
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยพิบัติ
• สาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
• การจัดการภัยพิบัติ
• มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงของมนุษยย์และการบริโภคอย่างรับผิดชอบ
• กฏหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
• บทบาทขององค์การ และการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
• แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพฒันาที่ยั่งยนื



รังสีความร้อนปริมาณมาก
สะท้อนออกสู่อวกาศ

ท าให้อุณหภูมิพอเหมาะ

รังสีความร้อนถูกดูดซับ
ไว้ด้วยแก๊สเรือนกระจก
ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น
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ปี 2552 – 2561

อุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย 0.93°C
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ



สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากมนุษย์

รังสีความร้อนเพิ่มขึ้น

โลกร้อนขึ้น
จากธรรมชาติ



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ดินเสื่อมสภาพ ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น

ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณน้ าจืดลดลง



แนวทางแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิธีสารเกียวโต ลดการใช้ถุงพลาสติก

พัฒนาพลังงานสะอาด

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, น้ า

ปลูกป่า

ใช้รถจักรยาน



วิกฤติเกี่ยวกับทรัพยากรดินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

 จากมนุษย์ เช่น การบุกรุกป่าต้นน้ า การใช้ที่ดินผิดประเภท การใช้ปุ๋ยเคมี

 จากธรรมชาติ เช่น  การเกิดไฟป่า  การเกิดดินถล่ม  และน้ าท่วมฉับพลัน

สาเหตุการเกิด

ผลผลิตตกต่ าแหล่งน้ าตื้นเขิน

เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า การปลูกพืชแบบขั้นบันได

การใช้ปุ๋ยพืชสดการท าเกษตรอินทรีย์



 จากมนุษย์ เช่น การบุกรุกป่าต้นน้ า การปล่อยน้ าเสียหรือทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ า

 จากธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัย หรือภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง

วิกฤติเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาเหตุการเกิด

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

แหล่งน้ าเน่าเสียผลผลิตตกต่ า

ปัญหาสุขภาพอนามัย

ผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเลโรงงานบ าบัดน้ าเสีย

สร้างแหล่งกักเก็บน้ า



วิกฤติเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และการสร้างสาธารณูปโภค

 จากธรรมชาติ เช่น การเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

สาเหตุการเกิด

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

พืชและสัตว์สูญพันธุ์สัตว์ป่าสูญเสียแหล่งที่อยู่

ภาวะโลกร้อน เนื่องจากป่าไม้ถูกท าลาย

รณรงค์ปลูกป่า เพาะพันธุ์สัตว์ป่า

ก าหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์



 การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เช่นทรัพยากรประเภท น้ ามัน ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ

 การผลิตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท าเหมืองแร่ถ่านหิน เกิดฝุ่นละอองในอากาศ

วิกฤติเกี่ยวกับทรัพยากรแรแ่ละพลังงานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาเหตุการเกิด

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

ภาวะโลกร้อนปัญหาสุขภาพ

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานน้ าพลังงานลม,แสงอาทิตย์

พลังงานจากคลื่นทะเล



วิกฤติเกี่ยวกับขยะและของเสียอันตรายความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลก ความต้องการใช้สินค้า และการผลิตสินค้าจึงมากขึ้น

 การเก็บและท าลาย หรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีขยะตกค้าง

สาเหตุการเกิด

ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

มลพิษจากการเผาขยะแหล่งน้ าเน่าเสีย

แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค

คัดแยกขยะ

รีไซเคิลขยะ

ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว



การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ



ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความ

หลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ้นเปลือง

2

การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

51

การเพิ่มของจ านวนประชากร
และการกระจายตัวของประชากร

3

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี



การพัฒนาที่ยั่งยืนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพ่ิมเติม - https://www.un.or.th/globalgoals/th/

คือ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยค านึงถึงความเสียหาย มีการป้องกันปัญหาที่ก่อให้
เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยค านึง
ถึงความต้องการพื้นฐานของประชากรภายในประเทศ

การพัฒนาที่ยั่งยืน



ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

พัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งาน

ส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างความตระหนักและกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต

และการบริโภค

ใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดการ

ปล่อยมลพิษ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารน ากลับมาใช้ใหม่

มีระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

อย่างสม่ าเสมอ

ลดการสูญเสียอาหารจากขบวนการผลิต

ส่งเสริมให้เกิดการตลาดที่ย่ังยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน



ตัวอย่างอุทยาน ตัวอย่างเขตป่าสงวน

กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งแรกของไทย

1

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

2
อุทยานที่กว้างใหญ่ที่สุด

อุทยานแห่งชาติ
บูโด - สุไหงปาดี

3
อุทยานที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

3

2
1

เขตป่าสงวนป่าเบตง6

เขตป่าสงวนป่าน้ าแม่ค า
ป่าน้ าแม่สลอง และป่าน้ า

แมจ่ันฝั่งซ้าย
5

เขตป่าสงวนป่าดงหนอง
ตอ และป่าดงสีชมพู4

เขตป่าสงวนป่าสมิง3

เขตป่าสงวนป่าคลอง
ระเวิง-เขาสมเส็ด

2

เขตป่าสงวนป่าวังใหญ่
และป่าแม่น้ าน้อย

1

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

1 2

3

4

6

5



กฎหมายเก่ียวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

สัตว์ป่าสงวน

มี ๑๕ ชนิด เป็นสัตว์ป่าที่หายาก
และก าลังจะสูญพันธุ์

สัตว์ป่าที่ขึ้นบัญชีเพิ่มเติม
• วาฬบรูด้า
• เต่ามะเฟือง

• วาฬโอมูระ
• ฉลามวาฬ

นกแต้วแล้วท้องด า

กระซู่

ละองหรือละมั่ง

พะยูน

นกกระเรียน

เก้งหม้อ

กวางผา

ควายป่า

สมเสร็จ

แมวลายหินอ่อน

กูปรี
แรด

เลียงผา

สมัน

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิด 

สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลงหรือแมง



บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือในไทยและต่างประเทศ

หน่วยงานและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิโลกสีเขียว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรีนพซี มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าโลก



การประสานความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

อนุสัญญาไซเตส
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้้า อนุสัญญาเซิล
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ



การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การควบคุมจ านวนประชากร การส่งเสริมคุณภาพประชากร การส ารวจแหล่งทรัพยากรเพิม่ การป้องกันรักษา

การใช้ทรัพยากรให้ถูกประเภท การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร การใช้ทรัพยากรทดแทน การน ามาใช้ใหม่



VDO



รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ประเทศไทย 

โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ า
ประเทศจีน 

โครงการอนุรักษ์เสือโคร่งเบงกอล
ประเทศอินเดีย

ทวีปเอเชียแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก



แนวปะการัง เกรตแบร์ริเออร์รีฟ
ประเทศออสเตรเลีย

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ า หมู่เกาะเคอร์มาเดก
ประเทศนิวซีแลนด์

การรณรงค์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
รัฐนิวเซาท์เวลส์

โครงการ Earth Hour ปิดไฟลดโลกร้อน
เมืองซิดนีย์

ทวีปออสเตรเลียแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก



อุทยานแห่งชาติมาไซมารา 
ประเทศเคนยา

อุทยานแห่งชาติอิโตชา
ประเทศนามิเบีย

เขือ่นอสัวาน แก้ปัญหาภัยแล้ง
ประเทศอียิปต์

ปลูกต้นไม้ ป้องกันทะเลทรายขยายตัว
ประเทศแคเมอรูน

ทวีปแอฟริกาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก



สนับสนุนการใช้ และส่งออกกังหันลม
ประเทศเนเธอร์แลนด์

รถไฟเชื้อเพลิงไฮโจนเจน ปลอดสารพิษ
ประเทศเยอรมนี

ระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
เมืองเอสกิลส์ทนูา ประเทศสวีเดน 

โครงการอนุรักษ์ป่า bergwald project
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ทวีปยุโรปแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก



อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์
ประเทศแคนาดา

โครงการสะพานเชื่อมป่า
ส าหรับลิงในประเทศบราซิล

ยกสถานะไบซันซ่ึงใกล้สูญพันธ์ุ
ให้เป็นสัตว์ประจ าชาติสหรัฐอเมริกา

โครงการ Amazon Project
เพื่อปกป้องป่าแอมะซอน ในประเทศเปรู 

ทวีปแอฟริกาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก



Reject
ปฏิเสธการใช้

Reuse
การน าของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

Reduce
การลดการใช้

Repair
การซ่อมแซมฟ้ืนฟู

Recycle
การน าไป

ผลิตชิ้นใหม่

Recovery
การถนอมรักษา

Renewal
การเสริมแต่ง

ของเก่า

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

7R
หลัก

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลัก 7R



1.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม
1. จ านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4. การเพิ่มขึ้นอย่างมากของไร่ยางพารา



2.ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

1. ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากธารน้ าแข็งที่ก าลังละลาย
2. มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศรุนแรง
3. โรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ าจืดในสัดส่วนที่มากที่สุดในโลก
4. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล



3.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบวงกว้าง

1. การเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซนเพิ่มขึ้นทุกปี
2. ฝนกรด
3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
4. ปรากฏการณ์เอลนีโญ



4.หมู่บ้านในชนบททั่วประเทศมีปัญหาด้านใดมากที่สุด
เมื่อค านึงถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
1. การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
2. การย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ
3. สิทธิในที่ดินท ากิน
4. ราคาผลผลิตตกต่ า



5.ข้อใดไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยในไทย

1. ลานีญา
2. เอลนีโญ
3. น้ าทะเลหนุนสูง
4. น้ าล้นตลิ่ง


