
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม คอื สิ่งตา่ง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์ทัง้สิ่งทีม่ีชีวติ และไม่มีชีวิต 
ทัง้สิ่งทีม่อียู่ในธรรมชาตแิละสิ่งทีม่นุษยส์ร้างขึน้



1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ(natural environment) 
• สิ่งแวดล้อมทางชวีภาพ (biotic environment) ได้แก่ คน สัตว ์พชื จุลินทรีย์ ซึง่มี
ลักษณะเฉพาะตวัของสิ่งมชีวีติเพือ่การด ารงชีวติ

• สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) ไดแ้ก่ อากาศ แร่ธาตุ น า้ แสงแดด 
ดนิ ลม ฯลฯ ส่วนมากเอือ้ประโยชนต์อ่สิ่งแวดล้อมทีม่ชีีวติเพือ่ใหด้ ารงชีวติอยู่ได้



2. สิ่งแวดล้อมทีม่นุษยส์ร้างขึน้ (man-made environment) 
• สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) คอืสิ่งแวดล้อมทีเ่ป็นวัตถุทีม่นุษย์
สร้างขึน้ มองเหน็เป็นรูปทรงได ้เช่น อาคารเรียน โรงแรม เป็นตน้

• สิ่งแวดล้อมนามธรรม หรือสิ่งแวดล้อมทางสังคม (abstract/social environment)
สิ่งแวดล้อมทีม่นุษยส์ร้างขึน้แตไ่ม่ใช่วัตถุมรูีปร่าง อาศัยจนิตนาการใช้ความคดิ 
และน ามาแสดงออกเป็นพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสังคมน้ัน เช่น วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา กฎหมาย เป็นต้น



ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาต ิและมี
อยู่ตามธรรมชาต ิโดยมนุษยส์ามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เช่น 
บรรยากาศ ดิน น ้า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตวป่์า แร่ธาตุ พลังงาน และก าลังแรงงาน
มนุษย์



ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

แบ่งตามลักษณะและการน ามาใช้ประโยชนไ์ด้ 4 ประเภท ดงันี้

1. ทรัพยากรธรรมชาตหิมุนเวยีน (inexhaustible natural resources) 
2. ทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วทดแทนได ้(renewable natural resources)
3. ทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วหมดสิน้ไป (exhausting natural resources)
4. ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ามารถน ามาใช้ใหม่ได ้(recyclable natural resources)



ทรัพยากรธรรมชาตหิมุนเวยีน (INEXHAUSTING NATURAL 
RESOURCES)

• เป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วระบบธรรมชาตสิามารถผลิตขึน้มาใหม่หรือขึน้มา
ทดแทนอย่างรวดเร็ว 

• ถ้ามสีิ่งหน่ึงสิ่งใดท าใหท้รัพยากรเหล่านีม้ีสภาพเสื่อมโทรมลงหรือมสีิ่งเจอืปนทีเ่ป็น
พษิ จะท าใหม้นุษยม์ชีวีติอยู่ไม่ได ้ หรืออยู่ไดก้ไ็ม่ดี

• ทรัพยากรธรรมชาตหิมุนเวยีน ไดแ้ก่ ดนิ น า้ อากาศ แสงแดด ฯลฯ



ทรัพยากรธรรมชาตทิดแทน (RENEWABLE NATURAL RESOURCES)
• ทรัพยากรธรรมชาติทีน่ าไปใช้แล้ว ธรรมชาติสามารถสร้างทดแทนขึน้มาเองได้แต่
ต้องใช้เวลานาน 

• ถ้าขาดทรัพยากรเหล่านี้แล้วมนุษยก์็อาจมีชีวิตอยู่ไม่ได้  หรือถ้าส่วนหน่ึงส่วนใด
ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณแ์ล้ว ก็อาจมีผลกระทบต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษยไ์ม่
ทางตรงก็ทางอ้อม  

• ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ เช่น พืช ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตวป่์า มนุษย ์
และทศันียภาพทีส่วยงาม เป็นตน้



• เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด หากน ามาใช้ให้หมดไปแล้วก็ไม่
สามารถสร้างขึน้มาทดแทนได้ หรือบางสิ่งบางอย่างอาจสร้างทดแทนได้แต่ต้อง
ใช้ระยะเวลานาวนานนับเป็นพัน ๆ ปีหรือมากกว่าน้ัน

• ทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทนี ้ไดแ้ก่ น า้มันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิและถ่าน
หนิ เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วหมดไป (Exhausting natural resources)



ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ามารถน ามาใช้ใหม่ได้
(RECYCLABLE NATURAL RESOURCES) 

• เป็นทรัพยากรธรรมชาตจิ าพวกแร่ธาตุทีน่ ามาใช้แล้วสามารถน าไปแปร
รูปใหก้ลับไปสู่สภาพเดมิได ้แล้วจงึน ากลับมาใช้ใหม่อกี 

• ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ามารถน ามาใช้ใหม่ได ้เช่น แร่โลหะ แร่อโลหะ 
ไดแ้ก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมเินียม แก้ว ฯลฯ



ทรัพยากรป่าไม้

ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับการกระจายของฝน  
ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน ้าฝนท าให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชืน้
ต่างกัน  สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ป่าประเภททีไ่ม่ผลัดใบ  (Evergreen) 
2. ป่าประเภททีผ่ลัดใบ (Deciduous)



ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen) ป่าประเภทนีม้องดูเขียวชอุ่มตลอดปี ป่าชนิด
ส าคัญซึง่จดัอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่

1. ป่าดงดบิ (Tropical Evergreen Forest)
2. ป่าสนเขา (Coniferous Forest)
3. ป่าชายเลน (Mangrove Forest)
4. ป่าพรุหรือป่าบงึน า้จดื (Swamp Forest)
5. ป่าชายหาด (Beach Forest)



ป่าดงดบิ (TROPICAL EVERGREEN FOREST หรือ RAIN FOREST)

◆ ป่าดบิชืน้ (Tropical Rain Forest) มอียู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมาก
ทีสุ่ดแถบชายฝ่ังภาคตะวันออก เช่น ระยอง จนัทบุรี และทีภ่าคใต ้ลักษณะทั่วไปมักเป็นป่า
รกทบึ ประกอบด้วยพันธุไ์ม้มากมายหลายร้อยชนิด 

◆ ป่าดบิแล้ง (Dry Evergreen Forest) มอียู่ทั่วไป
ตามภาคตา่ง ๆ ของประเทศ ตามทีร่าบเรียบหรือตาม

หุบเขา 

◆ ป่าดบิเขา (Hill Evergreen Forest)
ส่วนใหญ่อยู่บนเทอืกเขาสูงทางภาคเหนือ และบางแหง่ในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ



ป่าสนเขา (CONIFEROUS FOREST หรือ PINE FOREST)

◆ มกีระจายอยู่ตามภาคเหนือ และทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ

◆ ป่าสนมักขึน้ในทีด่นิไม่อุดมสมบูรณ ์เช่น สันเขาทีค่่อนข้างแหง้แล้ง 

◆ ประเทศไทยมีสนเขาเพยีง 2 ชนิดเทา่น้ัน คอื สนสองใบ และสนสามใบ

สนสองใบ สนสามใบ 



ป่าชายเลน (MANGROVE FOREST หรือ INTERTIDAL FOREST)

◆ มกีารกักเกบ็คารบ์อนสูง ทัง้จากผลผลิตสุทธิเฉลี่ยของป่าในแตล่ะวัน การร่วง
หล่นของซากพชื และมวลชีวภาพยืนต้น 

◆ ผู้สลายทีส่ าคัญในป่าชายเลน ไดแ้ก่ จุลินทรีย ์ เชือ้รา ทัง้ยังมผู้ีช่วยย่อยสลายที่
ท าใหอ้นิทรียวัตถุกลายเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยอกีหลายชนิด โดยเฉพาะแมลง ปู หอย กุ้ง 
เพรียง เป็นต้น 



• เป็นระบบทีเ่ป็นกึง่ป่าบกและกึง่ระบบของบงึน า้ เป็นพืน้ทีลุ่่มทีม่ี
การทบัถมของซากพชืและอนิทรียวัตถุทีไ่ม่สลายตัว และมนี า้
ทว่มขังหรือชืน้แฉะตลอดปี

• สภาพดนิทีเ่ป็นกรดจดัและมีน า้ทว่มอย่างตอ่เน่ือง

ป่าพรุหรือป่าบึงน า้จืด (Swamp Forest)

ป่าพรุทา่ปอม จังหวัดกระบี่



◆ เป็นป่าทีม่อียู่ตามชายฝ่ังทะเลทีเ่ป็นดนิกรวด ทรายและโขดหนิ
• ถ้าชายฝ่ังเป็นดนิทราย มสีนทะเล และพนัธุไ์ม้เลือ้ยอืน่ ๆ 
• ถ้าชายฝ่ังเป็นกรวดหรือหนิ พนัธุไ์ม้ทีข่ึน้ส่วนใหญ่เป็นพวกหกูวาง

ป่าชายหาด (Beach Forest)

สนทะเล ตน้หกูวาง



ป่าผลัดใบ (Deciduous) ในฤดูฝน ป่าประเภทนี้จะมองดู
เขียวชอุ่ม พอถึงฤดูแล้ง ต้นไม้ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบ
ท าใหป่้ามองดูโปร่งขึน้ และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้
และต้นไม้ เล็ก ๆ ป่าชนิดส าคัญซึ่งอยู่ในประเภท
นี้ ได้แก่

1. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest)
2. ป่าเตง็รัง (Declduous Dipterocarp Forest)
3. ป่าหญ้า (Savannas Forest)

ป่าเบญจพรรณ 

ป่าเต็งรัง 

ป่าหญ้า 



• พบทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

• ลักษณะของป่าเบญจพรรณ โดยทั่วไปเป็น
ป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางเป็น
ส่วนมาก พืน้ทีป่่าไม่รกทบึ มไีม้ไผ่ชนิด

ต่าง ๆ ขึน้อยู่มาก ในฤดแูล้งตน้ไม้จะผลัดใบ

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเตง็รัง (Deciduous Dipterocarp Forest)

 พบมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

 พบอยู่ทั่วไปทัง้ทีร่าบและทีเ่ขาสูง ดนิมัก
เป็นทรายและลูกรัง 

 ลักษณะป่าชนิดนีเ้ป็นป่าโปร่งมตีน้ไม้
ขนาดเล็กและขนาดกลางขึน้อยูก่ระจัด
กระจาย พืน้ป่าไม่รกทบึ 



• เกดิจากการท าลายป่าไม้ชนิดอืน่ ๆ ดนิมคีวามเสื่อมโทรม มฤีทธิเ์ป็นกรด ต้นไม้ไม่
สามารถเจริญเตบิโตได ้จงึมหีญ้าตา่ง ๆ เข้าไปแทนที ่แพร่กระจายทั่วประเทศใน
บริเวณทีป่่าถูกท าลาย

• เกดิไฟป่าเป็นประจ าทุกปี 

ป่าหญ้า (Savannas Forest)

กระโดน กระถินป่า หญา้คา 



ประโยชนข์องป่าไม้



ทรัพยากรสัตวป่์า

ประเภทของสัตวป่์า แบ่งสัตวป่์าออกเป็น 2 ประเภท คอื

◆ 1. สัตวป่์าสงวน เป็นสัตวป่์าทีห่ายากและปัจจุบันมจี านวนน้อยมากบางชนิด
สูญพนัธุไ์ปแล้ว

◆ 2. สัตวป่์าคุ้มครอง เป็นสัตวท์ัง้ทีป่กตไิม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหาร
ทัง้ทีไ่ม่ใช่ล่าเพือ่การกฬีาและล่าเพือ่การกฬีา

บทลงโทษ ทัง้สตัวป่์าสงวน สตัวป่์าคุม้ครอง และซากของสตัวป่์าสงวนหรอืซากของสตัวป่์า
คุม้ครอง หา้มมิใหผู้ใ้ดท าการลา่มีไวใ้นครอบครอง คา้ขายและน าเขา้หรอืสง่ออก หากผูใ้ดฝ่าฝืน
ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 4 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 40,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั



สัตวป่์าสงวน

นกแต้วแล้วทอ้งด า แมวลายหนิอ่อน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

สัตวป่์าคุ้มครอง

ไก่ฟ้าหลังเทา อเีหน็ ช้างป่า



◆ สัตวป่์าทีไ่ม่สงวนและคุ้มครอง เป็นสัตวป่์าทีส่ามารถท าการล่าได้
ตลอดเวลา แต่ต้องไม่ล่าในเขตหวงหา้ม เช่น อุทยานแห่งชาต ิเขตรักษาพันธุ์
สัตวป่์า และเขตหา้มล่าสัตว์

งเูหา่ หนูนา แย้



ถูกท าลายโดยการล่าโดยตรง

การสูญพนัธุห์รือลดน้อยลงไปตามธรรมชาตขิองสัตวป่์าเอง

ปัญหาทรัพยากรสัตวป่์า ในปัจจบุนัสตัวป่์ามีจ านวนลดนอ้ยลงมากมีสาเหตมุาจาก

สมัน, เนือ้สมัน, กวางเขาสุ่ม
(Cervus schomburki)



การน าสัตวป่์าตา่งถิน่ (Exotic aminal) เข้าไปในระบบนิเวศ ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ความสมดุลของสัตวป่์าประจ าถิน่ จนอาจเกดิการสูญพนัธุ์

การท าลายถิน่ทีอ่ยู่อาศัยของสัตวป่์า ซึง่กไ็ดแ้ก่การทีป่่าไม้

ถูกท าลายดว้ยวธีิการตา่ง ๆ

การสูญเสียเน่ืองจากสารพษิตกค้างจากการเพาะปลูก เช่น 

ยาปราบศัตรูพชืท าใหเ้กดิการสะสมพษิและท าใหบ้างชนิดถงึกับสูญพนัธุไ์ด้

ปลาชคัเกอร(์Sucker Catfish) หอยเชอรี่ (Golden Apple Snail)



ทรัพยากรน า้

แหล่งน า้ทีพ่บได ้3 ลักษณะ ดงันี้
◆ มหาสมุทร (Ocean) แหล่งน า้ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก คดิเป็น 97.2 % ของน า้ทัง้หมด

◆ แหล่งน า้ผิวดนิ (Surface Water) ไดแ้ก่ น า้ในบรรยากาศทีก่ล่ันตวัเป็นหยดน า้
และตกลงสู่ผิวโลก ไหลลงมาขังตามแอ่งทีต่ ่า เช่น หนอง บงึ แม่น า้ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น

◆ แหล่งน า้ใตด้นิ (Ground Water) เป็นน า้ทีไ่หลซมึผ่านชั้นดนิ และหนิ ลงไปสะสม
ตวัอยู่ตามช่องว่างระหว่างอนุภาคดนิและหนิ



ปัญหาของทรัพยากรน า้ คือ

1. ปัญหาการมนี า้น้อยเกนิไป เกดิการขาดแคลนเน่ืองจากการตดัไม้
ท าลายป่า ท าใหป้ริมาณน า้ฝนน้อยลง เกดิความแหง้แล้งเสียหายต่อพชื
เพาะปลูกและการเลีย้งสัตว์

2. ปัญหาการมนี า้มากเกนิไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ท าให้
เกดิน า้ทว่มไหลบา่ในฤดฝูน สร้างความเสียหายแก่ชวีติและทรัพยส์ิน

3. ปัญหาน า้เสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบนั สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิน า้เสีย 
ไดแ้ก่ น า้ทิง้จากบา้นเรือน น า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม



มลพษิทางน า้ (water pollution) หมายถงึ สภาวะของน า้ทีม่ีสิ่งเจอืปน เช่น สารพษิ โลหะ
หนักตา่งๆ รวมถงึสารอนิทรีย ์ปนเป้ือนอยู่ในปริมาณทีสู่งมากพอทีจ่ะท าใหเ้กดิความ
เสียหายตอ่คุณภาพของน า้ ระบบนิเวศ และท าใหเ้กดิอันตรายตอ่มนุษย ์สัตว ์และพชื



สิ่งเจอืปนในน า้มลัีกษณะทีแ่ตกตา่งกันออกไป

ตามแหล่งก าเนิดมลพษิ ได้แก่

1. โรงงานอุตสาหกรรม

2. อาคารบ้านเรือน และชุมชน

3. การเกษตร

4. น า้เสียจากทีก่ าจดัขยะมูลฝอย 
5. น า้เสียในธรรมชาติ
6. จากแหล่งอืน่ ๆ



การตรวจวดัคุณภาพน า้

◆ DO (Dissolved Oxygen) คือ ปรมิาณ O2 ท่ีละลายอยูใ่นน า้ บง่ชีค้วามเหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหลง่น า้

◆ BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นปรมิาณ  O2 ท่ีจลุินทรยีต์อ้งการใชใ้นการ
ยอ่ยสลายสารอินทรยีใ์นน า้ น า้ท่ีมีคณุภาพดี ควรมีคา่บีโอดี ไมเ่กิน 6 มิลลิกรมัตอ่ลิตร ถา้คา่บี
โอดีสงูมากแสดงว่าน า้นัน้เน่ามาก แหลง่น า้ท่ีมีคา่บีโอดีสงูกวา่ 100 มิลลิกรมัตอ่ลิตรจะจดัเป็น
น า้เน่าหรอืน า้เสีย 

◆ แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria: TCB) กลุม่แบคทีเรยี
ชนิดหนึ่งท่ีใหญ่อาศยัอยูใ่นล าไสม้นษุยห์รอืสตัว ์การตรวจแบคทีเรยีชนิดนีใ้นแหลง่น า้จะแสดง
ถงึความเสี่ยงตอ่การปนเป้ือนหรอืแพรก่ระจายของเชือ้โรคในระบบทางเดินอาหาร



มาตรฐานของน า้ที่
มีคุณภาพดี

น า้เน่าเสีย
มาตรฐานคุณภาพ
น า้ทิง้โรงงาน
อุตสาหกรรม

มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งน า้ตาม
ธรรมชาติ

DO 5 - 8 mg/l
หรอื 5 - 8 ppm 

ต ่ากวา่ 3 ppm - 2 - 6 mg/l

BOD - สงูกวา่ 100 mg/l ไม่เกิน 20-60 mg/l 
แลว้แตป่ระเภท
อตุสาหกรรม

1.5 – 4 mg/l

TCB 0 MPN/100 ml - - 5,000 – 20,000 
MPN/100 ml

มาตรฐานคุณภาพน า้



ดิน คือ วัตถุตามธรรมชาติซึ่ ง เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก เป็นวัตถุที่ค ้า จุนการ
เจริญเติบโต และการทรงตัวของต้นไม้ ดินประกอบด้วยแร่ธาตุ และอินทรียวัตถุต่าง ๆ 
และมีลักษณะชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นทีอ่ยู่ต่อเน่ืองกัน จะมีความสัมพันธซ์ึง่กันและกัน 
ตามขบวนการก าเนิดดนิ

ปัญหาของทรัพยากรดนิ

• ปัญหาดนิเค็ม-ดนิเปรีย้ว

• ปัญหาการชะล้าง-พังทลายของดนิ

ทรัพยากรดนิ



การแก้ปัญหาดนิเค็ม

ดนิเค็ม คอื ดนิทีม่ปีริมาณเกลือทีล่ะลายอยู่ในสารละลายดนิมากเกนิไป จนกระทบต่อ
การเจริญเตบิโตและผลผลิตของพชื ซึง่อาจรุนแรงถงึขัน้ท าใหพ้ชืตายได้

การแก้ปัญหา การใช้น า้ชะล้างเกลือจากดนิและการปรับปรุงดนิ การใช้น า้ส าหรับล้างดนิ
มทีัง้แบบตอ่เน่ืองและแบบขังน า้เป็นช่วงเวลา 
หรือใช้สารประกอบยปิซัม (แคลเซยีมซัลเฟต)
เข้าช่วยปรับปรุงพืน้ฟู และตอ้งพยายามใหด้นิชืน้
อยู่เสมอ เพือ่ไม่ใหน้ า้ใตด้นิถูกดงึขึน้มาทีผ่ิวหน้าดนิ 
เพราะจะท าใหเ้กลือถูกดงึขึน้มาตามผิวดนิดว้ย



ดนิเปรีย้ว (ดนิกรด) คอื ดนิทีม่กีรดก ามะถันอยู่ในดนิ เป็นดนิทีม่ค่ีา pH ต ่ามาก จน
เพาะปลูกพชืไม่ได้ผลด ีเน่ืองจากแร่ธาตุบางอย่างทีจ่ าเป็นตอ่พชืจะถูกตรึงไว้จนไม่อาจ
ละลายออกมาใหพ้ชืใช้ได้ หรือสารบางอย่างในดนิจะละลายออกมามากเกินไป จนเป็น
พษิต่อพชื

การแก้ปัญหา แก้ไดโ้ดยเตมิปูนขาว 

หนิปูนบดละเอยีด หรือดนิมารล์ (ดนิสอพอง) ลง
ไปในดนิ

การแก้ปัญหาดนิเปรีย้ว



วธิีการพเิศษในการอนุรักษด์นิตามหลักการอนุรักษ์

1. การปลูกพชืคลุมดนิ

2. การปลูกพชืหมุนเวยีน

3. การคลุมดนิ 

4. การปลูกพชืตามแนวระดบั

5. การปลูกพชืสลับเป็นแถบ

6. การท าขัน้บันได



มลพษิทางอากาศ

มลพษิทางอากาศ (air pollution) ภาวะ
อากาศทีม่สีารเจอืปนอยู่ในปริมาณทีสู่งกว่า
ระดบัปกตเิป็นเวลา นานพอทีจ่ะท าใหเ้กดิ
อันตรายแก่มนุษย ์สัตว ์พชื หรือทรัพยส์ิน
ต่าง ๆ อาจเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิและ/
หรือ เกิดจากการกระท าของมนุษย์



แหล่งก าเนิดสารมลพษิทางอากาศ

◆ แหล่งทีม่นุษยส์ร้างขึน้ 
1. ยานพาหนะ
2. โรงงานอุตสาหกรรม
◆ แหล่งทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ
1. ภเูขาไฟ
2. ไฟป่า
3. การเน่าเป่ือยและการหมักสารอนิทรียห์รือ
สารอนินทรีย์
4. จุลินทรียต์่าง ๆ



สารทีเ่ป็นพษิในอากาศ

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide : CO) เมื่อหายใจเข้าไป 
CO จะรวมตัวฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงได้มากกว่า
ออกซิเจน เกิดเป็นคารบ์อกซีฮีโมโกลบนิ (Carboxyhaemoglobin : CoHb) ซึ่ง
ลดความสามารถของเลือดในการเป็นตัวน าออกซิเจนจากปอดไปยังเนือ้เยื่อ
ต่าง ๆ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยเฉพาะไนตริกออกไซด์ (NO) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ (NO2) เป็นก๊าซทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาต ิและเกิดจาก
การกระท าของมนุษย ์เช่น การเผาผลาญเชือ้เพลิง การอุตสาหกรรม การท า
กรดไนตริก กรดก ามะถัน การชุบโลหะ และการท าวัตถุระเบดิ เป็นต้น



ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2 ) ท าให้น ้าฝนที่ตกลงมามี
สภาพความเป็นกรดมากขึน้ เรียกว่า ฝนกรด หรือกลายเป็น 
กรดซัลฟิวริก ซึ่งจะท าลายระบบนิเวศป่าไม้ แหล่งน ้า
สิ่งมชีวีติตา่ง ๆ รวมถงึการกัดกร่อนอาคารและโบราณสถาน

ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter : SPM) ฝุ่นละอองที่
แขวนลอย อยู่ในอากาศได้นานจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางต ่ากว่า 10 ไมครอน) ท าให้เข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างและถุงลมปอดของมนุษยไ์ด้ เป็นผลให้
เกดิโรคทางเดนิหายใจโรคปอดต่างๆ



ก๊าช CFCs หรือ Chlorofluoro carbons คือ ก๊าซทีม่นุษยส์ร้างขึน้มา เมื่อก๊าซเหล่านีข้ึน้ไปถงึ
ชัน้โอโซนสูงในบรรยากาศจะท าลายชั้นโอโซน

เมื่อ CFCs เข้าสู่บรรยากาศ จะท าลายออกซิเจนทีก่่อให้เกิดชั้นโอโซน ท าให้บรรยากาศชั้น
โอโซนถูกท าลายและลดลง จนรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถส่องมาถึงพืน้โลกได้โดยผ่านช่อง
ตา่ง ๆ ในชัน้โอโซน 



การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การด าเนินงานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหท้รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มนัน้สามารถเอือ้ประโยชน์
ตอ่มนษุยต์อ่ไปอยา่งไมข่าดแคลน

แนวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรหมุนเวียน ตอ้งควบคมุและตอ้งป้องกันไม่ไหเ้กิดผลกระทบ ใหค้วามรู -้การศึกษา
แก่ประชาชน มีกฎหมายควบคมุ

2. ทรัพยากรทดแทนได้ ตอ้งควบคมุและป้องกนัฐานของทรพัยากรนัน้ใหมี้ประสิทธิภาพในการ
เพิ่มพนู ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการอนรุกัษ์

3. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ตอ้งเนน้การประหยัด ใชต้ามความจ าเป็น หรือหาสิ่ง อ่ืนมาใช้
ทดแทน รวมทัง้น าสว่นท่ีเสียแลว้กลบัมาใชใ้หม่



กลยุทธใ์นการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

◆ การป้องกัน

• การใช้กฎหมาย 
• การประชาสัมพันธใ์หค้วามรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 

◆ การแก้ไขและฟ้ืนฟู
• การแก้ไขและฟ้ืนฟูเป็นขั้นตอนด าเนินการภายหลังจากทีเ่กดิการเสื่อมหรือเสียสภาพ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

• เป็นการแก้ไขปรับปรุง บ าบัดฟ้ืนฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้
กลับมาอยู่ในสภาพทีด่ขีึน้และเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชนต์อ่ไป



การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยนื

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น โดยไม่ท าให้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้ันมีประสิทธิภาพลดลงหรือส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง



แนวทางการน าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างย่ังยนื

1. ประชาชนและภาครัฐต้องช่วยกันควบคุมการปล่อยของเสีย

2. สร้างจติส านึกร่วมกัน ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการบริโภคใหเ้หมาะสม ใช้อย่างคุ้มค่า

❖ การหลีกเล่ียง (reject) หลีกเลี่ยงสิ่งของหรอืบรรจภุณัฑท์ี่เป็นอนัตราย
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

❖ การลดการใช้ (reduce) ซือ้เฉพาะของท่ีตอ้งการหรอืจ าเป็น และมีอายุ
การใชง้านนาน

❖ การใช้แล้วใช้อกี (reuse) น าของท่ีไม่ใชแ้ลว้ไปใชเ้ป็นอีกสิ่งหนึ่ง

❖ การซ่อมแซม (repair) ซอ่มแซมของที่ช  ารุดแลว้น ามาใชต้อ่

❖ การผลิตใช้ใหม่ (recycle) แปรรูปใหไ้ม่เหมือนเดมิ แลว้น ากลบัมาใช้



3. ภาครัฐวางมาตรการรายได้ออกสู่ภาคประชานชนทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ เมื่อปัญหารายได้ของประชาชนลดลง ประชาชนจะให้ความสนใจกับปัญหาทรัพยากร
และมลภาวะส่ิงแวดล้อมมากขึน้

4. ภาครัฐตอ้งมมีาตรการควบคุมอัตราการเพิม่ประชาการ




