
ผูจ้ดัท ำ: ดร. ซูซำนเน่ เบคเค่น
ปรับเน้ือหำจำกหลำยแหล่งขอ้มูล (เช่น แบบทดสอบของ NASA) และ

เอกสำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

แบบทดสอบ 
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรท่องเท่ียว



มีนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติทัว่โลกก่ีคนท่ีเดินทำงท่องเท่ียว

A. 1 พนัลำ้นคน
B. 1.3 พนัลำ้นคน
C. 2 พนัลำ้นคน



ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์คือ อะไร?

คาร์บอนไดออกไซด์คือโมเลกุลทีป่ระกอบด้วย 
คาร์บอน (C) 1 อะตอม และออกซิเจน (O) 2 อะตอม (CO2)
ระหว่างคาร์บอนหรือออกซิเจน อะตอมไหนมมีวลอะตอมมากกว่ากนั?

A. คาร์บอน
B. ออกซิเจน
C. ทั้งคู่มมีวลอะตอมเท่ากนั



ก๊ำซในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นก๊ำซเรือนกระจก และมีคุณสมบติักกัควำมร้อน

A. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
B. ก๊ำซมีเทน
C. ก๊ำซไนโตรเจน
D. ไอน ้ำ
E. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำ



กิจกรรมใดต่อไปน้ีเพิ่มก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยำกำศ

A. กำรขบัรถยนต์
B. กำรท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบิน
C. กำรตดัตน้ไม้
D. กำรท ำอำหำรโดยใชแ้กส็
E. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำ



กำรท่องเท่ียวมีส่วนในกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดบัโลก
คิดเป็นเท่ำไหร่

A. ร้อยละ 2 - 3
B. ร้อยละ 8
C. ร้อยละ 15
D. ผลกระทบจำกกำรท่องเท่ียวนั้นไม่มีนยัยะส ำคญั



ท าไมระดบัก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศจึงลดลงระหว่างช่วงฤดูร้อน
ในเขตซีกโลกเหนือ?

A. ผูค้นจ ำนวนมำกท่ีอำศยัอยูใ่นเขตละติจูดสูงทำงซีกโลกเหนือ 
มีกำรเผำเช้ือเพลิงฟอสซิลและไมเ้พื่อสร้ำงควำมอบอุ่นลดลง
ในช่วงฤดูร้อน 

B. เขตซีกโลกเหนือถูกปกคลุมด้วยพืชพันธ์ุจ ำนวนมำก 
ซ่ึ ง ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ร้ อ น พื ช พั น ธ์ุ เ ห ล่ ำ น้ี ไ ด้ ดู ด ซั บ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำกข้ึน และในช่วงฤดูหนำวพืชพนัธ์ุ
เหล่ำน้ีก็ตำยลงท ำให้ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ท่ีถูกดูดซบัไวอ้อกมำ

C. ผูค้นในเขตซีกโลกเหนือใชร้ถยนต์ในช่วงฤดูร้อนมำกกว่ำ 
จึงท ำใหมี้กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดม์ำกกวำ่



มหำสมุทรมีบทบำทอะไรในวฏัจกัรคำร์บอน

A. มหำสมุทรเป็นแหล่งปลดปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนท่ีส ำคญั

B. มหำสมุทรดูดซบัก๊ำซคำร์บอน 
โดยท ำหนำ้ท่ีเป็นแหล่งกกัเกบ็
คำร์บอน

C. ถูกทั้ง 2 ขอ้



กำรท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลนั้นเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
อยำ่งไร

A. กำรท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลไม่เก่ียวขอ้งกบั
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

B. กำรท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลนั้นเผชิญควำมเส่ียง
ท่ีเพ่ิมข้ึนอนัเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงใน
มหำสมุทร

C. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียว
ชำยฝ่ังทะเลท่ีเพ่ิมมำกข้ึนจะช่วยใหแ้นวชำยฝ่ัง
มีควำมมัน่คงมำกข้ึน



นอกเหนือจำกกำรละลำยของแผน่น ้ำแขง็บนพ้ืนดินแลว้ ขอ้ใดต่อไปน้ีมีส่วนท ำให้
ระดบัน ้ำทะเลเพ่ิมสูงข้ึนในช่วง 100 ปีท่ีผำ่นมำ

A. กำรอุ่นข้ึนของอุณหภูมิพื้นผวิของมหำสมุทร
B. กำรละลำยของน ้ำแขง็ในทะเล
C. ปริมำณน ้ำท่ำท่ีเพิ่มข้ึน



แหล่งท่องเท่ียวในขอ้ใดมีควำมเส่ียงมำกข้ึนต่อภำวะน ้ำท่วมท่ีเป็นผลมำจำก
ระดบัน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึน

A. เมืองเวนิส ประเทศอิตำลี
B. ประเทศตูวำลู (หรือ หมู่เกำะเอลลิซ)

มหำสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
C. ประเทศบงัคลำเทศ
D. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำ



บริเวณใดท่ีนกัวทิยำศำสตร์ตั้งขอ้สงัเกตวำ่ไดรั้บผลกระทบจำกโลกร้อน
รุนแรงท่ีสุดและเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ี

A. เขตร้อน
B. เขตละติจูดทำงตอนเหนือ
C. ผลกระทบจำกโลกร้อน

เกิดข้ึนเท่ำกนัในทุกพื้นท่ี



ไฟไหมท้ ำใหค้ำร์บอนท่ีพืชกกัเกบ็ไวถู้กปล่อยออกมำ ดงันั้น กำรตรวจวดัขอบเขต
ของกำรเกิดไฟป่ำทัว่โลกจึงมีควำมส ำคญัในกำรท ำควำมเขำ้ใจวฏัจกัรคำร์บอน

A. ถูก
B. ผดิ



กำรเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกนั้นจะท ำให.้..

A. ปริมำณฝนเฉล่ียเพิ่มข้ึน
B. ปริมำณฝนเฉล่ียลดลง
C. ปริมำณฝนไม่มีกำรเปล่ียนแปลง



กำรเปล่ียนแปลงรูปแบบของกำรตกฝนส่งผลต่อกำรท่องเท่ียวอยำ่งไรบำ้ง?

A. ฝนตกหนกัข้ึน และ ควำมเส่ียงต่อน ้ำท่วม
B. กำรขำดแคลนน ้ำ และ ควำมเส่ียงต่อภยัแลง้
C. เหตุกำรณ์สภำพอำกำศรุนแรงเกิดบ่อยข้ึน
D. ถูกทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำ



อุณหภูมิน ้ำท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อกำรท่องเท่ียวอยำ่งไร

A. อุณหภูมิของน ้ำท่ีสูงข้ึนช่วยเพ่ิมควำมร่ืนรมย์
ในกำรเล่นน ้ำ

B. ปะกำรังอำจเกิดกำรฟอกขำว ท ำใหค้วำมดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเท่ียวลดลง

C. น ้ำท่ีอุ่นข้ึนท ำใหเ้กิดกำรแพร่กระจำยของสำหร่ำย
ท่ีรวดเร็ว (Algae bloom)

D. ถูกทั้งขอ้ B และขอ้ C



สดัส่วนของประชำกรทั้งโลกท่ีอำศยัอยูใ่นเมืองคิดเป็นเท่ำไหร่

A. ร้อยละ 13
B. ร้อยละ 39
C. ร้อยละ 58



มำตรกำรกำรปรับตวัฯ ของกำรท่องเท่ียวในเขตเมืองในขอ้ใดก่อใหเ้กิด
ผลกระทบเชิงลบ

A. สร้ำงพื้นท่ีท่ีใหร่้มเงำและควำมร่มเยน็
B. จดัหำน ้ำจ  ำนวนมำกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว
C. ปรับเปล่ียนกิจกรรมตำมอุณหภูมิ
D. เพิ่มกำรใชเ้คร่ืองปรับอำกำศ



กำรเปล่ียนแปลงรูปแบบสภำพอำกำศท ำใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นกำรท่องเท่ียว
ตอ้งเตรียมควำมพร้อมและจดักำรควำมเส่ียงจำกภยัพิบติั  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง

A. ท ำแผนกำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นภยัพิบติั
B. ติดตำมสภำพอำกำศและส่ือสำรไปยงันกัท่องเท่ียว
C. ท ำประกนัและไม่วติกกงัวลกบัอะไรอีกเลย
D. พิจำรณำอยำ่งรอบคอบถึงสถำนท่ีท่ีจะสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ดำ้นกำรท่องเท่ียว



Congratulations!


