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หนวยการเรียนรูท่ี2 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สิ่งแวดลอม 

 สิ่งแวดลอม (environment)หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้ง

สิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนซึ่งสิ่งแวดลอมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปน

ตัวการสําคัญย่ิงที่ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสรางและทําลาย 

 การจัดจําแนกสิ่งแวดลอมสามารถแบงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการแบง จึงขอเสนอการ

จําแนกสิ่งแวดลอม 2วิธีคือ แบงตามลักษณะ และแบงตามแหลงกําเนิด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

สิ่งแวดลอมแบงตามลักษณะได 2 กลุม ดังน้ี 

1. สิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิต (biologicalenvironment)หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนตองการพลังงาน 

ตองการที่อยู และสามารถสืบพันธุได สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะตองประกอบข้ึนมาจากหนวยที่เล็กที่สุดเรียกวา เซลล 

(cell) มีลักษณะและสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่มีชีวิต เชน จุลลินทรีย พืช สัตว มนุษย ซึ่งมีพันธุกรรมควบคุม

ลักษณะ 

2. สิ่งแวดลอมท่ีไมมีชีวิต (abiotic environment)หมายถึง สิ่งแวดลอมที่ไมมีคุณสมบัติของ

สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน 

2.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพตามธรรมชาติ (natural environment)หมายถึง สิ่งที่อาจ

มองเห็นหรือไมสามารถมองเห็นได เชน ดิน นํ้า กาซ เมฆ แร แสงสวาง เสียง เปนตน สิ่งเหลาน้ีโดยธรรมชาติ

จะอยูในรูปของการรวมกลุมตัวมันเอง หรือกระจายอยูกับสิ่งแวดลอมอื่น ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานของ

ระบบนิเวศ ไดแก พลังงานจากดวงอาทิตย ลม อนินทรียสาร เชน คารบอน ออกซิเจน นํ้า อินทรียสาร เชน

โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และสภาพแวดลอมอื่นๆ เชน อุณหภูมิ แสงสวาง ความช้ืน เปนตน 

2.2 สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีมนุษยสรางขึ้น (man-made environment)อาจเปนสิ่งที่

มนุษยสรางข้ึนโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ได แบงได 2 ประเภทใหญๆ คือ 

(1) สิ่งแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม (concrete environment)เปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนและ

สามารถมองเห็นได ไดแกวัสดุและสิ่งกอสรางตางๆ เชน บานเรือน ถนน สะพาน ฯลฯ เพื่ออํานวยความสะดวก 

(2) สิ่งแวดลอมทางสังคมหรือนามธรรมสิ่งแวดลอม (social/abstract environment) 

เปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนทั้งต้ังใจและไมต้ังใจ เปนการสรางระเบียบของการอยูรวมกันอยางมีความสุข เชน 

วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย เปนตน 
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 สิ่งแวดลอมแบงตามแหลงกําเนิดได 2 กลุม ดังน้ี 

1. สิ่งแวดลอมธรรมชาติ (natural environment)หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เชน ปาไม นํ้า อากาศ ดิน สัตวปา มนุษย นํ้า แรธาตุ นํ้ามัน ฯลฯ สวนมากมักอาศัยซึ่งกันและกัน 

เมื่อสิ่งหน่ึงถูกทําลายจะมีผลถึงสิ่งที่อยูใกลเคียงแบงออกไดอีกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการดํารงชีวิตคือ 

(1) สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (bioticenvironment)ไดแก คน สัตว พืช จุลินทรีย ซึ่งมีลักษณะ

เฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดํารงชีวิต 

(2) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment)ไดแก อากาศ แรธาตุ นํ้า แสงแดด 

ดิน ลม ฯลฯ สวนมากเอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอมที่มีชีวิตเพื่อใหดํารงชีวิตอยูได 

2. สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น (man-made environment)คือสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางข้ึน 

ไดแก บานเรือน ถนน รถยนต ศาสนา กฎหมาย ประเพณี เครื่องนุงหม เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ลวนแลวแต

สรางข้ึนมาเพื่อตอนสนองความตองการของมนุษยทั้งสิ้น ซึ่งมีทั้งสวนที่เปนรูปธรรมมองเห็นได และสิ่งที่มองไม

เห็น จึงอาจแบงออกไดอีกเปน 2 ประเภท คือ 

(1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment)คือสิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุที่มนุษย

สรางข้ึน สามารถมองเห็นเปนรูปทรงได เชน อาคารเรียน โรงแรม เปนตน 

(2) สิ่งแวดลอมนามธรรม หรือสิ่งแวดลอมทางสังคม (abstract/social environment) 

สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนแตไมใชวัตถุมีรูปราง อาศัยจินตนาการใชความคิด และนํามาแสดงออกเปน

พฤติกรรมของมนุษยในสังคมน้ัน จึงจะเห็นเดนชัดข้ึน เชน วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย เปนตน 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources)หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมีอยู

ตามธรรมชาติ โดยมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดไมทางใดก็ทางหน่ึง เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า ปาไม ทุง

หญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย เปนตน  

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบงตามลักษณะและการนํามาใชประโยชนได 4 ประเภท ดังน้ี 

1. ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมดสิ้น (inexhaustible 

natural resources/non-exhaustible natural resources)เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึนกอนที่จะมี

มนุษย เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวระบบธรรมชาติสามารถผลิตข้ึนมาใหมหรือข้ึนมาทดแทนอยางรวดเร็ว 

และเปนสิ่งที่มีอยูมากเกินความตองการหากรูจักใชอยางถูกวิธีก็จะไมมีวันหมดหรือไมเสื่อมคุณภาพลง 

 เมื่อมีมนุษยเกิดข้ึนมาสิ่งเหลาน้ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยถาขาดไปแลวมนุษยจะไม

สามารถมีชีวิตอยูได  หากทรัพยากรเหลาน้ีมีสภาพเสื่อมโทรมลงหรือมีสิ่งเจือปนที่เปนพิษ จะทําใหมนุษยมชีีวิต

อยูไมไดหรืออยูไดก็ไมดี ทรัพยากรประเภทน้ีจําแนก 2 ประเภท ไดแก 

1.1 ประเภทท่ีคงสภาพเดิมไมเปลี่ยนแปลง (immutable)ไดแก พลังงานจากดวงอาทิตย 

แสงอาทิตย ลม อากาศ ฝุน แมกาลเวลาจะผานไปนานเทาใดก็ตามสิ่งเหลาน้ีก็ยังคงมีไมเปลี่ยนแปลง 
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1.2 ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (mutable)การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการใช

ประโยชนอยางผิดวิธี เชน การใชที่ดินการใชนํ้าโดยวิธีการที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน

กายภาพและดานคุณภาพ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวทดแทนได (renewable natural resources)เปน

ทรัพยากรธรรมชาติที่นําไปใชแลว ธรรมชาติสามารถสรางทดแทนข้ึนมาเองไดแตตองใชเวลานาน หากมีการ

ดูแลและนํามาใชอยางถูกวิธีทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ันก็จะมปีริมาณที่เพียงตอความตองการของมนุษย และ

นําไปใชเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางยาวนานโดยไมเดือดรอน 

 เปนทรัพยากรที่ใหปจจัยสี่แกมนุษยทั้งทางตรงและทางออม   ถาขาดทรัพยากรเหลาน้ีแลวมนุษยก็

อาจมีชีวิตอยูไมได  หรือถาสวนหน่ึงสวนใดขาดหายไปหรือไมสมบูรณแลว ก็อาจมีผลกระทบตอการมีชีวิตอยู

ของมนุษยไมทางตรงก็ทางออม  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได เชน พืช ปาไม ทุงหญา สัตวปา 

มนุษย และทัศนียภาพที่สวยงาม เปนตน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดสิ้นไป (exhausting natural resources)เปน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด หากนํามาใชใหหมดไปแลวก็ไมสามารถสรางข้ึนมาทดแทนได หรือบาง

สิ่งบางอยางอาจสรางทดแทนไดแตตองใชระยะเวลานาวนานนับเปนพัน ๆ ปหรืออาจนานเปนลาน ๆ ป จึงจะ

สามารถเกิดข้ึนมาทดแทนใหมได ซึ่งนับวาเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินจนมนุษยไมอาจรอใชประโยชนได 

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี ไดแก  

- เช้ือเพลิง เชน นํ้ามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน ฯลฯ  

- แรธาติตาง ๆ ทั้งแรโลหะและแรอโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม แกว ฯลฯ 

ทรัพยากรเหลาน้ีเปนทรัพยากรที่มนุษยมักนํามาใชสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใหแกตนเอง 

เชน รถยนต เครื่องบิน ฯลฯบางครั้งทรัพยากรแรธาตุเหลาน้ีอาจถูกจัดประเภทใหมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่

สามารถนํามาใชใหมได (recyclable natural resources) เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรธาตุที่

นํามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปใหกลับไปสูสภาพเดิมแลวจึงนํากลับมาใชใหมได 

 

ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาที่ผานมา ไดระดมใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ปาไม แหลงนํ้า ทรัพยากรชายฝง

ทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จนมีผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติ

เหลาน้ี เกิดการรอยหรอ และเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งเริ่มสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในชนบท ที่ตองพึ่งพาทรัพยากรเปนหลักในการยังชีพ ไดแก 
 

1. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ (Resource Depletion) 

ทรัพยากรธรณ ี

การนําทรัพยากรธรณี ทั้งในรูปแรธาตุ พลังงาน มาใชประโยชน  ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะการทําเหมืองแรในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร การทําเหมืองแรทั้งบนบกและใน

ทะเล การนําถานหินลิกไนตมาใช และการพัฒนานําปโตรเลียมข้ึนมาใช ทั้งบนบก และในทะเล ไดกอใหเกิด
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ปญหานํ้าเสีย และดินตะกอน ปญหาเรื่องฝุนและอากาศเปนพิษ และปญหาดินเสีย สาเหตุประการสําคัญก็คือ 

การใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม การละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ

ในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหา 
 

ทรัพยากรดิน  

ทรัพยากรดินเกิดการสูญเสียและเสื่อมสภาพอันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากการ

เสื่อมสภาพตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ดังน้ี 

- ปญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดินโดยธรรมชาติ เชน การชะลาง การกัดเซาะ

ของนํ้าและลม เปนตน  

- ปญหาความเสื่อมโทรมของดินอันเน่ืองมาจากสาเหตุด้ังเดิมตามธรรมชาติ คือ การที่มีสารเปนพษิ

เกิดข้ึนมาพรอมกับการเกิดดิน เชน มีโลหะหนัก มีสารประกอบที่เปนพิษ ซึ่งอาจทําใหดินเค็ม ดินดาง ดิน

เปรี้ยวได โดยเฉพาะปญหาการแพรกระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดําเนินกิจกรรม เพื่อ

ใชประโยชนจากที่ดินอยางไมเหมาะสม  

- ปญหาจากการกระทําของมนุษย เชน การทําลายปา เผาปา การเพาะปลูกผิดวิธี เปนตน 

กอใหเกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหใชประโยชนจากที่ดินไดลดนอยลง ความสามารถในการ

ผลิตทางดานเกษตรลดนอยลง และยังทําใหเกิดการทับถมของตะกอนดินตามแมนํ้า ลําคลอง เข่ือน อางเก็บนํ้า 

เปนเหตุใหแหลงนํ้าดังกลาวต้ืนเขิน รวมทั้งการที่ตะกอนดิน อาจจะทับถมอยูในแหลงที่อยูอาศัย และที่วางไข

ของสัตวนํ้า อีกทั้งยังเปนตัวกั้นแสงแดด ที่จะสองลงสูพื้นนํ้า สิ่งเหลาน้ีลวนกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่มชีีวิตในนํ้า  

- การขาดการจัดการดินที่ดี เชน การสรางอางเก็บนํ้าในบริเวณที่มีเกลือหินสะสมอยูมาก นํ้าในอาง

จะซึมลงไปละลายเกลือหินใตดิน แลวไหลกลับข้ึนสูผิวดินบริเวณรอบๆ การผลิตเกลือสินเธาวในเชิงพาณิชย 

โดยการสูบนํ้าเกลือใตดินข้ึนมาตมหรือตาก ทําใหปญหาดินเค็มแพรขยายออกไปกวางขวางย่ิงข้ึน  

- สารพิษและสิ่งสกปรกจากภายนอกปะปนอยูในดิน เชน ขยะจากบานเรือนของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม สารเคมีตกคางจากการใชปุยและยากําจัดศัตรูพืช เปนตน ลวนแตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
 

ทรัพยากรท่ีดิน  

ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน และไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก  

- การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอยางไมถูกหลักวิชาการ เชน การปลูกพืชเชิงเด่ียวติดตอกันเปน

เวลานาน ขาดการบํารุงรักษาดิน และการปลอยใหผิวดินปราศจากพืชปกคลุม สิ่งเหลาน้ีจะทําใหสูญเสียความ

ชุมช้ืนในดิน ดินสูญเสียธาตุอาหารสําคัญของพืช  

- การใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชเพื่อเรงผลิตผลผลต ทําใหดินเสื่อมคุณภาพและมีสารพิษ

ตกคางอยูในดิน การบุกรุกเขาไปใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  

- การขยายตัวของเมืองที่รุกล้ําเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการนํามาใชเปนที่อยูอาศัย ที่ต้ัง

โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเก็บที่ดินไวเพื่อการเก็งกําไร โดยไมไดมีการนํามาใชประโยชนแตอยางใด  
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- การเพิ่มข้ึนของประชากร ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน ทําใหความตองการ

ใชที่ดินเพื่อการขยายเมืองและอุตสาหกรรมเพิ่มจํานวนตามไปดวยอยางรวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมการ

ใชที่ดินภายในเมืองใหเหมาะสม เปนสาเหตุใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมภายในเมืองหลายประการ เชน ปญหาการ

ต้ังถ่ินฐาน ปญหาแหลงเสื่อมโทรม ปญหาการจราจร ปญหาสาธารณสุข ปญหาขยะมูลฝอย และการบริการ

สาธารณูปโภคไมเพียงพอ  
 

ทรัพยากรแหลงน้ํา  

ทรัพยากรนํ้าถือเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงตชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบน้ี และเปน

ทรัพยากรที่มีมากเกินพอ ทําใหประชากรมนุษยใชอยางฟุมเฟอยโดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมาจากนํ้าที่สูญเสีย

คุญภาพ โดนมีสาเหตุดังตอไปน้ี 

- การใชประโยชนจากแหลงนํ้าเพื่อกิจกรรมตางๆ ยังมีความขัดแยงกันอยู ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

ของแตละกิจกรรม กอใหเกิดความยุงยากตอการจัดการทรัพยากรนํ้า และการพัฒนาแหลงนํ้า ความขัดแยง

ดังกลาวมีแนวโนมวา จะสูงข้ึน จากปริมาณนํ้าที่เก็บกักไดมีจํานวนจํากัด แตความตองการใชนํ้ามีปริมาณ

เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ทั้งในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เปนผลใหมีนํ้าไมเพียงพอกับ

ความตองการ 

- ความสามารถในการเก็บกักนํ้าของดินตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพลดลง และปริมาณนํ้า

บางสวนสูญเสียไป เพราะการปนเปอนจากนํ้าเนา และกากของเสีย ทําใหไมสามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยากรนํ้าที่มีอยูไดอยางเต็มที่  

- การใชทรัพยากรนํ้าเปนไปอยางไมประหยัด และไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดกอใหเกิด

ภาวะการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง และมีแนวโนมที่จะเปนปญหารุนแรงย่ิงข้ึน  

- การทําลายพื้นที่ปาไม อันเปนแหลงตนนํ้าลําธาร คือสาเหตุสําคัญ 

- ขาดแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าที่สอดคลองกับความตองการใชนํ้า และศักยภาพของแหลงนํ้า  

- การบริหารการจัดการยังไมมีระบบที่ชัดเจนตอเน่ืองและยังไมประสานสอดคลองกัน 

 

2. ปญหาระบบนิเวศถูกทําลาย 

ทรัพยากรปาไม  

พื้นที่ปาไมมีสภาพเสื่อมโทรมและมีแนวโนมลดลงอยางมาก เน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ ไดแก  

(1) การเพิ่มจํานวนของประชากร ทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อสรางที่อยูอาศัย 

(2) การลักลอบตัดไมทําลายปา เพื่อนํามาสรางที่อยูอาศัย และทําการเกษตร การทําไรเลื่อนลอยของ

ชาวเขาในพื้นที่ตนนํ้าลําธารเพื่อทําเฟอรนิเจอรและเพื่อประโยชนดานธุรกิจ เชน การทําสนาม-กอลฟ รี

สอรท ทําใหปาไมถูกทําลายอยางรวดเร็ว 

(3) การสรางสาธารณูปโภค เชน เข่ือน  อางเก็บนํ้า  การไฟฟาพลังนํ้าเสนทางคมนาคมการจัดนิคม

สรางตนเอง  

(4) ไฟปา มักจะเกิดข้ึนในชวงฤดูแลง อากาศแหงและรอนจัด ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติและมนุษย 
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(5) การทําเหมืองแร แหลงแรที่พบมีปาไมปกคลุมอยู มีความจําเปนตองเปดหนาดินกอนจึงทําใหปา

ไมถูกทําลาย ทําถนนเปนเสนทางขนยายแร  

การที่พื้นที่ปาไมทั่วประเทศลดลงอยางมาก ไดสงผลกระทบตอการควบคุมระบบนิเวศโดยสวนรวม

อยางแจงชัด เชน กรณีเกิดวาตภัย และอุทกภัยครั้งรายแรง ในพื้นที่ภาคใต ปญหาความแหงแลงในภาคตางๆ 

ของประเทศ และปญหานํ้าทวม ในฤดูฝนอยางรุนแรง ซึ่งปญหาภัยธรรมชาติดัง กลาวไดมีแนวโนมของการเกิด

ถ่ีข้ึน อันกอใหเกิดความเสียหายตอผลิตผลทางการเกษตร ชีวิต และทรัพยสิน นอกจากน้ียังเกิดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานอื่นๆ เชน การสูญเสียหนาดิน ทําใหสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน ปญหาการตกตะกอน 

ปญหาการต้ืนเขินของแหลงนํ้า และปญหาสภาพดินฟาอากาศแปรปรวน เปนตน 
 

ปาชายเลน 

พื้นที่ปาชายเลนไดลดลงอยางมาก จนเปนที่นาวิตก เน่ืองจากการบุกรุกทําลาย โดยการเปลี่ยนสภาพ

พื้นที่ปาชายเลนไปทํากิจกรรมตางๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิง คือ นํามาใชทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝง (นากุง) นอกจากน้ีก็ใช เพื่อเปนที่อยูอาศัย ทาเทียบเรือ ถนน เหมืองแร การเกษตร เปนตน ทําใหพื้นที่

ปาชายเลนลดลงตลอดเวลา จนทําใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศ อันกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงที่อยูอาศัย การ

เพาะพันธุสัตวนํ้าชายฝง การกัดเซาะ และการพังทลายของที่ดินบริเวณชายฝง และ คุณภาพนํ้าชายฝง เปนตน  
 

ปะการัง  

ปะการังที่สวยงามในเมืองไทยหลายแหง ตองเสื่อมโทรมลงอยางนาเสียดาย โดยเฉพาะปญหาการถูก

ทําลาย โดยฝมือมนุษย นับเปนปญหาสําคัญของความเสื่อมโทรมของปะการัง ไดแก  

- การระเบิดปลา เปนการทําลายปะการังอยางรุนแรง ซึ่งเทากับเปนการทําลายที่อยูอาศัยของสัตว

และพืชในบริเวณน้ัน และเปนการทําลายการประมงในอนาคตดวย  

- การลักลอบปลอยนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมลงสูทะเล และครีมกันแดดจากกิจกรรมการทองเที่ยว 

ที่มีสวนผสมของ Oxybenzone ซึ่งรบกวนระบบสืบพันธุ ทําใหตัวออนปะการังโตแบบผิดรูปพิการและตาย ดัง

จะเห็นไดจากปะการังฟอกขาว 

- ปญหาตะกอนจากการทําเหมืองแรในทะเล สงผลกระทบทําใหเปนอันตรายตอปะการังถึงตายได 

- การเปดหนาดิน เพื่อทําถนนหรือกอสรางบริเวณริมชายฝง จะทําใหดินโคลน หรือสีแดงของลูกรัง

ไปทับถมชายหาด  

- การเก็บหอยหรือปะการังข้ึนมาขายเปนของที่ระลึก ทําใหแนวปะการงัเสยีสมดุลและถูกทาํลายลง  

- การทิ้งสมอเรือ การถอนสมอเรือ และการนํานักทองเที่ยวไปเดินบนปะการัง ทําใหปะการังหักพงั

ลงไปมาก 

3. ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม (Environment pollution) 

มลพิษสิ่งแวดลอมหมายถึงภาวะสิ่งแวดลอม ซึ่งปนเปอนดวยมลสารหรือพลังงานที่มีผลทําใหสุขภาพ

ทางกาย ใจ และสังคมเสื่อมลง กอใหเกิด ผลกระทบตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม 
 

 มลพิษทางนํ้า (Water Pollution) 
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นํ้าโดยทั่วไปที่สะอาดสําหรับการใชประโยชนจะมีคุณลักษณะที่ใสและสะอาด ปราศจากกลิ่นตาง ๆ 

ปราศจากแรธาตุที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ปราศจากเช้ือโรค มีอุณหภูมิเหมาะสมตอสิ่งมีชีวิต แตหากนํ้าอยูใน

สภาวะของนํ้าที่มีสิ่งเจือปน เชน สารพิษ โลหะหนักตางๆ รวมถึงสารอินทรีย ปนเปอนอยูในปริมาณที่สูงมาก

พอที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพของนํ้า ระบบนิเวศ และทําใหเกิดอันตรายตอมนุษย สัตวและพืช

เรียกวา มลพิษทางนํ้า (water pollution) 

มลพิษทางนํ้าเปนปญหามลพิษที่มีสาเหตุสําคัญมาจากสิ่งเจือปนที่อยูในนํ้า ทั้งในรูปแบบของแข็ง

แขวนลอย และในรูปแบบสารละลาย โดยสิ่งเจือปนจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามแหลงกําเนิดมลพิษ 

ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบานเรือน และชุมชนการเกษตรนํ้าเสียจากที่กําจัดขยะมูลฝอย นํ้าเสียใน

ธรรมชาติ และนํ้าเสียจากแหลงอื่น ๆโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) นํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต เชน การลางวัตถุดิบ การ

หลอเย็น การทําความสะอาดเครื่องจักร เปนตน มลพิษจากนํ้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม จะมีลักษณะสมบัติ

แตกตางกันตาม ชนิดของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตและอื่นๆ โดยทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน และมีกระบวนการผลิตที่คลายคลึงกัน จะมีลักษณะสมบัติของนํ้าเสีย และนํ้าทิ้งที่คลายคลึงกัน เชน 

โรงงานผลิตสารเคมี นํ้าทิ้งก็จะมีสารเคมีที่มีฤทธ์ิเปนกรด-ดาง โรงงานผลิตอาหารสัตว นํ้าทิ้งก็จะมีสิ่งเจือปนใน

รูปของเศษอาหารสัตว กากถ่ัว รําขาว และเศษกระดูกปน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ปลากระเบนราหูตายในแมนํ้าแมกลอง 

 

(2) นํ้าท้ิงจากอาคารบานเรือนและชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน เชน 

กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล ในแตละจังหวัด โดยทุกครัวเรือนจะปลอยนํ้าทิ้งลงสูรางระบายนํ้าสาธารณะ 

และนํ้าทิ้งเหลาน้ันจะไหลลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติตอไป โดยทั่วไปลักษณะสมบัติของนํ้าทิ้งจากอาคารบานเรือน

กรณีศึกษา:  ป 2559 ความเขมขนของแอมโมเนียอิสระสูง ผลจากการรั่วไหลของนํ้ากากสาจาก

โรงงานราชบุรีเอทานอล จํากัด ลงสูแมนํ้าแมกลอง ทําใหเปนพิษตอปลากระเบนราหูและสัตวนํ้าอื่น ๆ 

โดยเฉพาะสภาวะไรอากาศใตทองนํ้า  
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และชุมชนจะเปนแบบที่สามารถยอยสลายไดโดยวิธีการทางชีววิทยา นอกจากน้ี ยังมีการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลตางๆ ลงสูแมนํ้าลําคลองโดยตรง อันเปนการเพิ่มความสกปรกใหกับแหลงนํ้าธรรมชาติตางๆ อีกดวย 

(3) นํ้าท้ิงจากการเกษตร ไดแก การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ในกระบวนการเพาะปลูกมักมีการใช

ปุยและสารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืชและสัตวซึ่งเกษตรกรสวนใหญใชอยางขาดความระมัดระวัง ทําใหสารเคมี

แพรกระจายสูแหลงนํ้าซึ่งอาจเกิดข้ึนไดในระหวางการฉีดพนสาร การชะลางโดยฝน การลางภาชนะที่บรรจุ

หรืออุปกรณการฉีดพนในแหลงนํ้า 

(4) นํ้าเสียจากท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เปนนํ้าเสียที่เกิดจากการนําขยะมูลฝอยไปกองไวอยางไมถูกวิธี 

ซึ่งขยะมูลฝอยดังกลาวประกอบดวยเศษอาหาร และของเนาเสียปะปนอยูเมื่อฝนตกลงมา จะชะนํ้าเสียของ

สารอินทรียที่บูดเนาดังกลาวไหลปนเปอนสูแหลงนํ้าผิวดินและซึมลงสูนํ้าใตดินดวย 

(5) นํ้าเสียในธรรมชาติ  เปนนํ้าเสียที่เกิดจากภาวการณขาดออกซิเจนในแหลงนํ้าและเกิดการเนา

เสียเอง ซึ่งสวนใหญเปนผลสืบเน่ืองมาจากการสะพรั่งของแพลงตอนแลวตายลงพรอม ๆ กัน การยอยซาก

แพลงตอนทําใหออกซิเจนหมดไปจึงมีการเนาเสียเกิดข้ึนแทน 

(6) จากแหลงอ่ืน ๆ เชน นํ้าเสียที่เกิดจากการคมนาคมขนสงทางนํ้า การรั่วไหลของนํ้ามันลงไปใน

นํ้า คราบนํ้ามันที่ลอยบนผิวนํ้าจะเปนอันตรายตอสัตวนํ้าและทําใหออกซิเจนละลายนํ้าไดลดลง และการทํา

เหมืองแร ที่ทําใหนํ้ามีตะกอนขุนขนและมีแรธาตุบางอยางปะปนในนํ้าในกระบวนการลางแร 
 

การปองกันและบําบัดภาวะมลพิษทางนํ้า 

1. ดําเนินการปองกันและแกไขอยางเปนระบบทั้งพื้นที่ลุมนํ้า จากตนนํ้าถึงปากแมนํ้าโดยมีการ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาและการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา 

2. ควบคุมภาวะมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ ไดแก ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยการ

ควบคุมนํ้าทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3. การลดภาวะมลพิษจากแหลงกําเนิด ไดแก การสงเสริมการใชเทคโนโลยีหรือการผลิตที่สะอาดและ

นําของเสียไปใชใหเกิดประโยชน 

4. ควบคุมการใชที่ดินที่ใกลแหลงนํ้า ไดแก กําหนดแหลงนํ้าดิบเพื่อควบคุมและฟนฟู และจัดเขตที่ดิน

สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษ 

5. ใชมาตรการใหผูกอมลพิษตองเปนผูจายคาบําบัด โดยการสงเสริมใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม

บําบัดนํ้าเสียจากชุมชน 

6. สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนในการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย 

7. ปรับปรุงกฎหมายและเขมงวดกับมาตรการที่ใหภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมพาณิชยกรรมนํานํ้า

เสียเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม กอนปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้า 

8. สงเสริมและสนับสนุนใหผูแทนชุมชน ประชาคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ

ปองกันและแกไขปญหาในพื้นที่ 

9. รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับความรูและเกิดจิตสํานึกเกี่ยวกับการปองกันและ

แกไขปญหาภาวะมลพิษทางนํ้าอยางตอเน่ือง 
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10.กําหนดใหมีการสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน โดยตองสามารถรวบรวมนํ้าเสียเขาสูระบบ

ไดไมนอยกวา 70% ของนํ้าเสียที่เกิดข้ึน 

 

 มลพิษทางเสียง (Noise pollution) 

  มลพิษทางเสียง (noise pollution)หมายถึง เสียงที่กอเกดิความรําคาญและเกินขีดความสามารถที่

โสตประสาทจะรบัได โดยเสียงมีหนวยเปน เดซเิบล (เอ)(Decibel A: dBA) 

  แหลงกําเนิดเสียง  

  1. เสียงจากธรรมชาติ ไดแก ฟารอง ลมพัด เสียงภูเขาไฟระเบิด  

  2. เสียงจากสัตว จะกอใหเกิดความรําคาญ เชน สุนัขเหาหอน สุนัขกัดกัน  

  3. เสียงท่ีเกิดจากมนุษย เปนเสียงจากกิจกรรมตาง ๆ เสียงจากสถานประกอบการตาง ๆ และเสียง

จากยานพาหนะ 
 

  สาเหตุของมลพิษทางเสียงสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2540) ไดกําหนดระดับ

เสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และสูงสุดไมเกิน 115 เดซิเบล (เอ)เสียงที่ดังเกินความ

จําเปนจนกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของคนมาจากแหลงตาง ๆ  ไดแก 

1. การคมนาคมมีการใชรถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนต รถบรรทุก และเครื่องบิน เพิม่มาก

ข้ึน ทําใหระดับเสียงเพิม่มากข้ึน  

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2558) ไดกําหนดระดับเสียงอันเกิดจากเครื่องยนต 

หรือสวนหน่ึงสวนใดของรถยนต จักรยานยนตในสภาพปกติ ไมเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เมื่อวัดระดับเสียงดวย

เครื่องวัดเสียงในระยะหาง 7.5 เมตร โดยรอบ 
 

ตารางท่ี 1 แหลงกําเนิดเสียงจากการคมนาคม 

แหลงกําเนิดเสียง ระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) 

รถจักรยานยนต/สามลอเครื่อง 35 

รถยนต 60 - 80 

รถบรรทุก 95 - 120 

รถไฟว่ิงหาง 100 ฟุต 60 

เครื่องบิน 100 - 140 
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ภาพท่ี 2แหลงกําเนิดเสียงในกิจกรรมตาง ๆ 

(ที่มา:http://www.petergen.com/newsarticles/articles/texts/ 

vliyanie_zvukov_na_cheloveka_010.htm) 

2. โรงงานอุตสาหกรรมเปนเสียงทีเ่กิดจากการทํางานของเครือ่งจักรขนาดตาง ๆ ซึ่งทําให เกิดระดับ

เสียงแตกตางกันไปต้ังแต 60 เดซิเบล จนถึง 120 เดซิเบล แลวแตขนาดแรงมาของเครื่องจักร วัสดุที่ใชทําฝา

หรือเพดานโรงงาน รวมทั้งสภาพแวดลอมของโรงงานดวย 

3. ครัวเรือนและชุมชนเปนเสียงทีเ่กิดจากเครือ่งมอื เครื่องใชภายในบาน เชน เครื่องตัดหญา 

เครื่องดูดฝุน เครือ่งขัดพื้น วิทยุ และโทรทัศน ทําใหเกิดระดับเสียงประมาณ 60 -70 เดซิเบล (เอ) 

4. เสยีงรบกวนท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆไดแก การโฆษณา ฟารอง ฟาผา และเสียงทะเลาะ วิวาทตาง ๆ 
 

ผลกระทบของมลพษิทางเสียง 

1. ผลตอจิตใจกอใหเกิดอาการหงุดหงิด รําคาญใจ ประสาทเครียดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ 

เกิดการคลุมคลั่ง และเสียสมาธิ 

2. ผลตอรางกายทําใหหัวใจเตนแรง อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงเกิดกรดในกระเพาะมากกวาปกติ 

เปนโรคแผลในกระเพาะและโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงกลามเน้ือกระตุก เกิดอาการเหน่ือยหอบ

และแพนอนไมหลบั และประสาทหูเสื่อม อาจทําใหหูพิการ หูตึง หหูนวก 
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3. ผลตอการทํางาน ทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลง การติดตอประสานงานลาชา บางครั้ง

เกิดการผิดพลาดทําใหงานเสีย หรอือาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

4. ผลตอการสื่อสาร เสียงดังกวาปกติอาจรบกวนตอการสื่อสาร การรบัสญัญาณ และการรับคําสัง่

ตาง ๆ อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

5. เกิดความเสียหายตอวัตถุ เสียงทีม่ีระดับสูง เชน เสียงจากเครื่องบินชนิดเร็วกวาเสียง ทําใหเกิด

การสั่นสะเทือน ทําใหอากาศมีความดันสงูข้ึน วัตถุหรือสิง่กอสรางบางชนิด เชน กําแพง ฝาผนัง หลังคาและ

หนาตางสั่นไหวได หนาตางกระจกถูกทําลายได 

 

 มลพิษทางอากาศ(Air pollution) 

มลพิษทางอากาศ คือภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยูในปริมาณที่สูงกวาระดับปกติเปนเวลา นาน

พอที่จะทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย สัตว พืช หรือทรัพยสินตาง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ฝุน

ละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ไฟไหมปา กาซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดข้ึน โดยธรรมชาติเปน

อันตรายตอมนุษยนอยมาก เพราะแหลงกําเนิดอยูไกลและปริมาณที่เขาสูสภาพ แวดลอมของมนุษยและสัตวมี

นอย กรณีท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก มลพิษจากทอไอเสียของรถยนต จากโรงงานอุตสาหกรรม 

จากขบวนการผลิต จากกิจกรรมดานการเกษตร จากการระเหยของกาซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและ

ของเสีย เปนตน 
 

แหลงกําเนิดสารมลพิษทางอากาศ 

1. แหลงท่ีมนุษยสรางขึ้น สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญของประเทศไทย แบงเปน 2 

กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 

(1) ยานพาหนะการจราจรที่ติดขัดทําใหรถเคลื่อนตัวไดดวยความเร็วตํ่า  การหยุดและออกตัว

บอยครั้ง ทําใหนํ้ามันถูกเผาผลาญมากข้ึน เกิดการสันดาปของนํ้ามันเช้ือเพลิงไมสมบูรณ และมีการระบายสาร

มลพิษทางทอไอเสียในสัดสวนที่เพิ่มมากข้ึนสารมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการคมนาคมขนสง ไดแก กาซ

คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide : CO)กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) เชน ไนตริกออกไซด 

(NO) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน เชน  มีเทน (CH4)ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) และสารตะกั่ว (Pb) 

(2) โรงงานอุตสาหกรรมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดอุตสาหกรรม เกิดจากการเผาไหม

เช้ือเพลิงและกระบวนการผลิต ซึ่งเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศและ

อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยทั่วไปหรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

เช้ือเพลิงที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมมีอยู 3 ประเภทใหญ ๆ คือเช้ือเพลิงที่ เปนของแข็ง ไดแก ถานหิน  

(coal)เช้ือเพลิงที่เปนของเหลว ไดแก นํ้ามันเตา และนํ้ามันดีเซล และเช้ือเพลิงที่เปนกาซ ไดแก กาซธรรมชาติ 

และกาซ LPG 

2. แหลงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติการประทุของภูเขาไฟ ควันจากไฟปาการเนาเปอยและการหมัก

สารอินทรียหรือสารอนินทรีย และจุลินทรียตาง ๆ 
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สารสารมลพิษทางอากาศ 

(1) กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide: CO) เปนกาซที่ไมมีสีรสและกลิ่นเบากวา

อากาศทั่วไปเล็กนอยเมื่อหายใจเขาไป CO จะรวมตัวฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงไดมากกวา

ออกซิเจน เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxyhaemoglobin: CoHb) ซึ่งลดความสามารถของเลือดใน

การเปนตัวนําออกซิเจนจากปอดไปยังเน้ือเย่ือตาง ๆ 

(2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen : NOx) โดยเฉพาะไนตริกออกไซด (NO) 

และไนโตรเจนไดออกไซด  (NO2) เปนกาซที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดแก ฟาผา ฟาแลบ ภูเขาไฟระเบิด

ปฏิกิริยาของจุลินทรียในดิน และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การเผาผลาญเช้ือเพลิง การอุตสาหกรรม 

การทํากรดไนตริก กรดกํามะถัน การชุบโลหะและการทําวัตถุระเบิด เปนตน  

 ไนตริกออกไซด (NO) เปนกาซ ไมมีสีไมมีกลิ่น ละลายนํ้าไดบางเล็กนอยการเกิดกาซ NO มี

อุณหภูมิเปนองคประกอบสําคัญที่สุด ดังน้ัน รถยนตและอุตสาหกรรมจึงเปนแหลงที่ทําใหเกิดกาซน้ี NO จะ

เปลี่ยนเปนไนโตรเจนออกไซด (NO2) ได เมื่อทําปฏิกิริยากับโอโซน (O3) ในทางตรงกันขาม แสงแดดทําให 

NO2 แตกตัวทําปฏิกิริยายอนกลับ 

NO + O3 ---> NO2 + O 

 ไนโตรเจนไดออกไซด ( NO2 ) เปนกาซสีนํ้าตาลมีกลิ่นฉุน มีฤทธ์ิในการกัดกรอน ทําใหพชืลด

อัตราการสังเคราะหแสงสามารถทําปฏิกิริยากับไอนํ้าในอากาศ ทําใหเกิดกรดไนตรกิ (HNO3) มฤีทธ์ิกดักรอน ซึง่

เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจโดยสามารถทําใหเกิดโรคหลอดลมอักเสบและอาการปอดบวมได 

(3) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfurdioxide : SO2)เปนกาซไมมีสีไมไวไฟที่ระดับความเขมขนสูง 

จะมีกลิ่นฉุนแสบจมูกเมื่อทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนในอากาศจะเปนซัลเฟอรไดออกไซด และจะรวมตัวเปน

กรดกํามะถัน เมื่อมีความช้ืนเพียงพอหากอยูรวมกับอนุภาคมวลสารที่มีตัวเรงปฏิกิริยา เชน มังกานีส เหล็ก 

และวานาเดียม จะเกิดมีปฏิกิริยาเติมออกซิเจนเกิดเปนซัลเฟอรไตรออกไซด และเปนกรดซัลฟวริก/กรด

กํามะถันเชนกัน 

 

 

• การสันดาปเช้ือเพลิง เพื่อใชพลังงานในการดํารงชีพของมวลมนุษย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม 

ทําใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด และอนุภาคมลสาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็เปน

แหลงกําเนิดของมลพิษทั้งสองเชนกัน  

• กาซซัลเฟอรไตรออกไซด และละอองกรดกํามะถัน กอใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดิน

หายใจ เชนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  

• SO2ทําใหนํ้าฝนที่ตกลงมามีสภาพความเปนกรดมากข้ึน เรียกวา ฝนกรด (acid rain) หรือ

กลายเปน กรดซัลฟวริก (H2SO4) ซึ่งจะทําลายระบบนิเวศปาไม แหลงนํ้า สิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมถึงการกัดกรอน

อาคารและโบราณสถานอีก 

2SO2 + 2H2O + O2--->H2SO4 

SO3 + H2O         --->  H2SO4 

SO
2
+ 1/2O

2
 ------> SO

3
 + H

2
O ------>  H

2
SO

4
 

ตัวเรง 
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ภาพท่ี 3การเกิดฝนกรดจากกาซซัลเฟอรไดออกไซดและออกไซดของไนโตรเจน 

(ที่มา: http://www.natsima.com/agriculture-environment/acid-rain/) 

 

(4) ฝุนละออง (Suspended Particulate Matter : SPM) ฝุนละอองที่แขวนลอย อยูในอากาศ

ไดนานจะเปนฝุนละอองขนาดเลก็ (ขนาดเสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 10 ไมครอน) เน่ืองจากมีความเร็วในการตก

ตัวตํ่า และจะแขวนลอยอยูในอากาศไดนานมากข้ึน หากมีแรงกระทําจากภายนอกเขามามีสวนเกี่ยวของ เชน 

การไหลเวียน ของอากาศ กระแสลม เปนตน 

ฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) lk,ki5เขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและถุง

ลมปอดของมนุษยไดเปนผลใหเกิดโรคทางเดินหายใจโรคปอดตาง ๆ เกิดการระคายเคืองและทําลายเย่ือหุม

ปอด หากไดรับในปริมาณมากและเปนเวลานานจะเกิดการสะสม ทําใหเกิดพังผืดและเปนแผลได ทําใหการ

ทํางานของปอดลดลง ความรุนแรงข้ึนอยูกับองคประกอบของฝุนละอองน้ัน 

(5) สารคารโรฟลูออโรคารบอน (Chlorofluoro carbons: CFCs) คือกาซที่มนุษยประดิษฐข้ึนมา 

ไมไดเกิดข้ึนในอากาศตามธรรมชาติ เมื่อกาซเหลาน้ีข้ึนไปถึงช้ันโอโซนสูงในบรรยากาศจะทําให โอโซนถูก

ทําลายและลดลง จนรังสีอัลตราไวโอเลตจะสามารถสงมาถึงพื้นโลกไดโดยผานชองตาง ๆ ในช้ันโอโซน  

หลายปที่ผานมาเราใช CFCs ในกระปองสเปรยเพื่อสูบเอาของเหลวออกมาในรูปของละอองหรือ

หมอกบาง ๆ  กาซน้ีไมสงผลกระทบตอของเหลวที่อยูในกระปองแตอยางใด มีหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯ ที่ไม

ใช CFCs ในกระปองสเปรยอีกแลว และมีหลายประเทศที่กําลังจะเลิกใช นอกจากน้ี CFCs  ยังมีแหลงที่มาอื่น 
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ๆ อีก ซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอช้ันโอโซน เชน อุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน ตู เย็น และ

เครื่องปรับอากาศ 

(6) ควันดําและควันขาว 

ควันดํา คือ อนุภาคของถานหรือคารบอนเปนผงเขมาเล็ก ๆ ที่เหลือจากการเผาไหมของ

เครื่องยนต ที่ใชนํ้ามันดีเซลเปนสวนใหญ เชน รถเมล รถปกอัพดีเซล รถขนาดใหญโดยทั่วไปและจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ผลกระทบจากควันดํา ไดแกบดบังการมองเห็นและเกิดความสกปรกสามารถเขาสูปอดโดยการ

หายใจเขาไป และสะสมในถุงลมปอดเปนสารทําใหเกิดโรคมะเร็ง หรือเปนตัวนําสารใหเกิดโรคมะเร็งปอดและ

ทําใหหลอดลมอักเสบได  

ควันขาว เกิดจากเครื่องยนตที่ไมไดรับการบํารุงรักษาอยางดี โดยเฉพาะรถจักยานยนตเกา 

ควันขาว คือ สารไฮโดรคารบอนหรือนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ยังไมถูกเผาไหม แลวถูกปลอยออกมาทางทอไอเสีย สาร

ไฮโดรคารบอน เมื่อโดนแสงอาทิตยจะเกิดปฏิกิริยา สรางกาซโอโซนอันเปนพิษภัยแรงข้ึน 

  กาซโอโซน(O3)มีคุณสมบัติเปนกาซเรือนกระจกดูดกลืนรังสีอินฟราเรดทําใหบรรยากาศมี

อุณหภูมิสูง และดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

- โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere Ozone) เกิดจากการเผาไหมมวลชีวภาพ 

สวนใหญเกิดข้ึนจากเครื่องยนต เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยูในหมอกควัน 

- โอโซนในชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere Ozone) ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดข้ึนบน

พื้นผิวมีเพียง 10% โอโซนสวนใหญในช้ันสตราโตสเฟยรรวมตัวเปนช้ันบางๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 – 30 

กิโลเมตร ทําหนาที่กรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตยออกไป 99% กอนถึงพื้นโลก หากรางกายมนุษย

ไดรับรังสีน้ีมากเกินไป จะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง สวนจุลินทรียขนาดเล็ก เชน แบคทีเรีย จะถูกฆาตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4ชั้นบรรยากาศโลก 

(ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66583/-blo-sciear-sci-) 
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 มลพิษทางดิน(Soil pollution) 

มลพิษทางดินคือ ดินที่เสื่อมคาไปจากเดิมและหรือมีสารมลพิษเกินขีดจํากัดจนเปนอันตรายตอ

สุขภาพ และพลานามัย ตลอดจน การเจริญเติบโตของพืช และสัตว ทั้งโดยทางตรงและทางออม 

มลพิษทางดิน แยกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. สภาพธรรมชาติไดแก 

- สภาพที่เกิดตามธรรมชาติของบริเวณน้ัน ๆ เชน บริเวณที่มีเกลือในดินมาก หรือบริเวณที่ดิน

มีความหนาแนนนอย เปนตน ทําใหดินบริเวณน้ันไมเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช  

- ปรากฏการณธรรมชาติบางอยาง เชน พายุนํ้าทวมก็ทําให ดินทรายถูกพัดพาไปไดสิ่งปฏิกูลที่

มีชีวิต ซึ่งไดแก สิ่งมีชีวิตที่อยูในดินหรือถูก ใสในดินทําใหดินเสียไดโดยอาจเปนตัวกอโรคหรือกอความ

กระทบกระเทือนตอ ความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต 

2. การกระทําของมนุษยสวนมากมักเกิดเน่ืองจากความรูเทาไมถึงการณ มุงแตจะดัดแปลง 

ธรรมชาติเพื่อหวังผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงโดยไมคํานึงถึงผลเสียที่เกิดข้ึนภายหลังโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

2.1 การใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสี ไดแก  

- ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีกลุม chlorinated hydrocarbon และ 

chlorinated phenoxy บางชนิดคงทนในดินเพราะแทรกในตะกอนดินไดดี แบคทีเรียจึงทําลายไดยาก  

- ยาปราบวัชพืชบางชนิด เชน ยาฆาแมลงประเภทดีดีที และดีลดริน ทนทานตอการถูก

ทําลายในดินมาก จึงสะสมเพิ่มปริมาณในหวงโซ 

- สารเคมีจากโรงงานหรือสถานวิจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนนํ้ายาเคมี หรือโลหะที่เปนเศษที่

เหลือทิ้งหลังจากแยกเอาสิ่งที่ตองการออกแลว เชน โรงงานถลุงโลหะตาง ๆ หรือโรงงานแยกแร  

- สารกัมมันตรังสีตาง ๆ เชน กัมมันตรังสีจากการทดลองระเบิดปรมาณู จากของเสียที่ทิ้ง

จากโรงงานและสถานวิจัยที่ใชกัมมันตรังสี ซึ่งมากับฝุน สารเคมีเหลาน้ีบางชนิดเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต

โดยตรง บางชนิดเปลี่ยนสภาวะของดินทําใหดินเปนกรด-ดาง พืชจึงไมเจริญเติบโต 

2.2 การใสปุย การสะสมของสารเคมีโดย เฉพาะอยางย่ิงไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม การสะสมน้ีอาจถึงข้ันเปนพิษได ปุยบางชนิดที่นิยมใชกันมาก เชน แอมโมเนียมซัลเฟต จะถูก

แบคทีเรียในดินยอยสลายในปฏิกิริยารีดักชันไดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเปนอันตรายตอระบบการหายใจของ

รากพืช ทําใหดูดแรธาตุตาง ๆ ไดนอยลง 

2.3 นํ้าชลประทาน  

- นํ้าที่มีตะกอนเกลือ และสารเคมีอื่น ๆ ปะปนมาดวย เพราะนํ้าไหลผานบริเวณตาง ๆ 

โดยเฉพาะบริเวณที่ดินอยูในสภาพที่ถูกกัดกรอนไดงาย บริเวณที่มีเกลือมากและมีการใชยาปราบศัตรูพืช นํ้าก็

จะย่ิงทําใหดินที่ไดรับสารพิษมากข้ึน 
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- เมื่อทดนํ้าชลประทานเขาไรนา นํ้าจะไหลซึมลงสูเบื้องลางละลายเอาเกลือซึ่งสะสมในดิน

ช้ันลางข้ึนมาปะปนในดินช้ันบน เมื่อนํ้าที่ขังที่ผิวดินดานบนระเหยแหงไป ก็จะเหลือสวนที่เปนเกลือสะสมอยูที่

สวนของผิวดิน 

2.4 การท้ิงขยะมูลฝอยและของเสียตาง ๆ ลงในดิน ขยะสวนใหญจะสลายตัวใหสารประกอบ

อินทรีย และอนินทรียมากมายหลายชนิดดวยกัน แตก็มีขยะบางชนิดที่สลายตัวยาก เชน วัสดุที่ทําดวยผาฝาย 

หนัง พลาสติก โลหะ ขยะประเภทน้ีถาทําลายโดยการเผาจะเหลือเกลือ โดยเฉพาะเกลือไนเตรตสะสมอยูเปน

จํานวนมาก แลวละลายไปตามนํ้า 

- โรงงานที่มีโลหะหนักปะปน ทําใหดินบริเวณน้ันมีโลหะหนักสะสมอยูมาก โลหะหนักที่

สําคัญ ไดแก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม  จะทําใหดินเกิดสภาพเปนพิษ เปนอันตรายตอพืชและผูบริโภค  

- ของเสียจากสัตว การเสื่อมคุณภาพของดินเน่ืองจากของเสียจากสัตวน้ันพบมากใน

บริเวณที่ เลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก เพราะสิ่งขับถายของสัตวที่นํามากองทับถมไว ทําใหจุลินทรียยอยสลายได

เปนอนุมูลไนเตรต และอนุมูลไนไตรต ถาอนุมูลดังกลาวน้ีสะสมอยูมาก ในดินบริเวณน้ันจะเกิดเปนพิษได 

2.5 การเพาะปลูก ดินที่ใชในการเพาะปลูกเปนเวลานาน ๆ โดยไมคํานึงถึงการบํารุงรักษาอยาง

ถูกวิธี จะทําใหแรธาตุในดินถูกใชหมดไป จนในที่สุดไมอาจปลูกพืชไดอีก 

2.6 การถางปา ทําใหดินปราศจากพืชปกคลุม หรือไมมีรากของพืชยึดเหน่ียว เกิดการสูญเสีย

หนาดินและเกิดการพังทลายไดงาย ในที่สุดบริเวณน้ันจะกลายเปนที่แหงแลง เมื่อมีฝนตกก็จะเกิดพายุอยาง

รุนแรงและมีนํ้าทวมฉับพลันได 

 

4. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวของกับการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตและมีหลายรูปแบบ 

สาเหตุของการสูญพันธมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษยทั้งในทางตรงและทางออม รวมไปถึงสาเหตุที่

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษยนับวาเปนตัวเรงใหเกิดการสูญพันธที่รวดเร็วกวาการสูญพันธตามธรรมชาติ 

ดังจะเห็นไดจากเกาะที่ไมมีมนุษยอาศัยอยูอยางหมูเกาะกาลาปากอส (Galapagos) ที่เปนสวนหน่ึงของอุทยาน

แหงชาติกาลาปากอส ต้ังอยูในมหาสมุทรแปซิฟกหางจากแผนดินใหญราว 1,000 กิโลเมตร อยูในเขตการ

ปกครองของประเทศเอกวาดอร และไดรับข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก(UNESCO)เมื่อป 

พ.ศ.2521 ในพื้นที่ของหมูเกาะน้ีพบพืชและสัตวหลายชนิดที่คาดวาไดสูญพันธุไปจากโลกแลวแตกลับยังพบบน

เกาะน้ี อัตราการสูญพันธทั่วโลกมีมากข้ึนเมื่อเทียบกับในยุคที่ประชากรมนุษยยังมีไมมากอยางในปจจุบัน 
 

สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แบงออกเปน 5 ประการ ดังน้ี  

(1) ความตองการทรัพยากรชีวภาพมากขึ้นจากสภาพแวดลอมปจจุบันที่มีอัตราการเพิ่มของจํานวน

ประชากรมนุษยและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเช่ืองโยงเครือขายทั่วโลก มนุษยมีชีวิตอยูไดดวยการใช

ทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต 4 ประการ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 

และยารักษาโรครวมทั้งปจจัยรองเชน เครื่องประดับตกแตง การคาหารายได การนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อความ

บันเทิงใจปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีมนุษยใชต้ังแตตอนเกิดไปจนหมดอายุขัย การควบคุมจํานวนประชากรใหมีความ
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พอดีกับทรัพยากรทางชีวภาพจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูและทรัพยากรชีวภาพที่มนุษยสราง

ข้ึนมาโดยไมเบียดเบียนทรัพยากรชีวภาพตามธรรมชาติได  

(2) การใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมเทคโนโลยีเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมาจากความรูทางวิทยาศาสตร

เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยเทคโนโลยีหลายชนิดทําลายธรรมชาติโดยที่มนุษยต้ังใจและไมไดต้ังใจ 

เชน พืชดัดแปลงพันธุกรรมทําลายหนอนแมลง การสรางมลพิษทางนํ้าจากการปลอยของเสียและขยะมูลฝอย

ลงแหลงนํ้า การสรางมลพิษทางอากาศที่มาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม 

(3) ความลมเหลวทางการตลาด 

- การบุกรุกพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางผลิตภัณฑในทองตลาด เชนการเพิ่ม

พื้นที่ทางการเกษตรเพื่อสรางผลิตสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการบุกรุกพื้นที่ปา การปลูกไมยูคาลิปตัสที่

กลายเปนที่นิยมทั่วประเทศในปจจุบัน เพราะปลูกงาย โตไว ทนตอสภาพภูมิอากาศ และเปนที่ตองการใน

อุตสาหกรรมกระดาษและนํ้ามันหอมระเหย แตดวยคุณสมบัติของรากที่มคีวามสามารถในการดูดซึมนํ้าในดิน

ไดดีกวาพืชชนิดอื่น ๆผลกระทบคือการนําเขามาปลูกในพื้นที่ที่มีพืชประจําถ่ินอยูจะทําใหพืชประจําถ่ินไม

สามารถแขงขันไดและตายไปในที่สุดนอกจากน้ีการปลูกยูคาลิปตัสเชิงเด่ียวยังสงผลใหใบที่ลวงหลนของมัน 

เมื่อยอยสลายลงสูพื้นดินจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืช ไดแก โพแตสเซียม แคลเซียม 

แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และไนโตรเจนทําใหดินมีคุณภาพตํ่าจนพืชชนิดอื่น ๆ ไสเดือน และจุลินทรียไมสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได 

- การจัดหาสายพันธุที่เปนที่ตองการของตลาดอุตสาหกรรมในแหลงเพาะพันธุตามธรรมชาติเชน

การจับสัตวนํ้าเพียงชนิดที่ตลาดตองการแบบแขงขันโดยไมละเวนแมแตสัตวที่ยังโตไมเต็มวัยหรืออยูในชวงฤดู

วางไข 

(4) ความลมเหลวขององคกรในการควบคุมการใชทรัพยากรชีวภาพประเทศที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพหลายประเทศ ปจจุบันจัดอยูในประเทศกําลังพัฒนา มีปญหาเรื่องความยากจนในประเทศ เชน 

กลุมประเทศอเมริกาใตอยางสหพันธสาธารณรัฐบราซิลมีมีปาดิบช้ืนอะเมซอนซึ่งมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงมาก มาตรการการควบคุมการทําลายปาของกลุมประเทศเหลาน้ียังไมเขมแข็งพอ จึงพบวามีการ

ละเมิดอยางบอยครั้ง และบางครั้งเกิดจาเจาหนาที่ของรัฐเอง ทั้งการลักลอบตัดไม ลาสัตว การจับสัตวมาขาย 

เน่ืองจากสินคาจากปาอะเมซอนมักมีราคาสูงและเปนที่ตองการของตลาด และประชาชนภายในประเทศขาด

จิตสํานึกในการอนุรักษ เพราะประเทศกลุมดอยพัฒนาและกลุมกําลังพัฒนาน้ียังไมมีการปลูกฝงคานิยมน้ี

เทาที่ควรดังจะเห็นไดจากภาพถายดาวเทียมขององคกร NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ.1975 และ 2012 พบวามีการทําลายปาถึง 60% 
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ภาพท่ี 5ภาพถายผืนปาอะเมซอนจากดาวเทียมขององคกร NASA 

(ที่มา: ธารา บัวคําศร,ี 2012) 

 

(5) การทําลายแหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตเน่ืองมาจากการบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตร ความ

ตองการผลผลิตของปาอยางการตัดไมไปขาย การขยายตัวของชุมชน การปลดปลอยมลพิษ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากจะเปนการทําลายที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตแลว ยังสงผลโดยตรงตอการ

ทําลายความหลากหลายของระบบนิเวศ ทําใหสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีอัตราการสูญพันธุที่สูงข้ึนดังจะเห็นไดจาก

พื้นที่ปาทั่วโลกต้ังแตป ค.ศ.1990 พื้นที่ปาไดถูกทําลายลงแลวมากกวา96% ในป ค.ศ. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6 พ้ืนท่ีปาท่ัวโลกต้ังแตป ค.ศ.1990- 2015 

(ที่มา: Food and Agriculture Organization, n.d.) 

ค.ศ. 1975 ค.ศ. 2012 
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สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเหลาน้ี เปนผลมาจาก (1) การเพิ่มจํานวนประชากรความ

ตองการในการใชทรัพยากรในการดํารงชีวิตที่มากข้ึน โดยขาดการวางแผนการจัดการ (2) การขยายตัวของ

เมืองหรือการต้ังถ่ินฐานของมนุษย การเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีมากข้ึน กอใหระบบนิ เวศเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งยังขาดการวางแผนการใชพื้นที่หรือการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ (3) การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการีเกษตร เชน ปุยเคมี สารกําจัดแมลงและวัชพืช และเครื่องจักรกลที่ปลอยไอ

เสียและ (4) การขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ขาดความตระหนักถึงความรับผิดชอบ เชน การทิ้งขยะลง

แหลงนํ้า และการใชสารกําจัดศัตรูพืชเกินความจําเปน 

 

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนปรากฏการณที่กอใหเกิดความเสียหายตาง ๆ ตามมา

อยางมากมาย มีผลตอความเปนอยูของมนุษยและสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งยังเกี่ยวโยงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากน้ียังสงผลใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมที่เปนผลเสียโดยตรงตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจทําใหเกิดการสูญเสีย

สิ่งมีชีวิต หรือนําไปสูสภาวะที่พืชและสัตวบางชนิดสูญพันธุไปได 

ดังน้ันเราจึงจําเปนตองมีการจัดทําแนวทางและวิธีดําเนินการในการปองกัน ยับย้ัง ชะลอ และขัดขวาง 

การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยแนวทางการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การปองกัน 

การปองกัน หมายถึง การปองกันคุมครองทรัพยากรที่สามารถเกิดข้ึนใหมไดเอง เพื่อใหมีอัตราใน

การนําทรัพยากรมาใชอยูในระดับที่สามารถเกิดข้ึนมาทดแทนไดทัน ซึ่งจะชวยใหมีทรัพยากรน้ันไวใชอยาง

ย่ังยืนทั้งยังรวมถึงการปองกันทรัพยากรที่มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมเกิด

การลุกลามจนทําใหสภาวะสิ่งแวดลอมเสียสมดุลไป 

การปองกันน้ีอาจทําไดโดยการใชมาตรการตาง ๆ ต้ังแตการใชกฎหมาย การประชาสัมพันธให

ความรู และความเขาใจแกประชาชนในการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อมีทรัพยากรเกิดข้ึนหมุนเวียน

สําหรับใชงานไดอยางย่ังยืนสืบไป 
 

2. การแกไขและฟนฟู 

การแกไข หมายถึง การดําเนินการแกไขหรือซอมแซมทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมสลายของ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การฟนฟู หมายถึง การดําเนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมโทรมใหสามารถฟนคืนกลับสู

สภาพเดิมไดโดยการปดกั้นไมใหมีการรบกวนระบบสิ่งแวดลอม เพื่อใหระบบสิ่งแวดลอมมีเวลาในการฟนตัว

กลับสูสภาพเดิมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก เชน การฟนฟูไรเลื่อนลอย การฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน เปนตน 

ดังน้ันหากกลาวโดยรวมแลว การแกไขและฟนฟูจะเปนข้ันตอนดําเนินการภายหลังจากที่เกิดการ

เสื่อมหรือเสียสภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการแกไขปรับปรุง ตลอดจนการบําบัดฟนฟูสภาพ
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ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกลับมาอยูในสภาพที่ดีข้ึนและเหมาะสมสําหรับการใชประโยชน

ตอไป 
 

3. การอนุรักษ 

การอนุรักษ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความฉลาดและใชอยาง

เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนตอมนุษยมากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

กระบวนการดําเนินการอนุรักษอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตองครอบคลุมทั้งปญหาดานการทําลาย

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงปญหาการกอมลพิษแกสิ่งแวดลอมที่จะ

สงผลกระทบกลับมาสูตัวมนุษยเองดวย โดยแนวทางในการอนุรักษประกอบดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

(1) การใชอยางยั่งยืน หมายถึง การใชทรัพยากรตาง ๆ  ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปริมาณที่

เหมาะสมไมมากเกินไป โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีของเสียที่เกิดจากการใชงานนอยที่สุดหรือไมมีของ

เสียเกิดข้ึนเลย 

การใชอยางย่ังยืนน้ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทําให

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมสามารถฟนตัวหรือเกิดข้ึนมาใหมไดทันกับความตองการใชงานมนุษย 

(2) การเก็บกักทรัพยากร หมายถึง การรวบรวมและการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโนมจะเกิดการ

ขาดแคลนในบางชวงเวลาไว เพื่อใหสามารถนํามาใชในกิจกรรมที่เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน 

การเก็บกักทรัพยากรนํ้าที่มีมากในฤดูนํ้าหลากไว เพื่อนํามาใชในฤดูแลงที่ขาดแคลนนํ้า ซึ่งการเก็บกักน้ํามาใช

ในฤดูแลงจะทําใหสามารถนํานํ้ามาใชประโยชนไดมากกวา เมื่อเทียบกับการใชนํ้าในฤดูนํ้าหลากหรือในชวงที่มี

นํ้ามาก หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ไวเปนเสบียงอาหารในชวงเวลาอื่น ๆ ที่ไมใชฤดูเก็บเกี่ยว 

เปนตน 

(3) การรักษา หมายถึง การดําเนินการกับทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมโทรมใหสามารถฟนคืน

กลับสูสภาพเดิมไดโดยอาศัยวิธีการทางเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึนเขามาชวยดําเนินการซอมแซมสวนที่

เสียหาย จนทําใหสิ่งแวดลอมสามารถกับสูสภาพเดิมไดอีก เชน การใชเทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสียจาก

โรงงานใหกลับเปนนํ้าสะอาด เปนตน 

(4) การพัฒนา  หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงสิ่ งที่ เปนอยู ให ดีข้ึน เปนการเรงหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหไดผลผลิตทีดีข้ึน การพัฒนาทรัพยากรจะตองมีการนําเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชควบคูกับ

กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน ทั้งยังรวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีที่ทําใหใชทรัพยากรในปริมาณนอยแตได

ผลผลิตที่เพิ่มมากข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนดวย 

(5) การสงวน หมายถึง การเก็บสงวนทรัพยากรไวไมใหมีการนํามาใชงาน เน่ืองจากทรัพยากร

น้ันกําลังจะหมดหรือสูญสิ้นไป ทรัพยากรบางชนิดเมื่อสงวนไปในระยะเวลาหน่ึงแลวอาจจะทําใหเกิดการ

เพิ่มข้ึนจนสามารถนํามากใชใหมได ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกลาวอาจมีการอนุญาตใหนําทรัพยากรมาใชได โดยมี

กฎเกณฑหรือมาตรการตาง ๆ ควบคุม เชน การสงวนพันธุสัตวปา เปนตน  

(6) การแบงเขต หมายถึง การจัดแบงกลุมหรือประเภทของทรัพยากรเพื่อใหสามารถดําเนินการ

อนุรักษไดผลดีข้ึน การดําเนินการน้ีอาจมีการแบงพื้นที่ควบคุมเพื่อใหมีสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการ
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เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เชน การจัดพื้นที่เปนปาอนุรักษหรืออุทยานซึ่งจะทําใหสภาพดิน พืช สัตว และปา

ไมมีสภาพที่เหมาะสมในการขยายพันธุ ดํารงพันธุ และเจริญเติบโต นอกจากน้ีการแบงเขตยังชวยใหสามารถ

กําหนดมาตรการดําเนินการตาง ๆ ไดเหมาะสมกับแตละพื้นที่ดวย พื้นที่ที่มีการจัดการแบงเขตควบคุม ไดแก 

พื้นที่เขตตนนํ้า เขตวนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตปาสงวน เขตหามลาและเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนตน 

 

การใชทรพัยากรธรรมชาติอยางยั่งยนื 

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชพัฒนา

คุณภาพชีวิตมนุษย เพื่อใหมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ัน โดยไมทําใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมน้ันมี

ประสิทธิภาพลดลงหรือสงผลกระทบเชิงลบตอคนรุนหลัง 

แนวทางการนําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

1. ประชาชนและภาครัฐตองชวยกันควบคุมการปลอยของเสีย 

2. สรางจิตสํานึกรวมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหเหมาะสม ใชอยางคุมคา 

- การหลีกเลี่ยง (reject)  หลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

- การลดการใช (reduce) ซื้อเฉพาะของที่ตองการหรือจําเปน และมีอายุการใชงานนาน 

- การใชแลวใชอีก (reuse) นําของที่ไมใชแลวไปใชเปนอีกสิ่งหน่ึง 

- การซอมแซม (repair) ซอมแซมของที่ชํารุดแลวนํามาใชตอ 

- การผลิตใชใหม (recycle) แปรรูปใหไมเหมือนเดิม แลวนํากลับมาใช 

3. ภาครัฐวางมาตรการรายไดออกสูภาคประชานชนทุกกลุมอาชีพเพือ่สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

เมื่อปญหารายไดของ ปชช. ลดลง ปชช. จะใหความสนใจกับปญหาทรัพยากรและมลภาวะสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

4. ภาครัฐตองมีมาตรการควบคุมอัตราการเพิ่มประชาการ 
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