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จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. บอกความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ได้
2. บอกชนิดหรื อประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่มีในท้องถิ่นได้
3. สื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิ บายเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
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คาแนะนาสาหรับครู
1. ใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ปเรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับประกอบ
การเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
2. ใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ปนี้เสริ มสาหรับเด็กที่เรี ยนดี และช่วยนักเรี ยน
ที่เรี ยนช้า ให้เรี ยนได้ทนั เพื่อน
3. ศึกษาบทเรี ยนสาเร็จรู ปตั้งแต่กรอบแรกถึงกรอบสุดท้ายทั้งเนื้อหาและ
กิจกรรมให้เข้าใจก่อน
4. ศึกษาว่ากิจกรรมในกรอบใดที่ครู ตอ้ งเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาช่วยเหลือหรื อ
ให้คาปรึ กษา
5. ชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านคาแนะนาในการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ปและปฏิบตั ิตาม
ทุกขั้นตอน ทุกกรอบ ทั้งเนื้อหา กิจกรรม คาถาม คาตอบ หรื อแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน
บทเรียนนีเ้ ป็ นบทเรียนสาเร็จรูปจัดทาขึน้ เพือ่ ให้ นักเรียนศึกษา
ด้ วยตนเอง โปรดอ่านคาแนะนาก่อนศึกษาบทเรียน ดังต่ อไปนี้
1. บทเรี ยนนี้ไม่ใช่ขอ้ สอบ นักเรี ยนไม่ตอ้ งกังวลใจ ค่อย ๆ ทาไปช้า ๆ
ทีละกรอบ นักเรี ยนจะได้รับความรู้ ได้ทาแบบฝึ กหัดและได้ทากิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง
2. ก่อนที่นกั เรี ยนจะศึกษาให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
ตรวจคาตอบจากเฉลยในหน้าต่อไป
3. เริ่ มทาตั้งแต่กรอบแรกเรี ยงไปตามลาดับโดยไม่ขา้ มกรอบใดกรอบหนึ่ง
4. อ่านคาอธิบายและคาถามช้า ๆ ให้เข้าใจ คิดให้ดี แล้วจึงเขียนคาตอบ
ลงในกระดาษเปล่าอย่าขีดเขียนใด ๆ ลงในบทเรี ยนสาเร็จรู ปนี้
5. เมื่อตอบคาถามเสร็จกรอบหนึ่ง แล้วจึงเปิ ดไปดูคาตอบในกรอบ
ต่อไป เพื่อตรวจคาตอบว่าตอบถูกหรื อไม่ ถ้าตอบถูกก็จงทากรอบต่อไป
6. ถ้าคาตอบผิด จงย้อนไปอ่านข้อความในกรอบที่ผา่ นมาให้เข้าใจ
อีกครั้งหนึ่งแล้วตอบคาถาม
7. ทาไปช้า ๆ ไม่ตอ้ งรี บร้อน ถ้าเหนื่อยหรื อเบื่อก็ให้พกั สักครู่ แล้วมาทา
ต่อไป
8. เมื่อศึกษาจบครบทุกกรอบแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
เสร็จแล้วตรวจคาตอบในเฉลยหน้าต่อไปเพื่อดูผลความก้าวหน้าของตนเอง
9. นักเรี ยนที่ดี จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูคาตอบก่อน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถกู ต้องที่สุด เพียงคาตอบเดียว
1. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดช่วยรักษาความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมมากที่สุด
ก. ดิน
ข. น้ า
ค. ป่ าไม้
2. ในวัยของนักเรี ยนสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร
ก. สารวจป่ า
ข. ปลูกต้นไม้
ค. ถางหญ้า
3. ปั ญหาการใช้ดินส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. หัตถกรรม
ข. เกษตรกรรม
ค. อุตสาหกรรม
4. คน สัตว์ และพืช ต้องการก๊าซชนิดใดหายใจเพื่อการดารงชีวิต
ก. ออกซิ เจน
ข. คาร์บอนไดออกไซค์ ค. ไนโตรเจน
5. ข้อใดเป็ นการบารุ งรักษาหน้าดิน
ก. ปลูกพืชคลุมดิน ข. ทาไร่ เลื่อนลอย
ค. ใช้ปุ๋ยเคมี

คนเก่งตรวจคาตอบได้
ในกรอบต่ อไปนะจ๊ ะ
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

ค
ข
ข
ก
ก

เฉลยแล้วเป็ นอย่ างไรบ้ าง
ศึกษาเนือ้ หาในบทเรียนก่อนนะจ๊ ะ
แล้วค่ อยมาตอบคาถามใหม่
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กรอบที่ 1

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ซึ่ งเราสามารถนามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็ น
3 ประเภท คือ
1. ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ธาตุ น้ ามัน ถ่านหิ น
2. ใช้แล้วเสื่ อมคุณภาพ เช่น ดิน น้ า อากาศ
3. ใช้แล้วสร้างทดแทนได้ เช่น ป่ าไม้ พืช สัตว์

คาถาม

ทรัพยากรธรรมชาติแบ่ งเป็ นกีป่ ระเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
เฉลยอยู่ในกรอบที่ 2 นะจ๊ ะ
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เฉลยกรอบที่ 1 ข. 3 ประเภท

กรอบที่ 2

ตอบถูกหรือเปล่าจ๊ ะ
ถ้ าไม่ ถูกย้ อนกลับไปศึกษากรอบที่ 1 นะ
จ๊ ะ
ดิน มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของคน สัตว์ และ
พืช เพราะเป็ นแหล่งเพาะปลูก ซึ่งทาให้เกิดผลผลิตทางอาหาร
แก่คนและสัตว์เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพืชและสัตว์บางชนิด
ประเภทของดิน ดินแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ดินร่ วน เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ ธาตุ
อาหารของพืชมากเหมาะสาหรับการเพาะปลูกพืชเกือบทุก
ชนิด
2. ดินเหนียว ลักษณะของเนื้อดินละเอียด เกาะกัน
แน่น เหนียว เวลาแห้งจะแข็ง น้ าซึมผ่านได้ยาก เหมาะ
สาหรับการปลูกพืชบางชนิด เช่น ข้าว เป็ นต้น
3. ดินทราย ลักษณะของเนื้อดินจะหยาบ มีเม็ดหิ นเล็ก ๆ ปนอยู่ เนื้อ
ดินไม่เกาะกัน น้ าซึมผ่านได้ง่าย เหมาะสาหรับการปลูกพืชบางชนิด เช่น
ข้าวโพด เป็ นต้น

คาถาม การเพาะปลูกที่มีการใช้ ปุ๋ยชนิดใดมากเกินไป
จะทาให้ เกิดดินเสี ย
ก. ปุ๋ ยคอก
เฉลยอยู่กรอบต่ อไป นะจ๊ ะ
ข. ปุ๋ ยหมัก
ค. ปุ๋ ยเคมี
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กรอบที่ 3
เฉลยกรอบที่ 2 ค. ปุ๋ ยเคมี
ไม่ ยากเลยใช่ ไหมคะ ตรวจคาตอบแล้ว
ศึกษากรอบต่ อไปเรื่อย ๆ นะคะ
จ๊ ะ

อากาศ มีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อคน สัตว์และพืชหลาย
อย่าง เช่น ใช้กบั ของเล่นของใช้ ใช้สร้างอาหารพืช
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ใช้เพื่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิต
( ก๊าซออกซิ เจน) เป็ นต้น
การอนุรักษ์ อากาศ มีดงั นี้
1. ปลูกต้นไม้มาก ๆ เพื่อเพิ่มก๊าซออกซิ เจน
2. ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ ามันเชื้อเพลิง
3. ไม่เผาสิ่ งปฏิกลู ขยะ ฟางข้าว หญ้า เป็ นต้น
คาถาม ข้ อใด
ก.
ข.
ค.

คนขาดเพียงไม่ กนี่ าทีทาให้ ตายได้
อากาศ
ป่ าไม้
นา้
คาตอบคือข้ อไหนครับ
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กรอบที่ 4
เฉลยกรอบที่ 3 ก. อากาศ
คนเก่ง....ไม่ ยากเลยใช่ ไหมคะ

ป่ าไม้ มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตมากมาย
เพราะเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าต่าง ๆ เป็ น
แหล่งผลิตอาหาร สมุนไพร
ประโยชน์ ของป่ าไม้
1. เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวิตมากมาย
หลายชนิดทั้งสัตว์ป่าและต้นไม้
2. เป็ นแหล่งอาหารของสิ่ งมีชีวิต
3. ช่วยฟอกอากาศให้บริ สุทธิ์ แ ละทาให้
อากาศชุ่มชื้นทาให้ฝนตกตามฤดูกาล
4. ป้ องกันการเกิดภัยน้ าท่วม
นอกจากนี้ป่าไม้ยงั ช่วยสร้างสมดุลให้แก่สภาพแวดล้อม เช่น
เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธารทาให้เกิดความชุ่มชื้น เป็ นต้น
คาถาม ทรัพยากรธรรมชาติในข้ อใดทาให้ เกิดแหล่ งนา้
ก. ดิน
เกร็ดความรู้
ข. สั ตว์ ป่า
สมดุล หมายถึง
ค. ป่ าไม้
เสมอกัน , เท่ ากัน
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กรอบที่ 5
เฉลยกรอบที่ 4 ค. ป่ าไม้
ตรวจคาตอบแล้ว
ศึกษากรอบที่ 5 ต่ อนะจ๊ ะ

สั ตว์ ป่า เป็ นทรัพยากรชนิดที่เกิดขึ้นทดแทนและรักษาให้คงอยูไ่ ด้
สัตว์ป่ามีความสาคัญในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล
เป็ นแหล่งการศึกษาและการท่องเที่ยว
นอกจากนั้นยังใช้ส่วนต่าง ๆ เป็ นอาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษา
ไม่ล่าสัตว์ ในฤดูผสมพันธุ์ ออกกฎหมาย
คุม้ ครองสัตว์ป่า ป้ องกันไฟป่ า เป็ นต้น

คาถาม สาเหตุสาคัญที่ทาให้ สัตว์ ป่าลดลงอย่ างรวดเร็ว
คือข้ อใด
ก. ป่ าไม้ ถูกทาลาย
ข. ฝนไม่ ตกตามฤดูกาล
ค. สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
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กรอบที่ 6
เฉลยกรอบที่ 5
ก. ป่ าไม้ ถูกทาลาย

นักเรียนเติมคา ข้ อความ ลงในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเสื่ อมคุณภาพ คือ ….......……………..
2. สิ่ งมีชีวิตทุกชนิดมีความต้องการ .....................เพื่อใช้ในการหายใจ
3. การใช้กระดาษอย่างประหยัดเป็ นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร..………
4.วิธีการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า คือ…..………………………..……….
5. การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินทาได้โดยวิธี .....................…..................

ตรวจคาตอบหน้ าต่ อไปเลยค่ ะ
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กรอบที่ 7
คาตอบของกรอบที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.

ดิน น้ า อากาศ
อากาศ
ป่ าไม้
ไม่ล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์
ปลูกพืชหมุนเวียน

เก่งมากที่ทาถูกหมด แสดงว่าคุณหนูๆ
เข้ าใจดีแล้ว ทดสอบหลังเรียนเลยนะคะ
จะได้ ทราบผลการพัฒนาของตัวเอง
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กรอบสรุป
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นมีความสาคัญต่อสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวังจะมีผลต่อ
การดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตในท้องถิ่น เราต้องช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้ค่าเห็นคุณใช้ให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุ ด
และยิง่ ยืนตลอดไป

ทดสอบหลังเรียนได้ เลยค่ ะ
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถกู ต้องที่สุด เพียงคาตอบเดียว
1. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดช่วยรักษาความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมมากที่สุด
ก. น้ า
ข. ป่ าไม้
ค. ดิน
2. ในวัยของนักเรี ยนสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร
ก. ปลูกต้นไม้
ข. ถางหญ้า
ค. สารวจป่ า
3. ปั ญหาการใช้ดินส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เกษตรกรรม
ข. อุตสาหกรรม ค. หัตถกรรม
4. คน สัตว์ และพืช ต้องการก๊าซชนิดใดหายใจเพื่อการดารงชีวิต
ก. คาร์บอนไดออกไซค์ ข. ไนโตรเจน
ค. ออกซิ เจน
5. ข้อใดเป็ นการบารุ งรักษาหน้าดิน
ก. ทาไร่ เลื่อนลอย
ข. ปลูกพืชคลุมดิน ค. ใช้ปุ๋ยเคมี
คนเก่งตรวจคาตอบได้
ในกรอบต่ อไปนะจ๊ ะ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

ข
ก
ก
ค
ข

ไชโย !!!!
ถูกทุกข้ อเลย
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