ใบงำน
เรื่อง สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมทางความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม

กลุ่มที่ ๕ ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม

๒. สรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด
๓. ตัวแทนนาเสนอผลงาน

เรื่อง......................................

ชื่อกลุ่ม........................................................
สมาชิกกลุ่ม
๑. ชื่อ.............................................สกุล.............................................ชั้น...............เลขที่...............
๒. ชื่อ.............................................สกุล.............................................ชั้น...............เลขที่...............
๓. ชื่อ.............................................สกุล.............................................ชั้น...............เลขที่...............
๔. ชื่อ.............................................สกุล.............................................ชั้น...............เลขที่...............

ใบควำมรูส้ ำหรับนักเรียน
กลุ่มที่ ๑
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ (Natural environment) สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์
ป่ า อากาศ ดิ น น้ า มนุ ษ ย์ สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้ อ งอาศั ย สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ประกอบ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทย่ อ ย
- สิ่งที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (BiologicalEnvironment)
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ มนุษย์
- สิ่งที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาจจะมองเห็นหรือมอง ไม่
เห็น เช่น แร่ธาตุ อากาศ เสียง
สำระสำคัญของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติในประเทศไทย
๑. โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ
- การดันตัวของเปลือกโลก ทาให้เกิดการโค้ง โก่ง งอ ปรากฏเป็นเทือกเขาต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันตก
- การยุบตัวของแผ่นดิน ทาให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขา เช่น แอ่งแม่สะเรียง แอ่งแม่ฮ่องสอน
- การทับถมของเศษหิน ดิน กรวดทราย ตะกอนน้าพาและตะกอนทะเลเป็นระยะเวลานาน ประกอบ
กับการยกตัวสูงขึ้นของแผ่นดินทาให้เกิดเป็นที่ราบ ซึ่งนับวันจะขยายเป็นบริเวณกว้างมากขึ้น เช่น บริเวณที่
ราบภาคกลาง
๒. ภูมิประเทศ
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยา ร่วมกับกระบวนการทางธรรมชาติ
- ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏในประเทศไทย จาแนกเป็น
ภูเขำ มีความสูง ๒๐๐ เมตรขึ้นไป มีลักษณะเป็นภูเขาโดด ทิวเขา และเทือกเขา พบมากในภาคเหนือ
และภาคตะวันตก
ที่รำบสูง พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีระดับความสูงแยกจากที่ราบภาคกลาง ที่ดอนและ
ที่ราบภาคตะวันออกอย่างชัดเจน
ที่รำบ มีความสูงน้อยกว่า ๑๐๐เมตร มีลักษณะเป็นที่ราบพบเป็นบริเวณกว้างในภาคกลาง
นอกจากนี้ยังพบภูมิประเทศแบบที่ลุ่มชำยฝั่งทะเลและเกำะ
๓. ดิน
- ปัจจัยควบคุม ได้แก่ วัตถุต้นกาเนิดดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพันธุ์ และระยะเวลา
- ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงมีสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกชุก ส่งผลให้ดินสลายตัวอย่าง
รวดเร็ว แร่ธาตุในดินจึงถูกชะล้างไปมาก ทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
- ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก คือ ดินในเขตที่ราบลุ่มแม่น้าในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและแอ่งที่ราบระหว่งภูเขาในภาคเหนือ
- ปัญหาดินในประเทศไทย คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดินถูกบุกรุกทาให้เกิดการพังทลายอย่าง
รวดเร็ว และการใช้ดินอย่างไม่ถูกวิธี
- แนวทางการอนุรักษ์ดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน รักษาบริเวณที่ดินอุดมสมบูรณ์
๔. แหล่งน้ำ
- มีความสัมพันธ์กับภูมิประเทศและภูมิอากาศ

- แหล่งที่มาของน้ามาจาก ๓ แหล่งสาคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง
และทะเลสาบ แหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบำดำล และน้ำฝน
- ปัญหาแหล่งน้าในประเทศไทย คือ การทาลายป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้า การใช้น้าอย่างไม่ถูกวิธี เกิด
มลพิษทางน้า เกิดภาวะการขาดแคลนน้า และภาวะน้าท่วม
- แนวทางการอนุรักษ์น้าทาได้โดยปลูกป่าเพื่อรักษาแหล่งต้นน้าและชะลอการไหลของน้า หาวิธีเก็บ
กักน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้า
๕. ภูมิอำกำศ
- ปัจจัยควบคุม ได้แก่ ที่ตั้ง ความใกล้ไกลพื้นดินและพื้นน้า ระดับความสูงของพื้นที่ ภูมิประเทศที่
กั้นขวาง ลมประจาที่พัดผ่านและพายุ
- อุณหภูมิในประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีอุณหภูมิสูงตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุด
ประมาณ ๓๒ องศาเซลเซียส และเฉลี่ยต่าสุดประมาณ ๒๒ องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้าฝนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศประมาณ ๑,๕๕๐ มิลลิเมตรต่อปี
ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณน้าฝนมากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดระนอง เนื่องจากภาคใต้มีลักษณะ
เป็นคาบสมุทรและมีทิวเขาเป็นแกนกลาง จึงสามารถรับลมมรสุมได้ทั้ง ๒ ด้าน
- ฤดูกาล ประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ยกเว้นภาคใต้ไม่มีฤดูหนาว
- พายุ ที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชัน พายุโซน
ร้อน และพายุไต้ฝุ่น
๖. พืช ป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ
- ปัจจัยควบคุม ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ น้า และดิน
- ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสน ป่าพรุ ป่าชายเลน
ป่าชายหาด
๒. ป่าไม้ผลัดใบผสม ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ
๓. ป่าไม้ผลัดใบ ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง และป่าหญ้า
- ปัญหาป่าไม้ในประเทศไทย คือ การถูกบุกรุกทาลายจนมีปริมาณลดลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น การ
ทาไร่เลื่อนลอย การลักลอบตัดไม้
- ปัญหาสัตว์ป่าในประเทศไทย คือ มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธ์
ซึ่งมาจากสาเหตุต่ง ๆ เช่น ที่อยู่ถูกบุกรุกทาลาย ถูกล่า ได้รับผลกระทบจากยาฆ่าแมลงหรือมลพิษต่างๆ
- แนวทงการอนุรักษ์พืชพันธ์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า สร้างสวนพฤกษศาสตร์
กาหนดเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน
กลุ่มที่ ๒
สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม คือ สิ่งแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้ แต่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดารงชีวิตของกลุ่ มคนที่อยู่ร่ วมกัน เพื่อให้ สั งคมเกิดความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย รวมถึงมีผล
ทางด้านจิตใจของคนในสังคม ประกอบด้วย
๑. ขนบธรรมเนียม คือ การปฏิบัติตนตามโอกาสต่าง ๆ ที่สังคมยอมรับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามยุคสมัยและความนิยมของแต่ละสังคม เช่น การทาบุญตักบาตร การไหว้ การรับประทานอาหาร การแต่ง
กาย
๒. ประเพณี คือ สิ่งที่สังคมยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกัน
เช่น ประเพณีการแต่งงาน งานบวช ประเพณีสงกรานต์
๓. เชื้อชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติไทย ส่วนที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่น ๆ ซึ่งมีการกระจายและ
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในทั่วทุกจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า
มอญ จีน เขมร มุสลิม ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ
๔. ศาสนา ประเทศไทยให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนา เพราะทุกศาสนาสอนให้
คนเป็นคนดี ทุกคนในสังคมจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๕. ภาษา ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร และในแต่ละภาคของประเทศไทยจะมี
ภาษาถิ่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นใต้

ใบควำมรูส้ ำหรับนักเรียน
กลุ่มที่ ๓
สิ่งแวดล้อมทำงควำมเจริญด้ำนวิทยำกำร
สิ่งแวดล้อมทางความเจริญด้านวิทยาการ คือ สิ่งแวดล้อมที่สามารถจับต้องได้ สามารถเห็นได้ทั่วไป
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกสบายและให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ในการดารงชีวิต เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การพัฒนาเทคโนโลยี ความเจริญทางด้านวัตถุ ศิลปกรรมและโบราณวัตถุ
๑. กำรคมนำคมขนส่ง
- ช่วยให้การเดินทาง การติดต่อกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
- มีการปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และอื่น ๆ
เช่น สร้างถนนสายใหม่ สร้างทางด่วน ขยายเส้นทางการบิน
- เกิดปัญหาตามมา คือ ความหนาแน่นของการจราจรและมลพิษทางอากาศ
๒. กำรพัฒนำเทคโนโลยี
- ทาให้ประเทศไทยมีโอกาสแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจและอื่น ๆ
- ให้เกิดวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถนามาใช้กับการประกอบอาชีพทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและบริการ เช่น การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
- เกิดปัญหาตามมา คือ ปัญหาการว่างงานและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
๓. ควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุ
- ทาให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิต
- เกิดปัญหาตามมา คือ ทรัพยากรเสื่อมโทรมและหมดไป
๔. ศิลปกรรมและโบรำณวัตถุ
- แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและเอกลักษณ์ของประเทศชาติ
- โบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น วัด โบสถ์ เครื่องลายคราม เครื่องปั้นดินเผา
พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของประเทศไทย

ใบควำมรูส้ ำหรับนักเรียน
กลุ่มที่ ๔
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติกับสิ่งแวดล้อมทำงสังคม
๑.กำรประกอบอำชีพการประกอบอาชีพต่าง ๆมักจะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น
-คนที่อยู่บริเวณป่าเขามักจะประกอบอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ ทาเหมืองแร่ ทาอุตสาหกรรมไม้แปร
รูป

-คนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่ม มักประกอบอาชีพเพาะปลูก
-คนที่อยู่บริเวณริมน้าหรือชายทะเล มักประกอบอาชีพประมง ทานาเกลือ

๒. กำรตั้งถิ่นฐำนของประชำกร สมัยก่อนคนต้องพึ่งพาอาศัยน้าจากแหล่งน้าในการดารงชีวิตจึงมักตั้ง
บ้านเรือนอยู่ริมน้า รู้จักปลูกสร้างบ้านที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์เช่น บ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้าท่วม
หลังคามีจั่วสูงเพื่อระบายน้าเวลาฝนตกและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเหมาะกับภูมิอากาศที่ร้อน
๓. วัฒนธรรมและประเพณีเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น เช่น ด้านการแต่งกาย
อาหารการกิน ความเชื่อ โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหนา ๆ
รับประทานอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ส่วนประเพณีต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
สภาพพื้นที่แห้งแล้งจึงมีประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการบวงสรวงเทวดาเพื่อขอฝน

ใบควำมรูส้ ำหรับนักเรียน
กลุ่มที่ ๕
ผลกระทบที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติกับสิ่งแวดล้อมทำงสังคม
๑. กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เดิมลดน้อยลง ทาให้การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ได้
ผลผลิตน้อยลง รวมถึงมีความต้องการพื้นที่ทากินเพิ่มขึ้น เพราะจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับความ
สะดวกสบายของการคมนาคมขนส่ง และรายได้ที่มั่นคงมากกว่าการทาเกษตรกรรมในพื้นที่เดิม จึงส่งผลให้เกิด
การอพยพออกจากถิ่นฐานเดิมไปสู่แห่งใหม่
๒. กำรพัฒนำไม่ยั่งยืน
จากการที่ประชากรวัยทางานส่วนใหญ่มีการอพยพเข้าสู่เมืองหลวงเป็นจานวนมาก ทาให้ชุมชนเดิม
เหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก จึงทาให้การพัฒนาชุมชนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกั บทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเดิมเสื่อมโทรมและลดน้อยลง ขาดบุคลากรในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทาให้กลายเป็นพื้นที่
เสื่อมโทรมในที่สุด เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของชุมชน
๓. ปริมำณทรัพยำกรธรรมชำติลดน้อยลง
เมื่อจานวนประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการเติบโต
ของอุตสาหกรรม จึงมีการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย อีกทั้งยัง
ขาดการควบคุมและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง
๔. เกิดควำมเสื่อมโทรม
- ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากการนาเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่มาใช้
เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมีในกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ดินขาดธาตุอาหารและเกิด
ความเสื่อมโทรม การปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนโดยไม่มีการาบัด ทาให้น้าเน่าเสีย
การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ ทาให้อากาศเป็นพิษ
- ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากมลพิษที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นและโบราณสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติ เช่น วัด เจดีย์ พระธาตุ เกิดความเสียหาย ชารุด
และเสื่อมโทรม

