม่ให้มีควนัด า 
  ฏ. ปลูกต้นไม้ให้มีจ านวนมากขึน้ 
  ฐ. ท าลายไอโซนในบรรยากาศทีห่่อหุ้มโลก 
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เฉลยใบงานที่   2  
เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

ผลการเรียนรู้ : ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 

ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนเลือกขอ้ความดา้นขวามือมาใส่หนา้ขอ้ดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด 
********************************************************************************* 

 
...ฉ..... 1. น าเส้ือผ้าเก่าไปแลกไข่ ก.  ทรัพยากรน้ันก าลงัจะหมดหรือสูญส้ินไป 
...ฐ..... 2. ฟรีออนในตู้เยน็  ข.  ดูดซึมรังสีอนิฟราเรดซ่ึงโลกสะท้อนกลบั 
...ช..... 3. กาซทีเ่หลอืจากการเผาไหม้เช้ือเพลงิ ค.  พลงังานทดแทนลดภาวะโลกร้อน 
...ง..... 4. ช้ันไอโซนถูกท าลายมีผลต่อร่างกาย ง.  มะเร็งผวิหนัง , ตาเป็นต้อ 
...ค..... 5.ใบตองดีกว่าถุงพลาสติก จ. ท าลายก๊าซไอโซนได้นาน 75 – 100   ปี 
...ก..... 6. การสงวนพนัธ์ุสัตว์ป่า ฉ.  รียูส ( Reuse  ) 
...ข..... 7. บรรยากาศช้ันล่าง ช. ออกไซด์ของไนไตรเจน 
...ซ..... 8. สารคลอโรฟลูออไรคาร์บอน ซ.  ในเคร่ืองท าอากาศ หรือเคร่ืองท าความเยน็ 
...จ..... 9. การป้องกนัมลพษิ                                              ฌ.  ลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ออกไซด์ของคาร์บอน 
...ฏ..... 10. การควบคุมมลพษิโดยตรง ญ. ไนโตรเจน 

  ฎ. ดูแลรถไม่ให้มีควนัด า 
  ฏ. ปลูกต้นไม้ให้มีจ านวนมากขึน้ 

  ฐ. ท าลายไอโซนในบรรยากาศทีห่่อหุ้มโลก 
 
 
 

  ( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน ) 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

ผลการเรียนรู้ : ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 

ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก แลว้สรุปเป็นแนวคิดหาวธีิช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
********************************************************************************* 
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เฉลยใบงานที่ 3 
เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก แลว้สรุปเป็นแนวคิดหาวธีิช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 

********************************************************************************* 
แนวทางการป้องกนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกเป็นปรากฏการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่าง ๆ  ตามมาอยา่งมากมาย มีผลต่อ
ความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติบนโลก ทั้งยงัเก่ียวโยงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ียงัส่งผลให้
เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นผลเสียโดยตรงต่อส่ิงมีชีวติ  ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการสูญเสียส่ิงมีชีวติ  หรือน าไปสู่
สภาวะท่ีพืชและสัตวบ์างชนิดสูญพนัธ์ุไปได ้

ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าแนวทางและวธีิด าเนินการในการป้องกนั ยบัย ั้ง ชะลอ และขดัขวาง 
การเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลก  โดยแนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก แบ่งออกได้ เป็น 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การป้องกนั 
 การป้องกนั หมายถึง การป้องกนัคุม้ครองทรัพยากรท่ีสามารถเกิดข้ึนใหม่ไดเ้อง เพื่อใหมี้อตัราในการ

น าทรัพยากรมาใชอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถเกิดข้ึนมาทดแทนไดท้นั  ซ่ึงจะช่วยใหมี้ทรัพยากรนั้นไวใ้ชอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ทั้งยงัรวมถึงการป้องกนัทรัพยากรท่ีมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมไม่เกิดการ
ลุกลามจนท าใหส้ภาวะส่ิงแวดลอ้มเสียสมดุลไป 

การป้องกนัน้ีอาจท าไดโ้ดยการใชม้าตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การใชก้ฎหมาย  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ 
และความเขา้ใจแก่ประชาชนใ นการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม  เพื่อมีทรัพยากรเกิดข้ึนหมุนเวยีนส าหรับใช้
งานไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

2.  การแก้ไขและฟ้ืนฟู 
การแก้ไข หมายถึง การด าเนินการแกไ้ขหรือซ่อมแซมทรัพยากรท่ีลดลงหรือเส่ือมสลายของ 

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
การฟ้ืนฟู หมายถึง การด าเนินการกบัทรัพยากรท่ีลดลงหรือเส่ือมโทรมใหส้ามารถฟ้ืนคืนกลบัสู่สภาพ

เดิมไดโ้ดยการปิดกั้นไม่ใหมี้การรบกวนระบบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหร้ะบบส่ิงแวดลอ้มมีเวลาในการฟ้ืนตวักลบัสู่
สภาพเดิมสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก เช่น การฟ้ืนฟูไร่เล่ือนลอย การฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าชายเลน เป็นตน้ 

ดงันั้นหากกล่าวโดยรวมแลว้  การแกไ้ขและฟ้ืนฟูจะเป็นขั้นตอนด าเนินการภายหลงัจากท่ีเกิดการ
เส่ือมหรือเสียสภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อเป็นการแกไ้ขปรับปรุง  ตลอดจนการบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพ
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ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึนและเหมาะสมส าหรับก ารใชป้ระโยชน์
ต่อไป 

3.  การอนุรักษ์ 
การอนุรักษ์ หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความฉลาดและใชอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมนุษยม์ากท่ีสุด  โดยหลีกเล่ียงใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  กระบวนการ
ด าเนินการอนุรักษอ์ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ตอ้งครอบคลุมทั้งปัญหาดา้นการท าลายส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเส่ือมโทรมรวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลกระทบ
กลบัมาสู่ตวัมนุษยเ์องดว้ย  โดยแนวทางในการอนุรักษป์ระกอบดว้ยวธีิการต่ าง ๆ ดงัน้ี  
               3.1  การใช้อย่างยัง่ยนื  หมายถึง การใชท้รัพยากรต่าง ๆ  ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปริมาณท่ี
เหมาะสมไม่มากเกินไป โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  และมีของเสียท่ีเกิดจากการใชง้านนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มี
ของเสียเกิดข้ึนเลย การใชอ้ยา่งย ัง่ยนืน้ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด           ท า
ใหท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มสามารถฟ้ืนตวัหรือเกิดข้ึนมาใหม่ไดท้นักบัความตอ้งการใชง้านมนุษย์  
               3.2  การเกบ็กกัทรัพยากร หมายถึง การรวบรวมและการเก็บกกัทรัพยากรท่ีมีแนวโนม้จะเกิดการขาด
แคลนในบางช่วงเวลาไว้  เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นกิจกรรมท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น  
การเก็บกกัทรัพยากรน ้าท่ีมีมากในฤดูน ้าหลากไว ้เพื่อน ามาใชใ้นฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้า  ซ่ึงการเก็บกกัน ้ามาใช้
ในฤดูแลง้จะท าใหส้ามารถน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ เม่ือเทียบกบัการใชน้ ้าในฤดูน ้าหลากหรือในช่วงท่ี
มีน ้ามาก  หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขา้ว ไวเ้ป็นเสบียงอาหารในช่วงเวลาอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่ฤดูเก็บ
เก่ียว เป็นตน้ 

3.3  การรักษา  หมายถึง  การด าเนินการกบัทรัพยากรท่ีลดลงหรือเส่ือมโทรมใหส้ามารถฟ้ืนคืนกลบัสู่
สภาพเดิมไดโ้ดยอาศยัวธีิการทางเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างข้ึนเขา้มาช่วยด าเนินการซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย  จน
ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มสามารถกบัสู่สภาพเดิมไดอี้ก เช่น  การใชเ้ทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสียจากโรงงานใหก้ลบั
เป็นน ้าสะอาด เป็นตน้ 

3.4  การพฒันา หมายถึง การพฒันาปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน เป็นการเร่งหรือเพิ่มประสิทธิ ภาพให้
ไดผ้ลผลิตทีดีข้ึน การพฒันาทรัพยากรจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้มาใชค้วบคู่กบักระบวน การพฒันา
ทุกขั้นตอน  ทั้งยงัรวมถึงการพฒันาเทคนิควธีิท่ีท าใหใ้ชท้รัพยากรในปริมาณนอ้ยแต่ไดผ้ลผลิ ต ท่ีเพิ่มมากข้ึน  
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนดว้ย 

3.5  การสงวน  หมายถึง การเก็บสงวนทรัพยากรไวไ้ม่ใหมี้การน ามาใชง้าน  เน่ืองจากทรัพยากรนั้น
ก าลงัจะหมดหรือสูญส้ินไป ทรัพยากรบางชนิดเม่ือสงวนไปในระยะเวลาหน่ึงแลว้อาจจะท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึน
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จนสามารถน ามากใชใ้หม่ได ้ซ่ึงเม่ือถึงเวลาดงักล่าวอาจมีการอนุญาตใหน้ าทรัพยากรมาใชไ้ด้  โดยมีกฎเกณฑ์
หรือมาตรการต่าง ๆ ควบคุม เช่น การสงวนพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้  

3.6  การแบ่งเขต  หมายถึง  การจดัแบ่งกลุ่มหรือประเภทของทรัพยากรเพื่อใหส้ามารถด าเนินการ
อนุรักษไ์ดผ้ลดีข้ึน  การด าเนินการน้ีอาจมีการแบ่ งพื้นท่ีควบคุมเพื่อใหมี้สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เปล่ียนแปลงของทรัพยากร เช่น การจดัพื้นท่ีเป็นป่าอนุรักษห์รืออุทยานซ่ึงจะท าใหส้ภาพดิน พืช สัตว์  และป่า
ไมมี้สภาพท่ีเหมาะสมในการขยายพนัธ์ุ ด ารงพนัธ์ุ และเจริญเติบโต  นอกจากน้ีการแบ่งเขตยงัช่วยใหส้ามารถ
ก าหนดมาตรการด าเนินการต่าง ๆ  ไดเ้หมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ีดว้ย พื้นท่ีท่ีมีการจดัการแบ่งเขตควบคุม ไดแ้ก่  
พื้นท่ีเขตตน้น ้า เขตวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน เขตหา้มล่าและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน ) 
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ใบงานที่ 4 
เร่ือง  ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนหาวธีิแกไ้ขปัญหาวกิฤติโลกร้อนดว้ย Mind Mapping แบบบูรณาการกบัภาษาต่างประเทศ 
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                                                    ( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน ) 
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