บทที่ ๖

เรื่อง “เอเซีย” ปล่อยมลพิษ ทำ�ลายขั้วโลกเหนือมากขึ้น

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป แล้วตอบคำ�ถามต่อไปนี้
- หลังไฟไหม้ป่า หรือในบริเวณที่มีโรงงานมากๆ อากาศจะเป็นอย่างไร
- เวลาคนทิ้งขยะหรือ สารเคมีลงน้ำ� จะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์น้ำ� หรือ คนบ้าง
- จากชื่อเรื่อง คุณคิดว่าเอเซียปล่อยมลพิษอะไรบ้างที่ทำ�ลายขั้วโลกเหนือ
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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คอลัมน์ ซุปเปอร์โนวา
รายงานของโครงการเฝ้าระวังและประเมินสภาพขั้วโลกเหนือ ชี้ว่าทวีปยุโรปประสบ
ความสำ�เร็จในการลดการปล่อยมลพิษทำ�ลายขั้วโลกเหนือ ขณะที่เอเซียเป็นภูมิภาคที่ปล่อย
มลพิษมากขึ้น รายงานระบุว่า ตลอด ๑๕ ปี ที่ผ่านมา ยุโรปได้ลดการปล่อยมลพิษที่มีผล
ต่อชั้นบรรยากาศของขั้วโลกเหนือ ขณะที่เอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
กำ�ลังเป็นอันตรายต่อขั้วโลกเหนือแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ยุโรปและ
รัสเซียยังคงเป็นแหล่งที่ก่อมลพิษให้แก่ขั้วโลกเหนือมากที่สุด โครงการเฝ้าระวังและประเมิน
สภาพขั้วโลกเหนือ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๔ โดยสภาขั้วโลกเหนือ ที่ประกอบด้วย แคนาดา
เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวีเดน และสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมของขั้วโลกเหนือที่เสื่อมโทรมลง
ที่มา: จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ๒๑ พย. ๒๕๔๙ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๘๓๖
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

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

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

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

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

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

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

๑. วงข้อสำ�คัญที่ถูกต้อง ๓ ข้อ ที่มาจากบทความที่อ่าน
ก. ปัจจุบันเอเซียปล่อยมลพิษทำ�ลายขั้วโลกมากที่สุด
ข. ขั้วโลกเหนือยังคงได้รับมลพิษมากที่สุดจากทวีปยุโรปและรัสเซีย
ค. โครงการเฝ้าระวังและประเมินสภาพขั้วโลกรายงานสภาพชั้นบรรยากาศที่ดีขึ้น
ง. ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๔ – ปี ๒๕๔๙ ยุโรปปล่อยมลพิษน้อยลง แต่เอเซียกำ�ลังเพิ่มขึ้น
จ. สภาขั้วโลกเหนือได้เริ่มรักษาสภาพแวดล้อมของขั้วโลกเหนือมาสิบห้าปีแล้ว
๒. เขียน X หน้า ๕ คำ�ถามที่มีคำ�ตอบในเรื่อง
.......... ๒.๑ ทวีปยุโรปได้รับผลสำ�เร็จในการทำ�อะไร
.......... ๒.๒ ใครรายงานว่าเอเซียทำ�ลายขั้วโลกเหนือมากขึ้น
.......... ๒.๓ ทวีปเอเซียมีโครงการควบคุมมลพิษอย่างไร
.......... ๒.๔ สภาขั้วโลกเหนือได้แก่ประเทศในทวีปไหนบ้าง และทำ�อะไร
.......... ๒.๕ สภาขั้วโลกทั้งสองทำ�หน้าที่ประเมินผลอะไร
.......... ๒.๖ ที่ไหนกำ�ลังจะเป็นที่ๆก่อมลพิษแห่งใหม่ให้ขั้วโลกเหนือ
.......... ๒.๗ ทำ�ไมโครงการเฝ้าระวังและประเมินสภาพขั้วโลกเหนือมีประโยชน์
.......... ๒.๘ การรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมของทั่วโลกเริ่มขึ้นเมื่อไร
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๓. ตอบคำ�ถาม ๕ ข้อ ที่เลือกในข้อ ๓
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๔. เลือกเขียนคำ�ต่อไปนี้ลงในช่องว่าง
รณรงค์
วัตถุประสงค์

แก่

ระบุ

เกิด

ปล่อย

ก่อ
เสื่อมโทรม

ขณะที่

เฉพาะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ริเริ่ม

ทำ�ลาย

๔.๑ ............................ พ่อแม่ทำ�งานหนักเพื่อลูกๆ ลูกๆก็ควรช่วยทำ�งานบ้าน และ
ไม่................ปัญหาอื่นๆให้ท่านอีก
๔.๒ แหล่งทิ้งขยะมูลฝอยที่อยู่ใกล้หมู่บ้านมักจะมีผลทำ�ให้สุขภาพคน.............................ลง
๔.๓ การ...........................ให้คนไทยรักษาแม่น้ำ�เจ้าพระยาได้ .....................มานานแล้ว
แต่ก็ยังไม่สำ�เร็จ เพราะชาวบ้าน และโรงงานต่างๆก็ยัง...........................น้ำ�เสียที่มี
สารพิษปนเปื้อนลงในแม่น้ำ�อยู่เสมอ
๔.๔ ในการสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูก พ่อแม่ต้องสอนตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ ..............................
พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย
๔.๕ ...................................ของการ.............................. สารพิษในดิน และน้ำ� ก็เพื่อทำ�
ให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น สารพิษค่อยๆน้อยลง
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๕. เขียนประโยคโดยใช้คำ�ต่อไปนี้
๕.๑ อย่างไรก็ตาม .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๕.๒ ขณะที่ ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๕.๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๕.๔ ในภาพรวม .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๕.๕ ประกอบด้วย ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษาจะต้องรณรงค์รักษาแม่น้ำ� และ คลอง ในเมืองที่อยู่ให้ปลอดจากสารพิษต่างๆโดย
เขียนหรือหาคำ�ขวัญ (slogan) ๒ ข้อ และมีรูปภาพประกอบคำ�ขวัญนั้นๆ
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คำ�ศัพท์
เรื่อง “เอเซีย” ปล่อยมลพิษ ทำ�ลายขั้วโลกเหนือมากขึ้น
เฝ้า				

-

to keep watch

ประเมิน			

-

to evaluate

บรรยากาศ			

-

atmosphere

ภาพรวม			

-

overall picture

สภา				

-

council, legislative body

วัตถุประสงค์			

-

objective

รณรงค์			

-

campaign

เสื่อมโทรม			

-

to decline, deteriorate; to be decadent,

					

decaying

คำ�ขวัญ			

slogan
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