


เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

ชมพูนุท สงกลาง 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 

 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2556 



(1) 

 

ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รหัส GE40001 เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหา
การเรียนการสอนไว้ 8 บทเรียน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของ
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารประกอบการสอนนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เอกสารหลักประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนให้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
ปฏิบัติตนเพ่ือลดการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม และลดหรือป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ รวมทั้งการมีจริยธรรม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เรามีสิ่งแวดล้อมท่ีดีอยู่กับเราตราบนานเท่านาน   
 ผู้สอนได้ศึกษารายละเอียดหัวข้อในแต่ละบทเรียนจากหนังสือ ต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ิมเติม และเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอน
มากกว่า 8 ปี โดยเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หวังว่าเอกสารประกอบการสอน
เล่มนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมพอสมควร หากท่านที่
น าไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รายวิชา      ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)       รหัสวิชา    GE40001 

จ านวนหน่วยกิต     2 (1-2-3)          เวลาเรียน 48 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้ อม  
สิ่งแวดล้อมศึกษา พ้ืนฐานนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ มลพิษและสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม   
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐานนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหามลพิษและสถานการณ์ปัญหา

สิ่งแวดล้อมของโลกท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

7.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมศึกษา และน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

9. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีจิตส านึก
ที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
1 บทที ่1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม 

  1. ความหมายของสิ่งแวดล้อม 

  2. ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

  3. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 

  4. มิติทางสิ่งแวดล้อม 

  5. จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- อธิบาย Course Outline 
รายละเอียดวิชา เนื้อหา เกณฑ์
การให้คะแนน กฎกติกาในการ
เรียน กิจกรรมที่ต้องท า 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมและท า
ใบงาน 

-  อภิปรายร่วมกัน 

 

2 บทที่ 2  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและ
มนุษย์ 

  1. ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 

  2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
  3. วิวัฒนาการของมนุษย์ 
  4. เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน์เรื่องก าเนิดของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ 
- ตอบค าถามในใบงานจากการ
ดูวีดีทัศน์  
- อาจารย์สรุปเนื้อหาส าคัญจาก
การชมวีดีทัศน์  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
3 บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม 

  1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์  
  2. อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

  3. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ใน  
สิ่งแวดล้อม 

  4. วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์  
สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
-  แบ่งกลุ่มอภิปรายและท าใบ
งานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

  

4 บทที่ 4  ระบบนิเวศ 

  1. ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบ
นิเวศ 

  2. ประเภทของระบบนิเวศ 

  3. องค์ประกอบของระบบนิเวศ  
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 

ปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ   
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ 

  6. หน้าที่ของระบบนิเวศ  

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มส ารวจระบบนิเวศ    
น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป
อภิปรายผลร่วมกันถึงสิ่งที่ได้
จากการศึกษา 
 

5 บทที่ 4  ระบบนิเวศ (ต่อ) 
  7. ความสมดุลของระบบนิเวศ   
  8. ความหลากหลายทางชีวภาพ  

  9. ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  10. ประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน์เรื่องความหลาก 

หลายทางชีวภาพ 

- ตอบค าถามจากการดูวีดีทัศน์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
6 บทที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติและการ

อนุรักษ์ 
  1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
  3. ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. สาเหตุทีต่้องมีการอนุรักษ์  
     ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มอภิปรายเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ 

7 บทที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและการ 

     อนุรักษ ์ 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ชมวีดีทัศน์เรื่องทรัพยากรป่า
ไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ า แร่ธาตุ และ
ตอบค าถามจากใบงานที่แจก
ประกอบการชมวีดีทัศน์ 

8 ทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 บทที่ 1 - 5 

9 บทที่ 6  มลพิษสิ่งแวดล้อม 

  1. ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อม 

  2. ประเภทของสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

  3. สาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ศึกษากรณีศึกษา จากข่าว 
บทความ เกี่ยวกับมลพิษ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
แก้ไขมลพิษ 

- สอบปฏิบัติการแล็บกริ๊ง (Lab 

Practical Exam) บทที่ 1 - 5 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
10 บทที่ 6  มลพิษสิ่งแวดล้อม 

  4. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ 
     ส าคัญ  
     4.1 มลพิษทางน้ า 

     4.2 มลพิษทางอากาศ 

     4.3 มลพิษทางดิน 

     4.4 มลพิษทางเสียง 
     4.5 มลพิษทางอาหาร 

     4.6 มลพิษทางทัศนียภาพ 

     4.7 มลพิษทางสังคม 

     4.8 มลพิษทางขยะมูลฝอย 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- จัดแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

การสอนแบบ Jigsaw 

- ตอบค าถามเรื่องมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

 

11 บทที่ 7   สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของโลก 

  1. ภาวะโลกร้อน  

  2. ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 

  3. การลดลงของโอโซน 

  4. ฝนกรด 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน์เรื่องสถานการณ์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

และตอบค าถามลงในใบงาน 

- อภิปรายร่วมกัน 

12 บทที่ 7   สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของโลก 

  5. ข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 

- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ศึกษากรณีศึกษา จากข่าว 
บทความ เกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
   - ท ารายงานเกี่ยวกับข้อตกลง

ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

- อภิปรายร่วมกัน 

13 บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

  1.ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. สาเหตุที่ต้องมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3. แนวความคิดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4. กลยุทธ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  6. แนวความคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มท ารายงานเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

- น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ผู้สอนสรุปและอภิปราย
ร่วมกัน 

 

14 บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

    7. แนวทางท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3 บรรยาย ( 1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 

- ศึกษาจากเอกสารหลัก 

กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มท ารายงานเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
 7.1 เศรษฐกิจพอเพียง 

      7.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
      7.3 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO14000 

      7.4 ฉลากสิ่งแวดล้อม 

      7.5  การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

      7.6  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

      7.7 องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

      7.8 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก 

      7.9  สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

 - น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ผู้สอนสรุปและอภิปราย
ร่วมกัน 

15 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 

สอบปากเปล่า 
3 - สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 บทที ่

6 – 8 

- แบ่งกลุ่มสอบปากเปล่า (Oral 

exam) บทที่ 8 

 

16 สอบปลายภาค 3  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) เรียบเรียงโดย
ชมพูนุท สงกลาง ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556 

 2. ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารามลพิษสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงโดยชมพูนุท สงกลาง 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556 

 3. e – Learning รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) อาจารย์ชมพูนุท สงกลาง 
 4. Powerpoint ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

 5. วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
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 6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ บทความสิ่งแวดล้อม  
 7. แบบฝึกหัดและใบงาน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   60% 

1.1 กิจกรรมในและนอกชั้นเรียน  30% 

     รายงาน แบบฝึกหัด ใบงาน 

     สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติการ 

1.2 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1   10% 

1.3 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2   10% 

1.4 จิตพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย  10% 

     เสนอความคิดเห็น การแต่งกาย  
     การตรงต่อเวลา     

2. คะแนนสอบปลายภาค   40% 

     รวม           100% 

 

เกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนน 

 

 คะแนน   80 – 100  ได้ระดับ  A 

 คะแนน   75 – 79   ได้ระดับ  B+ 

 คะแนน   70 – 74   ได้ระดับ  B 

 คะแนน   65 – 69   ได้ระดับ  C+ 

 คะแนน   60 – 64   ได้ระดับ  C 

 คะแนน   55 – 59   ได้ระดับ  D+ 

 คะแนน   50 – 54   ได้ระดับ  D 

 คะแนน   0 – 49   ได้ระดับ  F 
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นโยบายในการเข้าเรียนและการสอบ 

1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย  หรือมีกิจธุระส าคัญ 
จะต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบทุกครั้ง โดยท าเป็นจดหมายลาให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ 

2. นักศึกษาต้องมีการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนดเวลา มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน 

3. นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงในรายวิชาอย่างเคร่งครัด 

4. นักศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. การสอบต้องด าเนินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามขาดสอบเก็บคะแนนหรือขาด
สอบปลายภาคโดยเด็ดขาด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

1. ความหมายของสิ่งแวดล้อม 

2. ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

3. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 

4. มิติทางสิ่งแวดล้อม 

5. จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ 
2. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ 
3. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมได้ 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของมิติทางสิ่งแวดล้อมได้ 
5. นักศึกษาสามารถสรุปความสัมพันธ์ของมิตทิางสิ่งแวดล้อมได ้

6. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้ 
7. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 1 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
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  2.5 แบ่งกลุ่มส ารวจสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุป 
อภิปรายผลร่วมกันถึงสิ่งที่ได้จากการศึกษา 
  2.6 ท าสมุดสะสมความดีทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.7 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. การบันทึกสะสมความดีทางด้านสิ่งแวดล้อม 

6. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในและนอกห้องเรียน 

7. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม 

  

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้าง
ขึ้น สิ่งแวดล้อมมีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อมนุษย์ มีสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มี
ความเกี่ยวเนื่องกันของแต่ละสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์
เนื่องจากเป็นปัจจัย 4 ส าหรับมนุษย์ เมื่อใดที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของมนุษย์ และการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ นอกจากนี้เรายังสามารถมองสิ่งแวดล้อมได้เป็นมิติทั้ง
มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และเศรษฐสังคมอีกด้วย ซึ่งแต่ละ
มิติก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงควร เรียนรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัวให้มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะช่วยให้เราปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
ทุกคน 

  

1. ความหมายของสิ่งแวดล้อม 

ได้มีผู้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้หลากหลายดังนี้ 
     พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ค านิยามของ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน (เกษม จันทร์แก้ว, 2544 : 1) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมายของ สิ่งแวดล้อม ว่าคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถจับต้องและมองเห็นได้ และ
นามธรรม ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัย
ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง 
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ  (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2555) 

 เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 3) กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนพ้ืนโลก อาจรวม
ไปทั้งจักรวาล เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ทั้งเป็นพิษและไม่เป็นพิษ สารเคมีทั้งเป็นพิษและไม่เป็น
พิษ ต้นไม้ สัตว์ มนุษย์ ดิน หิน แร่ อากาศ วัตถุธาตุ สิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน ถนน โรงเรียน วัด เมือง 
ชุมชน ศาสนา ประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าสิ่งแวดล้อม

 
 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_lifeenvironmentandtechnology/wiki/53a92/1_.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html
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อาจเป็นสิ่งที่ให้คุณและโทษต่อมนุษย์และต่อสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยอาการทั้งห้าได้ 
หรืออาจเป็นทรัพยากรหรือไม่ใช่ทรัพยากรก็ได้ 
 ประชา อินทร์แก้ว (2542 : 1) กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทาง
กายภาพ ชีวภาพ และสังคม ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา มี
ทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งสิ่งมีชีวิต หรือเรียกว่าชีวภาพ และไม่มีชีวิต หรือ
เรียกว่ากายภาพ มีลักษณะเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ และนามธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และยังมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และโทษต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
อาจเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติก็ได้ 
 

2. ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

 จากความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมแบ่งได้หลายประเภท อาจแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่
มีประโยชน์และเป็นโทษ แบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้ แต่ ในที่นี้จะแบ่งสิ่งแวดล้อม
ตามลักษณะการเกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน ดังนี้ 

2.1 สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural environment)  

สิ่งแวดล้อมประเภทนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต  หรือ 

“ชีวภาพ” และสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต หรือ “กายภาพ” ดังนี้  
      2.1.1 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต หรือ “ชีวภาพ” (Biotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีชีวิต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ 
มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย รา ไวรัส เป็นต้น ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพแสดงดังภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

       ก. พืช         ข. สัตว์ 
ภาพที่ 1.1 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
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      2.1.2 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต หรือ “กายภาพ” (Abiotic environment) เป็น
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่มีชีวิต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ 
ได้แก่ น้ า ดิน หิน แร่ธาตุ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น กระแสลม เป็นต้น 

2.2 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man-made environment)  

เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา ได้จาก
ทรัพยากรดั้งเดิม แล้วมนุษย์เป็นผู้ดัดแปลงให้อยู่ในรูปที่สนองความต้องการของมนุษย์ได้ดีขึ้น 
ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม หรือ “กายภาพ” และสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม หรือ 
“สังคม” 

       2.2.1 สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม หรือ “กายภาพ” (Physical environment) เป็น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปทรง มีลักษณะทางกายภาพและมองเห็นได้ด้วยตา สัมผัสจับต้องได้ 
ได้แก่ ถนน ตึก อาคาร บ้านเรือน เรือ รถยนต์ เขื่อน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ตลาด วัด สมุด 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แสดงตัวอย่างดังภาพที ่1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. อาคารเรียน   ข. รถยนต์  
ภาพที่ 1.2  สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม 

 

 2.2.2 สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม หรือ “สังคม” (Anstract environment หรือ 
Social environment) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในสังคม เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
หรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่แสดงถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา การเมือง 
วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น ดังเช่น ในจังหวัดอุดรธานีจะมีประเพณีร าบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ซึ่งรูปปั้นท่านกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นที่เคารพ
บูชาและนับถือของชาวอุดรธานีมาช้านาน ประเพณีนี้แสดงดังภาพที่ 1.3  
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ภาพที่ 1.3 ประเพณีร าบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
 

 จากค าอธิบายประเภทของสิ่งแวดล้อมข้างต้น สามารถน ามาแสดงเป็นแผนภาพสรุป
ประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ดังภาพที ่1.4 

 

 
  

ภาพที่ 1.4 ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
(Natural environment) 

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

(Man-made environment) 

สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ชีวิต หรือชีวภาพ 

(Biotic 

environment) 

สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มี
ชีวิต หรือกายภาพ  

(Abiotic 

environment) 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
รูปธรรม หรือ

กายภาพ  
(Physical 

environment) 

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
นามธรรม หรือสังคม 

(Abstract /Social 

environment) 
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3. สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม 

 สมบัติเฉพาะตัว หมายถึง โครงสร้างหรือลักษณะที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการแสดงออกของ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมย่อมมีสมบัติเฉพาะตัว การเข้าใจสมบัติเฉพาะตัวของ
สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Sustainable environment) เกิดการ
คงการมีบทบาทหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างสม่ าเสมอและตลอดไป ดังนั้นการเข้าใจและเรียนรู้
สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งทีจ่ าเป็น สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 

3.1 สิ่งแวดล้อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน
ด้านโครงสร้างหรือองค์ประกอบ เช่น รูปทรง ขนาด สี หรือกระบวนการที่สร้างสิ่งแวดล้อมนั้น 

เอกลักษณ์ที่แสดงออกมานั้น สามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอะไร เช่น ป่าไม้ ดิน น้ า สัตว์ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น 

ยกตัวอย่างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม เช่น ช้าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ    
“มีงวง มีงา” ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เป็นต้น ดังภาพที่ 1.5  

ป่าเบญจพรรณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เป็นป่าไม้ที่ประกอบด้วยไม้ เด่น 5 ชนิด ได้แก่ 
มะค่า แดง ประดู่ ชิงชัน และสัก 

    
 

           ภาพที่ 1.5 เอกลักษณ์เฉพาะตัวของช้าง 
          ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%     

                                                 B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%    

                                                 B8%87#mediaviewer/File:Olifant_2.JPG,    

                                                 2556 

 

3.2 สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ แต่จะมีสิ่งแวดล้อมอ่ืนอยู่ด้วยเสมอ การที่
สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยว หมายความว่าแต่ละสิ่งต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง การอยู่โดดเดี่ยว
ของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถท าให้สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ด ารงอยู่ได้ เช่น ปลากับน้ า ต้นไม้กับดิน มนุษย์กับ
บ้านเรือน สัตว์ป่ากับป่าไม้ ปูแสมกับป่าชายเลน ปลาตีนกับป่าชายเลน ถนนกับรถยนต์ เรือกับน้ า 
เป็นต้น ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 1.6   

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%25%20%20%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20B8%8A%25
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%25%20%20%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20B8%8A%25
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3.3 สิ่งแวดล้อมมีความต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอ  สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความ
ต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอเพ่ือความอยู่รอดและรักษาสถานภาพตนเอง เช่น ต้นไม้ต้องการดิน ธาตุ
อาหาร น้ า  คนต้องการอากาศในการหายใจ คนต้องการอาหาร น้ า และปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต 
เป็นต้น 

3.4 สิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าระบบนิเวศ ภายในระบบนิเวศจะมีองค์ประกอบ  
หลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะของมันเอง แต่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กัน เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ จะมีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้ ได้แก่ พืช สัตว์ชนิดต่างๆ และจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน ส่วนสิ่งแวดล้อม
ทีไ่ม่มีชีวิต ได้แก่ ดิน ความชื้น แสงแดด กระแสลม เป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก็จะมีบทบาทและ
หน้าที่เฉพาะของมันเอง เช่น พืชมีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศซึ่งมีหน้าที่สร้างอาหารให้ตัวเอง
และให้ผู้บริโภคต่อไป 

3.5 สิ่งแวดล้อมมีการเกี่ยวโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่  
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยหรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆ 

ตัวอย่างเช่น  
การตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ย่อมส่งผลกระทบถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า  
การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ า ย่อมส่งผลกระทบถึงคุณภาพของน้ า  
การใช้สารซีเอฟซีท าให้โอโซนในชั้นบรรยากาศถูกท าลาย สิ่งมีชีวิตในโลกได้รับอันตราย

จากรังสียูวี ท าให้มนุษย์เป็นมะเร็ง และโลกร้อนข้ึน 

มนุษย์ต้องการข้าวเพ่ือบริโภค ข้าวต้องการธาตุอาหารในดิน ดินต้องการน้ าเพ่ือละลาย
ธาตุอาหารในดิน รากพืชก็จะดูดซับธาตุอาหารในดินไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืชต่อไป ซึ่งถ้าหาก
ขาดน้ าพืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้   

3.6 สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความทนทานและความเปราะบางต่อการถูกกระทบ
แตกต่างกัน ปัจจัยที่ควบคุมความทนทานหรือความเปราะบางของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณลักษณะ
เฉพาะตัว แหล่งก าเนิด ขนาด รูปทรง สี อายุ ความสามารถในการป้องกันตนเอง ฯลฯ ปัจจัยควบคุม

 

ภาพที่ 1.6  ปลากับน้ า 
ที่มา : http://ปลา-ทอง.blogspot.com 

/2012/09/blog-post_26.html, 2556 
 

http://ปลา-ทอง.blogspot/
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เหล่านี้ท าให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ยากง่ายแตกต่างกันออกไป สิ่งแวดล้อมที่มีความทนทาน
สูงย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกท าลายได้ยาก สิ่งแวดล้อมท่ีมีความเปราะบางย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
หรือถูกท าลายได้ง่าย ตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความทนทานและความเปราะบางต่อ
การถูกกระทบแตกต่างกัน เช่น บ้านที่สร้างด้วยอิฐด้วยปูนจะมีความทนทานมากกว่าบ้านที่สร้างด้วย
ไม้เมื่อเกิดพายุรุนแรง แก้วน้ าที่ท าจากซิลิกาที่อยู่ในทรายจะมีความเปราะบางมากกว่าแก้วน้ าที่ท า
จากโลหะ เป็นต้น 

3.7 สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรหรือ
ชั่วคราวก็ได้  สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้ งในด้านปริมาณและ
คุณลักษณะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หรืออย่างรวดเร็วก็ได้  อาจเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมนั้น  หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น มนุษย์ สัตว์ และพืช ย่อมเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ไปตามธรรมชาติ น้ าและ
อากาศอาจมีสภาพเสื่อมโทรมลงจากการกระท าของมนุษย์เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป  
 

4. มิติทางสิ่งแวดล้อม (Environmental dimensions) 

 สิ่งแวดล้อมต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบส่งผลซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีหลายปัจจัยหรือหลายมิติที่ควรพิจารณา การมองสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิติเป็น
สิ่งส าคัญอย่างมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีทั้งโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อมคือการมองสิ่งแวดล้อมตามบทบาทและหน้าที่ การมองสิ่งแวดล้อมเป็นมิติจะท าให้
ง่ายต่อการน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและการวางแผน
มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ได้แบ่งเป็นมิติสิ่งแวดล้อมโดยใช้บทบาทหน้าที่
เป็นเกณฑ์ได้เป็น 4 มิติ คือ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์/    
เศรษฐสังคม มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 มิติทางทรัพยากร  
มิติทางทรัพยากร คือ โครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่แสดงบทบาทหน้าที่เป็นทรัพยากร 

ประกอบด้วย ทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นมิติที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะมีบทบาทต่อมนุษย์ในการเอ้ือให้ปัจจัยด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้พลังงาน และให้ความสะดวกสบาย  สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถบริโภคโดยตรงและทางอ้อม สามารถสัมผัสด้วยอวัยวะทั้งห้า คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวกาย ท าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุก อย่างไรก็ตามทรัพยากรที่ส าคัญและเป็น
พ้ืนฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอยู่ในสมดุลหรือไม่นั้น ทรัพยากรจะเป็นตัวก าหนดบทบาททั้งระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้ว, 2544 : 8) มิติทางทรัพยากร แบ่งได ้2 ประเภท ดังนี้ 
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4.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติ และให้
ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (Non – exhausting natural 

resources) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อมนุษย์ บางชนิดหากมนุษย์ไม่ได้รับแม้ในระยะ 
เวลาสั้นก็อาจท าให้ถึงแก่ชีวิตได้ แต่บางชนิดก็อาจขาดได้เป็นเวลานาน ได้แก่ น้ าในวัฎจักร อากาศ 
พลังงานแสงอาทิตย์ กระแสลม ความชื้น เป็นต้น 

2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ (Renewable natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนขึ้นได้ ซึ่งการทดแทนนั้นอาจใช้เวลาสั้น
หรือยาวนานก็ได้ เช่น น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ดิน ป่าไม ้สัตว์ป่า  

3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป (Exhausting natural resources) 

เป็นทรัพยากรที่เมื่อมีการใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถทดแทนได้ เป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น น้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่  
4.1.2 ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นทรัพยากรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

มนุษย์มีการดัดแปลงและสร้างขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ 

1) กลุ่มทรัพยากรชีวกายภาพ เป็นกลุ่มทรัพยากรที่มนุษย์ได้น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ  
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี จนได้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น การเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ประปา การใช้ที่ดิน 

 2) ทรัพยากรคุณภาพชีวิตหรือทรัพยากรสังคม เป็นทรัพยากรที่ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ได้แก่ การอนามัยสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา ศาสนาสถาน 

นันทนาการ ฯลฯ 

4.2 มิติทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เทคโนโลยีนั้นเปรียบเสมือนศิลปวิทยาการในการน าความรู้ที่ได้ค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ ที่ส าคัญยิ่งก็คือ มิติเทคโนโลยีนั้นมีบทบาท และ
ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมาก เพราะมนุษย์จ าเป็นต้องน าทรัพยากรมาใช้สนองความ
ต้องการตนเอง โดยน าเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาใช้ประกอบ การน าเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้องตามหลักการมาใช้ จะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นมิติที่
ส าคัญของงานทางสิ่งแวดล้อมท่ีต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ความผิดพลาดของการน าเทคโนโลยีมาใช้อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เกษม จันทร์แก้ว, 2544 : 11) 
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เทคโนโลยีประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอร์ฟแวร์ 
(Solfware) ซึ่งฮาร์ดแวร์หรือฮาร์ดเทคโนโลยี  หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนวัสดุ
สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นอย่างสลับซับซ้อน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการแปรรูปทรัพยากร
ได้  ส่วนซอร์ฟแวร์หรือซอร์ฟเทคโนโลยี หมายถึง หลักการ ทฤษฎี และข้อเท็จจริง ที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมา 

รูปแบบของเทคโนโลยีนั้น มี 3 รูปแบบคือ 

4.2.1 เครื่องจักรกล เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สร้างพลังงานและให้งานเกิดขึ้น ได้แก่ 
เครื่องจักรกลธรรมชาติ เช่น การบ าบัดน้ าเสียด้วยพืชน้ า พืชริมตลิ่งช่วยลดการพังทลายของดิน 

เครื่องจักรกลชาวบ้าน เช่น ครก รถไถนา การผันน้ า เครื่องยนต์ เช่น เทคโนโลยีการคมนาคม การ
ถลุงแร่ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 

4.2.2 แบบผลิตภัณฑ์ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สามารถซื้อขายได้ ตัวอย่างแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบบหล่อ เช่น หลอดไฟ แบบ  
ขนมปัง แบบทาบ เช่น รูปแบบเสื้อผ้า แบบพิมพ์ เช่น แบบพิมพ์หนังสือ แบบพิมพ์ภาพ และแบบ
โครง สร้างเหมือน เช่น แบบบ้าน แบบสินค้า 
 4.2.3 กระบวนการผลิต เป็นเทคโนโลยีที่ผู้สร้างจะสร้างขั้นตอนและสัดส่วนทรัพยากรที่
ใช้ รวมทั้งวิธีการผลิตและวิธีท าที่ชัดเจน ตัวอย่างเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิต
ยา อาหาร งานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมและการปกครอง  

4.3 มิติทางของเสียและมลพิษ 

     เมื่อมีการใช้ทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม สิ่งที่ตามมาคือ การเกิดของเสียและ
มลพิษ มิติทางด้านของเสียและมลพิษ เป็นมิติที่แสดงให้เห็นผลของการใช้ทรัพยากรซึ่งเกิดจากการน า
เทคโนโลยีมาใช้ไม่ว่าจะผิดพลาดหรือเหมาะสมก็ตาม ทั้งปริมาณและคุณภาพของของเสียและมลพิษที่
เกิดข้ึนจะถูกใช้เป็นตัวดัชนีชี้วัด  

     ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตราย 
อ่ืนใด ซึ่งปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งการตกตะกอน หรือสิ่งตกค้างจาก       
สิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือสมบัติทางฟิสิกส์หรือกายภาพ เมื่อของเสียอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมในปริมาณมากจะก่อให้เกิด มลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งของเสียและมลพิษประกอบด้วย  

     4.3.1 ของเสียและมลพิษที่เป็นของแข็ง เกิดจากเศษเหลือใช้ หรือกากของเสีย เช่น ขยะ
มูลฝอย กากสารพิษ  

     4.3.2 ของเสียและมลพิษที่เป็นของเหลว เป็นสารพิษที่อยู่ในสถานะของเหลว เช่น น้ ามัน 

เคลือบผิวน้ าท าให้พืชน้ าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้  



12 

 

     4.3.3 ของเสียและมลพิษที่เป็นก๊าซ มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน ไอระเหย  

     4.3.4 ของเสียและมลพิษที่มีสมบัติทางฟิสิกส์หรือกายภาพ ส่วนใหญ่จะสัมผัสได้โดยตรง 
เช่น เสียงรบกวน กัมมันตรังสี รังสีความร้อน 

 4.4 มิติมนุษย์/เศรษฐสังคม 

         มิติมนุษย์/เศรษฐสังคม เป็นมิติที่ เกี่ ยวข้องกับสังคมมนุษย์ที่สร้างพฤติกรรมต่อ
สิ่งแวดล้อม  มิติมนุษย์เป็นมิติที่มีความส าคัญมากในการที่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรซึ่งก่อให้เกิด
ของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมา มิติเศรษฐสังคมเป็นสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็น
องค์ประกอบหนึ่งภายในระบบสิ่งแวดล้อม ส าหรับมิติมนุษย์/เศรษฐสังคม ประกอบด้วย ประชากร 
การศึกษา การอนามัยและสาธารณสุข เศรษฐกิจ โบราณสถานและศาสนา  ความปลอดภัย การเมือง
การปกครอง และการนันทนาการ  

      4.4.1 ประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งการเกิด การตาย การย้ายถิ่น รวมทั้ง
คุณภาพของประชากรมีผลต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร  

4.4.2 การศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งทีส่่งผลต่อคุณภาพประชากรในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.4.3 การอนามัยและสาธารณสุข มนุษย์ถ้ามีสุขภาพอนามัยดี ก็จะมีศักยภาพในการที่
จะท าหน้าที่ในสังคม จึงเป็นตัวควบคุมทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ้อม 

4.4.4 เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ เงินออม แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 

4.4.5 โบราณสถาน และศาสนา เป็นส่วนส าคัญในการขัดเกลาให้มนุษย์นึกถึง
สิ่งแวดล้อมและไม่กล้าท าลายสิ่งแวดล้อม 

4.4.6 ความปลอดภัย ความปลอดภัยของมนุษย์เป็นตัวดัชนีส าคัญในการท าหน้าที่ของ
มนุษย์ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยท าให้มนุษย์แสดงบทบาทของตนเองได้ไม่เต็มที่ย่อมก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมา จ านวนอาชญากรรมหรือจ านวนครั้งของภัยพิบัติต่างๆ มีผลต่อการปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

4.4.7 การเมืองการปกครอง การได้มาซึ่งอ านาจในการควบคุมทรัพยากรมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากร ระบบการปกครองมีส่วนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการอนุรักษ์ส่งแวดล้อม
ต้องการความหลากหลายทางความคิดและแนวปฏิบัติ หากการเมืองการปกครองที่ไม่เอ้ือต่อสิ่งเหล่านี้ 
ย่อมมีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 

4.4.8  การนันทนาการ เป็นการสร้างพลังให้มนุษย์หายเครียด มีความคิดแจ่มใสด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลต่อเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในมุมกว้าง 
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       จากมิติทางสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาท้ังหมด สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที ่1.4 

 

 
 

ภาพที ่1.4 มิติทางสิ่งแวดล้อม 

5. จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental ethic) 

 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ หรือ
ระดับโลก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมิใช่ปัญหาเฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่
เป็นปัญหาของคนทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพราะคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็
คือมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ และอาจกล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นก็จากฝีมือ
มนุษย์นั่นเอง หากเราไม่อยากให้ความเดือดร้อนจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและผู้อ่ืน 

รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่ร่วมโลกกับเรา จ าเป็นที่เราจะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตส านึก

มิติทางสิ่งแวดล้อม 

มิติทางทรัพยากร 
 

มิติทางเทคโนโลยี มิติทางของเสีย 

และมลพิษ 

มิติมนุษย์/ 
เศรษฐสังคม 

 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยากรที่มนุษย์

สร้างข้ึน 

 - ฮาร์ดแวร์     
   (Hardware)  

 - ซอร์ฟแวร์  
   (Solfware)  

  - ของแข็ง 
  - ของเหลว 

  - ก๊าซ 

  - ฟิสิกส์     
    หรือกายภาพ 

- ประชากร   
- การศึกษา  
- การอนามัยและ  
  สาธารณสุข  
- เศรษฐกิจ  
- โบราณสถาน  
  และศาสนา   
- ความปลอดภัย  
- การเมืองการ    
  ปกครอง  
- การนันทนาการ  
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ในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกคนในสังคม โดยการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน  

จริยธรรม (Ethics) คือ ความประพฤติท่ีเป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคม รวมสรุปว่าคือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ หรืออาจกล่าวได้ว่า “จริยธรรม
ทางสิ่งแวดล้อม” หมายถึง การน าเอาความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 คุณธรรม (Moral/Virtue) คือ คุณงามความดีท่ีเป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม ซึ่งรวมสรุปว่าคือ สภาพคุณงามความดี 

 คุณธรรม จริยธรรม มีส่วนที่มีลักษณะคล้ายคลึงและสัมพันธ์กัน คุณธรรมมีความหมายในแง่
คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางถูกต้องดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่
ในจิตใจ ส่วนจริยธรรมเป็นการแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

5.1 บทบาทของจริยธรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมประชากรและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่า สาเหตุทั้งสองนี้มีรากฐานมาจากตัวมนุษย์เป็นประการ
ส าคัญ กล่าวได้ว่าเจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพ้ืนฐานของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นบทบาทของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เจตคติ และพฤติกรรมที่  
ไม่พึงปรารถนา ด้วยการปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ทุกคน ดังนั้นบทบาท
ของมนุษย์จึงไม่ได้อยู่เพียงแต่จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลและต่อสังคมที่อาศัยอยู่ แต่ยังต้องรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วย เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งก าเนิดและส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ และสิ่งต่างๆ บนพ้ืนโลกใบนี้จึงควรมีสิทธิ
ที่จะด ารงอยู่ตลอดไปตามครรลองแห่งธรรมชาติ  ดังนั้นมนุษย์จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนจากผู้มี
อ านาจเหนือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมาเป็นผู้ที่รับภาระในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรักต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการด ารงชีวิตอยู่และใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมหรือมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
นั่นเอง 

ความส าคัญของจริยธรรมที่มีต่อชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เป็นเครื่อง
อบรมให้มนุษย์ไม่มีความโลภ เป็นเครื่องควบคุมสังคม รวมทั้งช่วยให้ระบบนิเวศไม่ถูกท าลาย       
แนวทางการสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอบรมสั่งสอนให้เห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
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5.2  พุทธจริยธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

      ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า ศีลธรรมของมนุษย์สามารถส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติได้ เนื่องจากในทัศนะของพระพุทธศาสนา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ได้เป็น
สิ่งที่แยกขาดจากการกระท าของมนุษย์ มนุษย์จะเพิกเฉยต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
การกระท าของมนุษย์ไม่ได้ หลักธรรมทางศาสนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

      5.2.1 หลักการท ากุศลกรรมที่มีอานิสงส์มาก “ชนเหล่าใดสร้างอาราม คือสวนดอกไม้ 
สวนผลไม้ ปลูกหมู่ไม้เพ่ือให้ร่มเงา สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ าดื่มเป็นทาน บ่อน้ า บ้านเป็น
ที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ใน
ธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์” 

      5.2.2 หลักศีล 5 ของพระพุทธศาสนา  ข้อที่ 1 “ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยาม”ิ คือ “เว้นจากการท าลายชีวิต” และหลัก “หิริโอตตัปปะ” 

         หลักศีล 5 เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก ศีลข้อแรก 
“ปาณาติปาตา เวรมณี” มิได้หมายถึงการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและสัตว์น้อยใหญ่ด้วย ฉะนั้น กล่าวได้ว่า การท าลายสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นการ
ละเมิดศีลข้อนี้อย่างจงใจ เพราะถือเป็นการเบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน ยกตัวอย่าง
เช่น หากเราท าลายทรัพยากรน้ า ไม่ว่าจะเป็นการก่อมลพิษลงในแหล่งน้ าหรือใช้น้ าอย่างไม่รู้คุณค่า 
ย่อมท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ณ ที่นั้น สัตว์น้ าต่างๆ ล้มตายเนื่องจากสภาวะแวดล้อมเป็น
พิษ และอาจยังมีการเบียดเบียนผู้ใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่อยู่ปลายสายของน้ าด้วย หากมลพิษที่
เราก่อนั้นเกิด ณ ต้นสายของน้ า จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างบาป ผิดศีลข้อที่ 1 ได้เช่นกัน 

           อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้ถึงความผิด ความชั่ว สิ่งบาปดังที่ยกตัวอย่างข้างต้น
ยังไม่เพียงพอ หากแต่ต้อง “ปลุก” ความละอายต่อการกระท าชั่วและเกรงกลัวต่อผลของพฤติกรรม
บาปด้วย จึงถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ธรรมะที่คุ้มครองโลก รวมถึงโลกแห่ง
ธรรมชาติ ในทีน่ี้ก็คือ “หิริโอตตัปปะ” หิริ หมายถึง ความละอายต่อความชั่ว และโอตตัปปะ หมายถึง 
ความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ตนได้กระท า เมื่อมีคุณธรรมทั้ง 2 ประการนี้ย่อมเป็นการเตือนสติมิให้
คนเราละเมิดล่วงเกินศีลและเกิดความระมัดระวังตัวอยู่ทุกเมื่อมิให้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ คนๆ นั้นจะระลึกได้ว่าผลเสียหรือเคราะห์กรรมที่จะตามมาหากเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมจะเป็นเช่นไร เมื่อไม่เกิดการละเมิดสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมก็ย่อมได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
ได้อย่างมั่นคง (พิทักษ์สิน สิวรุจน์, 2554) 
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     5.2.3 ความเมตตากรุณาและความเสียสละต่อบุคคลอ่ืน จะท าให้สิ่งแวดล้อมไม่ถูก
ท าลาย ถ้าเรามีความกรุณามาก ก็จะไม่เบียดเบียนทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต พุทธศาสนิกชนที่ดีก็จะ
กรุณาต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ปฏิบัติต่อคน สัตว์ สิ่งของด้วยความเคารพ  
 5.2.4 “ความอ่อนโยน” เป็นการอ่อนโยนต่อสรรพสิ่งทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีความ
เคารพต่อกัน 

 5.2.5 “อนัตตา” ความไม่มีตัวตนในสิ่งนั้น ความเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่หัวหรือมันสมอง 
หากแต่อยู่ที่ใจ ไม่ได้ขึ้นกับความฉลาดอย่างเดียว ไม่สามารถตัดสินด้วยการใช้ปัญญาขบคิดอย่างเดียว 
หากแต่เป็นการเห็นปัญญาเกิดขึ้นภายใน (Insight) ผ่านการปฏิบัติหรือวิปัสสนา ไม่มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่มีตัวตน มนุษย์ที่ปราศจากการยึดมั่นในตัวตน จะไม่มีความเห็นแก่ตัว มีความถ่อมตน และปฏิบัติ
ต่อคนอ่ืน ปฏิบัติต่อโลกอย่างมีความกรุณาและอ่อนโยน จะไม่มองเห็นทุกอย่างเป็นทรัพยากรที่จะ
น ามาถลุงใช้ แต่จะมองสิ่งนั้นจริงในคุณค่าและความงามของชีวิต 

     5.2.6 “การมีสติอยู่กับตัว” เป็นการรู้เนื้อรู้ตัวในอารมณ์ สติเป็นคุณธรรมหลักของพุทธ
ศาสนา ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความห่วงหาอาทรคนอ่ืนด้วย อันจะส่งผลต่อเราในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย เราทุกคนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีปัญหา เรามีความห่วงใยต่อปัญหา แต่เรากลับไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ชั่วขณะ ไม่มีสติในทุกขณะของการใช้ชีวิต เราท าลายสิ่งแวดล้อมไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเราจึงต้องมีการ
ฝึกสติให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

      5.2.7 ความกตัญญูกตเวที เช่น การกตัญญูต่อแผ่นดินที่อยู่อาศัย  

5.3 จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่  
      การมองโลกด้วยวิถีทางใหม่เชื่อว่า "โลกเป็นระบบที่มีชีวิต มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่

อาจแยกจากธรรมชาติได้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นสมาชิกของประชาคมโลกธรรมชาติ ซึ่ง
เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่มีความเชื่อมโยงกัน" เราเรียกแนวคิดใหม่นี้ว่า "Sustainable 

Earth worldview" โดยในภาษาไทยใช้ศัพท์คาว่า "โลกธรรมชาติยั่งยืน"  ซึ่งสามารถสรุปสาระได้  
4 หัวข้อ คือ 

      5.3.1 เรียนรู้กฎนิเวศวิทยาอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะเข้าใจปรากฏการณ์พ้ืนฐานทาง
ธรรมชาติและให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกฎธรรมชาติอย่างกลมกลืน อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่สุดของ
การด ารงอยู่ของธรรมชาติอย่างหลากหลายและมีเสถียรภาพ กฎนิเวศวิทยาที่ส าคัญมีดังนี้ 

   1) ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราท าไป ย่อมมีผลกระทบที่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ 
ต่อบุคคล ต่อสังคม และต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกธรรมชาติ 

   2) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเกี่ยวพันกันและอาศัยพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 
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   3) ธรรมชาติมีลักษณะยุ่งยากซับซ้อนที่สุด โดยที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่าง
ลึกซึ้งและรอบด้าน 

   4) โลกธรรมชาติไม่ได้เป็นของมนุษย์ หากแต่มนุษย์เป็นของธรรมชาติ มนุษย์เป็น
เพียงส่วนเล็กๆ ของสายใยแห่งชีวิต เป็นสมาชิกหนึ่งของโลกธรรมชาตินั่นเอง 

5) บทบาทของมนุษย์ คือ มนุษย์ต้องท าความเข้าใจร่วมมือท างานกับธรรมชาติ 
ไม่ใช่พิชิตธรรมชาติ จะเห็นได้ว่ากฎนิเวศวิทยาทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นพ้ืนฐานของการสร้างจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้น าให้เรามีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 

      5.3.2 เคารพสิทธิทางธรรมชาติของสรรพสิ่งมีชีวิต "โลกธรรมชาติยั่งยืน" ให้ความส าคัญ
เรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคม นอกจากนั้นยังขยายขอบเขตของสิทธิมนุษย์ไปสู่สิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดด้วย หลักการส าคัญเก่ียวกับสิทธิหน้าที่เหล่านี้ คือ 

1) สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ หรืออย่างน้อยที่สุดมีสิทธิที่จะต่อสู้เพ่ือ
การมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องด ารงอยู่ต่อไป 

2) การกระท าใดๆ ก็ตาม ถ้าท าไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพ ความยั่งยืน และความ
หลากหลายของระบบนิเวศถือได้ว่าเป็นสิ่งถูกต้อง แต่ถ้าท าไปเพื่อท าลายถือว่าผิด 

3) มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ในกรณีที่
ก่อให้เกิดมลพิษ และสร้างความทรุดโทรมให้กับธรรมชาติ การน าของเสียไปทิ้งในธรรมชาตินับเป็น
ความผิดที่ร้ายแรง 

4) เราจะต้องมอบโลกธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนรุ่นหลังในสภาพที่ไม่ทรุด
โทรมหรือในสภาพที่ดีกว่า คนรุ่นหลังในอนาคตก็มีสิทธิที่จะมีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมเท่าเทียมกัน 

5.3.3 รักษ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ โลกทัศน์แบบใหม่มีแนวคิดว่า สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่
สิ่งของหากแต่เป็นความรัก ความห่วงใย ความเมตตา และความสุข จึงยึดหลักที่ว่า 

1) การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ และการท าลายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิต
ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผิด 

2) เราจะต้องให้การคุ้มครองพ้ืนที่ธรรมชาติ ที่ยังเหลืออยู่ไม่ให้มีการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่ท าลายธรรมชาติ และจะต้องท าการฟ้ืนฟูระบบธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ธรรมชาติคือ 

ถิ่นฐานที่เราเคยเริ่มต้นมา 
3) ในการคุ้มครองธรรมชาติ เราจะต้องด าเนินการให้ไปไกลกว่าข้อบังคับทาง

กฎหมาย 

4) จงให้ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา และ
ด ารงชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ 
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5) มีความเมตตาและความรักต่อผู้ยากไร้ และสิ่งแวดล้อมของผู้ยากไร้มากที่สุด 

เหนือสิ่งอื่นใด สันติสุขและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมไม่อาจมีขึ้นได้ ตราบใดที่มวลชนส่วนใหญ่ใน
สังคมยังยากไร้อยู ่

6) รักและชื่นชมธรรมชาติโดยการสัมผัสโดยตรง จะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดในการ
สอนให้เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

5.3.4 สร้างจริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์สีเขียว มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

    1) ในการสนองความต้องการของมนุษย์เพ่ือการด ารงอยู่ ควรที่จะต้องมีการใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวังที่สุด ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมากหรือรุนแรง 

    2) หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ยั่งยืน 

สอดคล้องกับวิถีทางธรรมชาติ 
    3) ทรัพยากรมีปริมาณจ ากัด จึงต้องใช้แบบประหยัดไม่ล้างผลาญหรือฟุ่มเฟือย 

    4) ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกอย่างเหมาะสมพอดี 
    5) เป็นสิ่งที่ผิดถ้าเรามองว่าคนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ คือปัจจัยการผลิต ซึ่งวัดค่าด้วย

เงินตรา 
    6) ทุกสิ่งที่เรามีในระบบเศรษฐกิจมีต้นก าเนิดจากโลกธรรมชาติ และแสงอาทิตย์ 

ถ้าโลกธรรมชาติล่มสลายเศรษฐกิจก็พังไปด้วย 

    7) อย่ากระท าสิ่งใดที่เป็นการท าลายดุลยภาพในโลกธรรมชาติ อันเป็นการ     
บั่นทอน "ทุนธรรมชาติ" ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การขาดดุลยภาพทางธรรมชาติ คือ
การขาดสมดุลที่ยิ่งใหญ่และร้ายแรงที่สุด 

Miller ซึ่งเป็นนักนิเวศวิทยา เขาได้กล่าวถึง หลักการของจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า การที่เราจะมีโลกทัศน์แนวโลกธรรมชาติยั่งยืนได้นั้น เราต้องผ่านการยกระดับ 

"ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม" (Environmental awareness) 4 ระดับด้วยกัน คือ 

ระดับท่ี 1 เราเริ่มมองเห็นปรากฏการณ์และรับรู้ปัญหา เราเริ่มรู้สึกว่าก าลังมี
ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ปัญหามลพิษ เราคิดแต่เพียงว่าเมื่อมีปัญหามลพิษ เราต้องเข้าไปแก้ไข 

โดยการควบคุมหรือแก้ไข แต่ยังมองไม่เห็นระบบ 

ระดับที่ 2 เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ เช่น เริ่มรู้สึกว่าปัญหามลพิษ ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม และการหมดสิ้นของทรัพยากร
เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับปัญหาประชากร การพัฒนาอุตสาหกรรม ลัทธิการบริโภคนิยม และความ
ยากจนในสังคม การตื่นตัวมากข้ึนในระดับนี้เรียกร้องให้เราแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเช่นกัน แต่เรายัง
มองไม่เห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเมืองได้อย่างไร 
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ระดับที่ 3 การตื่นตัว ในระดับนี้จะท าให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ในการจัดระบบทางเศรษฐกิจ
สังคม เช่น มองหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า "การพัฒนาแบบยั่งยืน หรือ
นิเวศพัฒนา " ในขณะเดียวกันก็พัฒนาวิธีการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะสลับซับซ้อนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับที่ 4 เป็นการตื่นตัวในระดับสูงสุด มนุษย์จะต้องนึกถึงหาก "ความอยู่
รอดของธรรมชาติ"  ไม่ใช่ "ความอยู่รอดของมนุษย์" จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ
เรามีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โดยการเห็น การรู้สึกสัมผัส การเข้าใจ ความรักและความห่วงใย ที่
ส าคัญคือ เกิดความศรัทธาโลกทัศน์ใหม่ ซึ่งเป็นวิถีการคิดและความรู้สึกแบบใหม่ อันเกิดจากการ
เข้าถึงธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่า วิถีชีวิตแบบใหม่จะต้องมีลักษณะเรียบง่าย ปฏิเสธบริโภคนิยม ไม่
ลุ่มหลงในวัตถ ุและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (การพัฒนาที่ยั่งยืนและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม, 2554) 

 

6. บทสรุป 

 

ในบทนี้ท าให้ทราบถึงความหมายของสิ่งแวดล้อม ประเภทของสิ่งแวดล้อมซึ่งแบ่งตาม
ลักษณะการเกิดขึ้นจะมีทั้งสิ่งแวดล้อมทีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่
มีชีวิตและไม่มีชีวิต มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างย่อมมีสมบัติ
เฉพาะตัว อันได้แก่ สิ่งแวดล้อมมีเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดเฉพาะตัว สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมมีความต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอ สิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าระบบนิเวศ 

สิ่งแวดล้อมมีการเกี่ยวโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่ สิ่งแวดล้อมแต่ละ
ประเภทจะมีความทนทานและความเปราะบางต่อการถูกกระทบแตกต่างกัน และสิ่งแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งการเข้าใจสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท า
ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป สิ่งแวดล้อมต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบส่งผลซึ่งกันและกัน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีหลายปัจจัยหรือหลายมิติที่ควรพิจารณา  การมอง
สิ่งแวดล้อมให้เป็นมิติคือการมองสิ่งแวดล้อมตามบทบาทและหน้าที่ ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการน าผล
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนมองเห็นเป็น
รูปธรรมได้ง่ายขึ้น และการที่สิ่งแวดล้อมจะดีและอยู่กับเราไปนานๆ สิ่งส าคัญที่มนุษย์ต้องมีคือการมี
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม คิดดีท าดีกับสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันขึ้นในโลกของเรา และมองโลกด้วย
วิถีทางใหม่ที่เชื่อว่า โลกเป็นระบบที่มีชีวิต มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจแยกจากธรรมชาติได้ และ
มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์กับนักศึกษาอย่างไรบ้าง  
2. จงบอกความหมายของสิ่งแวดล้อม 

3. ให้นักศึกษาออกแบบแผนผัง (Mind map) จ าแนกประเภทของสิ่งแวดล้อม พร้อมสรุป และ
ยกตัวอย่างประเภทของสิ่งแวดล้อมมาอย่างน้อยประเภทละ 10 ชนิด 

4. จงบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 

5. จงยกตัวอย่างสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมข้อที่กล่าวว่า“สิ่งแวดล้อมมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ตัว” มา 10 ตัวอย่าง 

6. จงยกตัวอย่างสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมข้อที่กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมมีการเกี่ยวโยงกัน
อย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่” มา 5 ตัวอย่าง 

7. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างข้ึน 

8. จงอธิบายมิติของสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 มิติ มาให้เข้าใจพอสังเขป 

9. จงยกตัวอย่างลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

10. ให้นักศึกษาเขียนบันทึกการปฏิบัติตนเป็นผู้มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยการสะสมความดี
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาลงสมุดบันทึกในช่วงเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษาในขณะที่
เรียนในรายวิชานี้ (ดังใบงานในภาคผนวก) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
 
เนื้อหาประจ าบทที่ 2  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 

1. ก ำเนิดของสิ่งมีชีวิต 

2. วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต  
3. วิวัฒนำกำรของมนุษย์ 
4. เผ่ำพันธุ์มนุษย์ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษำสำมำรถอธิบำยกำรก ำเนดิของสิ่งมีชีวิตได้ 
2. นักศึกษำสำมำรถบอกควำมหมำยของวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ได้ 
3. นักศึกษำสำมำรถสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตได้ 
4. นักศึกษำสำมำรถสรุปวิวัฒนำกำรของมนุษย์ได้ 
5. นักศึกษำสำมำรถบอกควำมแตกต่ำงของทฤษฎีวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตได้  
6. นักศึกษำสำมำรถจ ำแนกเผ่ำพันธุ์มนุษย์แต่ละเผ่ำพันธุ์ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทท่ี 2 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีกำรสอนแบบบรรยำย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.2 วิธีกำรสอนแบบน ำเสนอโดยวีดีทัศน์ 
 1.3 วิธีกำรสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีกำรสอนแบบอภิปรำย 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษำจำกเอกสำรประกอบกำรสอนและต ำรำอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ศึกษำจำก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรำยเนื้อหำและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหำเพิ่มเติม 

 2.5 ดูวีดีทัศน์เรื่องก ำเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนำกำรของมนุษย์ 
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              2.6 ตอบค ำถำมในใบงำนจำกกำรดูวีดีทัศน์  
    2.7 อำจำรย์สรุปเนื้อหำส ำคัญจำกกำรชมวีดีทัศน์  

     2.8 ท ำแบบฝึกหัดบทที่ 2 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสำรประกอบกำรสอนหลัก รำยวิชำชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงำน 

4. วีดีทัศน์ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ให้คะแนนกำรเข้ำห้องเรียน 

2. กำรท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท 

3. กำรท ำใบงำน 

4. สังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

5. กำรตอบค ำถำมในห้องเรียน 
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บทที่ 2 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
 

  วิวัฒนำกำรเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงมำจำกบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตในระยะเวลำที่
ยำวนำนและเป็นไปอย่ำงช้ำๆ ก่อนที่สิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์จะมีรูปร่ำงลักษณะที่เหมือนปัจจุบันย่อมมี
วิวัฒนำกำรมำโดยมีสมมุติฐำนและทฤษฎีต่ำงๆ ของนักวิทยำศำสตร์และนักมำนุษยวิทยำที่คล้ำยคลึง
และแตกต่ำงกันไป สิ่งมีชีวิตบำงชนิดมีกำรสูญพันธุ์ไปเพรำะปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ ในกำรก ำเนิดของสิ่งมีชีวิตในอดีตมีควำมเชื่อกันหลำกหลำยแนวคิด มีกำรศึกษำ
และน ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับก ำเนิดชีวิตและวิวัฒนำกำรซึ่งพบว่ำ วิวัฒนำกำรเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
จำกรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตำมสภำพแวดล้อม  วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตมี
ควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบนโลก เกี่ยวกับกำรปรับตัวให้กับสิ่งแวดล้อม 

กำรเกิดวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่ำงกันไปจำกเดิมทั้งด้ำนรูปร่ำง พฤติกรรม กำรด ำรงชีวิตอัน
เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม กำรเกิดวิวัฒนำกำรจะเกิดขึ้นได้ใน
ระดับประชำกรซึ่งหมำยถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน สำมำรถผสมพันธุ์กันได้ให้ก ำเนิดลูกหลำนที่เหมือน
บรรพบุรุษได้ แตไ่ม่สำมำรถผสมข้ำมเผ่ำพันธุ์ได้  
 

1. ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต (Origin of life) 

โลกมีก ำเนิดประมำณ 4,500 - 5,000 ล้ำนปีมำแล้ว แต่สันนิษฐำนว่ำสิ่งมีชีวิตเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อ 
ประมำณ 3,300 ล้ำนปีมำนี้ ซ่ึงแบคทีเรียนั้นถือเป็นสิ่งมีชีวิตพวกแรกที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีอำยุประมำณ 
3,000 ล้ำนปี ได้มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกำรก ำเนิดสิ่งมีชีวิตที่แตกต่ำงกันไปดังนี้ 

1.1 สิ่งมีชีวิตเกิดจากอ านาจวิเศษ (Special creation) 

     เป็นทฤษฎีที่อธิบำยว่ำ ชีวิตทุกชนิดเกิดขึ้นพร้อมกันจำกกำรสร้ำงของอ ำนำจวิเศษ โดย
อ้ำงว่ำมีอ ำนำจเหนือธรรมชำติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็นผู้สร้ำงชีวิตขึ้น  เช่น พระเจ้ำเป็นผู้บันดำลให้
เกิดข้ึน เป็นควำมเชื่อ ที่ไม่มีเหตุผลในทำงวิทยำศำสตร์ ดังนั้นนักวิทยำศำสตร์จึงไม่ยอมรับ แต่ยังเป็น
ควำมเชื่อถือของศำสนำบำงศำสนำอยู่ 
 1.2 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (Spontaneous generation หรือ Abiogenesis) 

     เป็นทฤษฎีที่อธิบำยว่ำ “ชีวิตเกิดขึ้นได้เองเรื่อยๆ จำกสิ่งที่ไม่มีชีวิต” เช่น ปลำบำงชนิด 
เกิดจำกโคลนและทรำย หนูเกิดจำกเศษผงและเศษกระดำษตำมช่องที่อำศัยอยู่ จิ้งหรีดเกิดจำกน้ ำค้ำง
บนใบหญ้ำ เป็นต้น ควำมเชื่อดังกล่ำวนี้นักวิทยำศำสตร์รุ่นหลังๆ ต่อมำได้ท ำกำรทดลองคัดค้ำนและ
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หักล้ำงควำมเชื่อนั้นไป เพรำะจำกกำรทดลองปรำกฏว่ำสิ่งมีชีวิตจะต้องเกิดจำกสิ่งมีชีวิตที่มีมำก่อน
แล้ว 

1.3 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต (Biogenesis)  

     เป็นทฤษฎีที่กล่ำวว่ำ “ชีวิตเกิดมำจำกชีวิตที่มีมำก่อนแล้ว” กล่ำวคือ สิ่งมีชีวิตบนโลก
ทัง้หมด ขณะนี้มำจำกสิ่งที่มีชีวิต (บรรพบุรุษ) เท่ำนั้น ทฤษฎีนี้มีกำรทดลองสนับสนุนมำกมำย แต่ยังมี
ปัญหำอยู่อีกว่ำ ชีวิตที่เกิดมำก่อนหรือชีวิตแรกเริ่มนั้นมำจำกไหนและอย่ำงไร  

1.4 สิ่งมีชีวิตมาจากนอกโลก (Cosmozoic theory) 

     เป็นทฤษฎีที่กล่ำวว่ำชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีใครสร้ำงขึ้นและไม่ได้มำจำกสิ่งไม่มีชีวิต เช่น 

บำงคนอ้ำงว่ำชีวิตในโลกนี้เกิดมำจำกโลกหรือดำวดวงอ่ืนพร้อมกับลูกอุกกำบำตหรือสะเก็ดดำวตก  

โดยเกิดจำกสปอร์ (Spore) ซึ่งติดมำกับสะเก็ดดำวตก เป็นต้น แต่ยังมีปัญหำอีกว่ำสปอร์เหล่ำนั้นเกิด
มำจำกอะไรและอย่ำงไร 

1.5 สิ่งมีชีวิตเกิดมาจากการวิวัฒนาการของสารอินทรีย์ (Organic evolution) 

     เป็นทฤษฎีที่อ้ำงว่ำ เมื่อโลกเย็นลงมำกและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ 
ชีวิตจะค่อยๆ เกิดขึ้นมำจำกสิ่งที่ไม่มีชีวิตพวกสำรประกอบง่ำยๆ รวมตัวกันโดยกำรบังเอิญอย่ำงที่สุด 

ควำมเหมำะสมและสำรประกอบที่กล่ำวถึงนั้นจะมีเฉพำะในสมัยนั้นเท่ำนั้น ต่อๆ มำจะไม่มีอีก เช่นใน
สมัยนี้สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่สำมำรถที่จะท ำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตกลำยเป็นสิ่งที่มีชีวิต
ไปได้อีก สำรประกอบอย่ำงง่ำยๆ ตำมทฤษฎีนี้คือพวกอนินทรียสำร ซึ่งเข้ำใจว่ำในบรรยำกำศของโลก
ยุคแรกคงจะมีก๊ำซมีเทน แอมโมเนีย ไอน้ ำ ไฮโดรเจนไซยำไนด์และไฮโดรเจน เหล่ำนี้จะค่อยๆ รวมตัว
และวิวัฒนำกำรไปเป็นอินทรียสำรที่มีอณูซับซ้อนมำกขึ้นทุกทีและในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิต
แรกเริ่มง่ำยๆ ขึ้น จำกนั้นค่อยๆ มีวิวัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ 

สันนิษฐำนว่ำสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนั้นคงจะเป็นกรดนิวคลิอิค ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นแม่พิมพ์สำมำรถสร้ำงสำรที่
เหมือนตนเองข้ึนใหม่ได ้ 

 

2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
2.1 ความหมายของวิวัฒนาการ 
     พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนกล่ำวไว้ว่ำ “วิวัฒนำกำร” หมำยถึง กระบวนกำร

เปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลำยไปสู่สภำวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น และหำกกล่ำวเฉพำะลงไปถึงวิวัฒนำกำร
ของสิ่งมีชีวิตแล้ว สำมำรถให้ควำมหมำยได้ว่ำมันคือกำรที่สิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที
ละน้อยอย่ำงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำนำนจนกลำยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่ำงไปจำกเดิม และสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้ในสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสม (พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, 2554) 
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     กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2553 : 45) ให้ควำมหมำยของ วิวัฒนำกำร ว่ำหมำยถึง กำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตทีละน้อยติดต่อกันเป็นเวลำนำน จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตปัจจุบันมีควำมแตกต่ำง
จำกสิ่งมีชีวิตเดิมอย่ำงเห็นได้ชัดทั้งรูปร่ำงหรือกำรท ำงำนของร่ำงกำย 

      ดังนั้น วิวัฒนาการ (Evolution) หมำยถึง กระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
จำกสิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิมจนกลำยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่ำงจำกเดิม ทั้งด้ำนรูปร่ำง สรีระ พฤติกรรม และ
กำรด ำรงชีวิต โดยเกิดกำรเปลี่ยนแปลงช้ำๆ อย่ำงต่อเนื่องและยำวนำนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน  

     กำรศึกษำว่ำสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ บนโลกมีวิวัฒนำกำรอย่ำงไรนั้น จะต้องใช้หลักฐำนทำง
วิวัฒนำกำรและกำรพิสูจน์ทำงวิทยำศำสตร์ประกอบกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกที่สุด 

 2.2 หลักฐานทางวิวัฒนาการ 

     กำรเกิดวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตสำมำรถค้นหำหลักฐำนได้จำกซำกดึกด ำบรรพ์ของ
สิ่งมีชีวิต หลักฐำนกำรปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์ หลักฐำนจำกโครงสร้ำงและหลักฐำนทำงภูมิศำสตร์ 
ดังนี้ 

     2.2.1 หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต (Fossil)  

   เกิดจำกซำกของสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ที่ถูกทับถมอยู่ในชั้นหินยุคต่ำงๆ  หรือ 

ถูกทับถมโดยโคลนหรือตะกอนในน้ ำอย่ำงรวดเร็ว แร่ธำตุที่ละลำยอยู่ในน้ ำจึงซึมเข้ำสู่โครงสร้ำง
กระดูกกลำยเป็นหินหรืออำจเกิดจำกลำวำซึ่งเป็นหลักฐำนที่ส ำคัญที่สุดในกำรสนับสนุนว่ำสิ่ งมีชีวิตมี
กระบวนกำรวิวัฒนำกำรค่อยเป็นค่อยไป ซำกดึกด ำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอำยุอย่ำงน้อยหนึ่งหมื่นปีขึ้น
ไปมักพบในหินชั้นหรือหินตะกอน ดังแสดงดังภำพที่ 2.1 ปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์สำมำรถค ำนวณอำยุ
ของหินว่ำเกิดขึ้นมำนำนพียงใด ดังนั้นอำยุของซำกดึกด ำบรรพ์ก็จะมีอำยุไม่น้อยไปกว่ำอำยุของหิน
นั้นๆ เช่น นักวิทยำศำสตร์ค ำนวณได้ว่ำ แบคทีเรียชื่อ Eubacteriumisolatum เกิดขึ้นเมื่อประมำณ
สำมพันล้ำนปีที่ผ่ำนมำแล้ว (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 2553 : 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ซำกดึกด ำบรรพ์ของ
ปลำเกล็ดแข็งพบที่ ภูกุ้มข้ำว 
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ที่มำ : http://www.sopon.ac.th/ 

sopon/lms/earth_science/ 

chapter4_1.html, 2555 
 

http://www.sopon.ac.th/%20sopon/lms/earth_science/%20chapter4_1.html
http://www.sopon.ac.th/%20sopon/lms/earth_science/%20chapter4_1.html
http://www.sopon.ac.th/%20sopon/lms/earth_science/%20chapter4_1.html
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      2.2.2 หลักฐานการปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์  

              ในอดีตไม่ว่ำจะเป็นพืชหรือสัตว์เดิมทีเดียวเป็นพันธุ์ป่ำทั้งนั้น  มีผลผลิตต่ ำ 
ลักษณะไม่เหมำะต่อกำรอุปโภคบริโภค และมนุษย์ได้มีกำรปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตให้สูงขึ้น ให้
เหมำะสมต่อผู้อุปโภคบริโภคซึ่งกล่ำวได้ว่ำสิ่งมีชีวิตมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมได้  เนื่องจำกกำร
กระท ำของมนุษย์และเป็นไปเองโดยธรรมชำติ กำรปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นกำรท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต โดยอำศัยควำมรู้เรื่องกำรคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์โดยมนุษย์ตัวอย่ำง  
เช่น ข้ำวโพดที่ปลูกกันในปัจจุบันมีหลำยพันธุ์ เช่น พันธุ์สุวรรณ1 พันธุ์ปำกช่อง1602 พันธุ์ฮำวำย
หวำนพิเศษ ข้ำวโพดพันธุ์สุวรรณ 1 เป็นที่นิยมปลูกกันมำกได้มำจำก กำรคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์
ของข้ำวโพดที่มีลักษณะเด่นจำกเขตร้อนในแถบต่ำงๆ ของโลกจ ำนวน 36 พันธุ์ด้วยกัน ลักษณะพิเศษ
ของข้ำวโพดพันธุ์นี้คือ เมล็ดแข็ง ใสสีส้มต้ำนทำนโรครำน ้ำค้ำงได้ดี และให้ผลผลิตสูง หลักฐำนเหล่ำนี้ 
แสดงว่ำสิ่งมีชีวิตมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นในอดีตอันยำวนำน สิ่งมีชีวิตในธรรมชำติก็น่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันซึ่งอำจเกิดในอัตรำที่ช้ำกว่ำมำก และเกิดในทิศทำงที่ก ำหนดโดยธรรมชำติ 

2.2.3 หลักฐานจากรูปร่าง 
                    จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบโครงสร้ำงอวัยวะบำงอย่ำงของสัตว์ต่ำงสปีชีส์ แม้จะมี
รูปร่ำงภำยนอกและหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน เช่น แขนมนุษย์ ครีบปลำวำฬ และปีกค้ำงคำว แต่เมื่อ
พิจำรณำโครงสร้ำงภำยใน เช่น กระดูกและกล้ำมเนื้อมีควำมคล้ำยคลึงกันมำก จึงสำมำรถถือได้ว่ำ
สิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้มีบรรพบุรุษร่วมกัน แต่กำรที่มีวิวัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงจนลักษณะภำยนอกแตกต่ำง
กันมำก ก็เพรำะผลจำกกรรมพันธุ์ร่วมและกำรคัดเลือกทำงธรรมชำติในช่วงเวลำยำวนำนและสภำพใน
ที่อยู่อำศัยที่แตกต่ำงกันด้วย (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 2553 : 47) 

2.2.4 หลักฐานทางด้านภูมิศาสตร์ 
        โดยปกติแล้วไม่จ ำเป็นเสมอไปว่ำจะพบสัตว์ที่คล้ำยคลึงกันในทวีปที่คล้ำยคลึงกัน

เสมอไป สิ่งมีชีวิตบำงชนิดก ำเนิดจำกบริเวณนี้แล้วไม่สำมำรถแพร่กระจำยไปบริเวณอ่ืนได้  เนื่องจำก
สภำพแวดล้อมบริเวณอ่ืนไม่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตเต็มที่ จึงพบเห็นแต่บริเวณที่ก ำเนิดเท่ำนั้น 

สิ่งมีชีวิตเข้ำไปอำศัยในแหล่งใหม่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม่  โดยเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงลักษณะรูปร่ำง รูปร่ำงลักษณะบำงครั้งเมื่อเปลี่ยนแปลงมำกๆ ก็เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้น 

ภูมิอำกำศและภูมิประเทศเป็นตัวก ำหนดที่ท ำให้มีกำรกระจำยของพืชและสัตว์แตกต่ำงกันไป โดยอยู่
กับควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมนั้นๆ  สิ่งกีดขวำงต่ำงๆ เช่น ภูเขำ ทะเลทรำย ทะเล มหำสมุทร 
เป็นผลให้มีกำรแบ่งแยกและเกิดสปีชีส์ในที่สุด เช่น กำรเกิดสปีชีส์ของกุ้งที่ต่ำงกัน 6 สปีชีส์ จำกเดิมที่
มีเพียงสปีชีส์เดียว แต่กำรเปลี่ยนแปลงและกำรเคลื่อนขยับของแผ่นทวีปท ำให้กุ้งเหล่ำนี้ถูกแยกจำก
กัน โดยสภำพทำงภูมิศำสตร์และต่ำงก็ต้องปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมเมื่อเวลำผ่ำนไป ลักษณะ
ควำมแตกต่ำงจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยจนไม่อำจผสมพันธุ์กันได้อีก เกิดเป็นกุ้งต่ำงสปีชีส์ขึ้น 
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2.3 ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

 ในอดีตทำงซีกโลกตะวันตกมีควำมเชื่อว่ำโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นด้วย
อำนุภำพของสิ่งเหนือธรรมชำติ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 18 เมื่อวิทยำศำสตร์มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น 

มีกำรสร้ำงเครื่องมือวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำรประกอบกับกำรเดินทำงออกส ำรวจ
แผ่นดินใหม่ของชนชำติต่ำงๆ ท ำให้เกิดข้อสงสัยในควำมเชื่อเดิมเรื่องก ำเนิดของสิ่งมีชีวิตและเริ่มมีกำร
เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจำกอดีต ต่อมำในต้นศตวรรษที่ 19 

เริ่มมีกำรบุกเบิกเรื่องกำรศึกษำซำกดึกด ำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตจำกตัวอย่ำงที่เก็บจำกทั่วโลก จึงท ำให้
นักวิทยำศำสตร์ได้ข้อมูลสนับสนุนกับหลักฐำนด้ำนอ่ืนๆ เพ่ิมมำกขึ้น จนท ำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ 
เกี่ยวกับวิวัฒนำกำรที่เชื่อว่ำสิ่งมีชีวิตน่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละยุคสมัยและยอมรับว่ำสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนำกำรจริง 

      ทฤษฎีวิวัฒนำกำรเป็นแนวคิดของนักวิทยำศำสตร์ที่พยำยำมอธิบำยกำรเกิดขึ้นของ
สิ่งมีชีวิต โดยอำศัยหลักฐำนทำงด้ำนต่ำงๆ ประกอบและยืนยัน ทฤษฎีวิวัฒนำกำรของนักวิทยำศำสตร์
ที่ส ำคัญ ได้แก่ ทฤษฏีของลำมำร์ค ทฤษฎีของชำร์ลส์ ดำร์วิน และทฤษฎีของเมนเดล  

2.3.1 ทฤษฎีของลามาร์ก (Lamarck’s theory) 
              ลำมำร์ก (Jean Lamarck, พ.ศ. 2287-2372) เป็นนักธรรมชำติวิทยำชำวฝรั่งเศส

แสดงดังภำพที่ 2.2 เป็นบุคคลแรกที่ได้วำงรำกฐำนทำงวิวัฒนำกำรขึ้นและได้ตั้งทฤษฎีขึ้นเรียกว่ำ 
“ทฤษฎีของลำมำร์ก” และตีพิมพ์ในหนังสือ Philosophinezoologigue ในปี พ.ศ.2345 เป็นที่
เชื่อถือกันมำกกว่ำ70 ปี      
 

 

 

                      ภาพที่ 2.2 ลำมำร์ก 

                                               ที่มำ : http://www.rmutphysics.com/charud  

cibook/bio2/chapter6/image/image001.jpg, 

2555  

 

ลำมำร์กได้เสนอควำมคิดในเรื่องวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตไว้เป็น 2 ข้อ คือ 

1) กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (law of use and disuse) มีใจควำมว่ำ สิ่งมีชีวิต 

มีแนวโน้มที่จะพัฒนำไปมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น และสิ่งมีชีวิตมีควำมพยำยำมที่จะอยู่รอดในธรรมชำติ 
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสรีระไปในทิศทำงนั้น “หำกอวัยวะใดที่มีกำรใช้งำนมำกในกำร
ด ำรงชีวิตจะมีขนำดใหญ่ ส่วนอวัยวะใดที่ไม่ใช้จะค่อยๆ ลดขนำดและอ่อนแอลง และเสื่อมไปในที่สุด”  

 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter2/p2.html#text_link1
http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter2/p2.html#text_link1
http://www.rmutphysics.com/charud%20%20cibook/bio2/chapter6/image/image001.jpg
http://www.rmutphysics.com/charud%20%20cibook/bio2/chapter6/image/image001.jpg
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2) กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ (law of inheritance of 

Acquired characteristics) ข้อสองมีควำมเกี่ยวเนื่องต่อจำกข้อแรก มีใจควำมว่ำ “กำรเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้และไม่ใช้นั้นจะคงอยู่ได้ และสิ่งมีชีวิตสำมำรถถ่ำยทอดลักษณะ
ที่เกิดใหม่นี้ไปสู่รุ่นลูกได้” ตัวอย่ำงของสิ่งมีชีวิตที่ลำมำร์กยกมำอ้ำงอิง ได้แก่  

              2.1) พวกนกน้ า โดยกล่ำวว่ำ นกที่หำกินบนบกจะไม่มีแผ่นพังผืดหนังต่อ
ระหว่ำงนิ้วเท้ำ ส่วนนกที่หำกินในน ้ำมีควำมต้องกำรใช้เท้ำโบกพัดน ้ำส ำหรับกำรเคลื่อนที่ผิวหนัง
ระหว่ำงนิ้วเท้ำ จึงขยำยออกต่อกันเป็นแผ่นและลักษณะนี้ถ่ำยทอดไปสู่รุ่นลูกหลำนได้  

       2.2) สัตวพ์วกง ูซึ่งไม่มีขำปรำกฏให้เห็น แต่จำกโครงกระดูกยังมีซำกขำเหลือ 

ติดอยู่ซึ่งลำมำร์ก อธิบำยว่ำงูอำศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพงหญ้ำรกทึบกำรเลื้อยไปท ำให้ล ำตัวยำว  

ส่วนขำไม่ได้ใช้จึงค่อยๆ ลดขนำดเล็กลงและหำยไป ลักษณะนี้ถ่ำยทอดไปได้งูรุ่นต่อๆ มำจึงไม่มีขำ 
                  2.3) ยีราฟ ซึ่งในปัจจุบันมีคอยำว ลำมำร์กได้อธิบำยว่ำ บรรพบุรุษยีรำฟคอ
สั้นกว่ำยีรำฟปัจจุบัน แต่เนื่องจำกต้องกินใบอ่อนบนยอดไม้เป็นอำหำรเมื่อใบอ่อนบริเวณด้ำนล่ำงถูก
กินหมด ต้องยืดคอเพ่ือกินยอดไม้ที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นเวลำนำนท ำให้คอยำวขึ้น เมื่อยีรำฟตัวนี้มีลูก ลูกที่
เกิดมำจะคอยำวเหมือนแม่ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนี้สำมำรถถ่ำยทอดสู่รุ่นลูกหลำนยีรำฟรุ่นต่อมำ
ได้ ดังนั้นยีรำฟจึงมีคอยำวอย่ำงที่เห็นในปัจจุบัน แสดงดังภำพที่ 2.3 ในยุคนั้นได้รับกำรเชื่อถือมำก 
แต่ในปัจจุบันควำมเชื่อนี้ได้หมดไปเนื่องจำกกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไม่ได้เกิด
จำกกำรฝึกปรือหรือกำรใช้อยู่เสมอ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 วิวัฒนำกำรของยีรำฟตำมทฤษฎีของลำร์มำร์ค 

ที่มำ : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less3_1_1.html, 2555 

 

 กำรทดลองเพ่ือสนับสนุนควำมคิดของลำมำร์คในเรื่องของกฎแห่งกำรใช้และ
ไม่ใช้นั้น พอจะมีตัวอย่ำงสนับสนุน เช่น กำรฝึกฝนกล้ำมเนื้อจะท ำให้กล้ำมเนื้อมีขนำดใหญ่โตขึ้นมำได้

 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less3_1_1.html
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ดังเช่นนักกล้ำม นักเพำะกำยนักกีฬำประเภทต่ำงๆ แต่ส ำหรับกฎแห่งกำรถ่ำยทอดลักษณะที่เกิดขึ้น
ใหม่ยังไม่มีกำรทดลองใดสนับสนุน อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันมีบำงสถำนกำรณ์ที่สนับสนุนแนวคิดของ
ลำมำร์ก เช่น กำรเกิดมะเร็งบำงชนิดที่สำมำรถถ่ำยทอดสู่ลูกหลำนได้ จำกข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ที่
ก้ำวหน้ำไปมำกในปัจจุบันท ำให้แนวคิดของลำมำร์กที่แต่ก่อนดูเหมือนจะหมดควำมหมำยทำงวิชำกำร
กลับมำคงอยู่และท้ำทำยต่อกำรพิสูจน์ต่อไป 

ออกัส ไวส์มำน (August Weisman ; 2377 – 2457) ดังภำพที่ 2.4 ได้เสนอ
ควำมคิด “ค้ำนทฤษฎีของลำมำร์ค” โดยกล่ำวว่ำ “ลักษณะที่ถ่ำยทอดไปยังลูกหลำนได้นั้นจะต้องเกิด
จำกเซลล์สืบพันธุ์ มิใช่จำกเซลล์ร่ำงกำย” เขำได้ทดลองตัดหำงหนูตัวผู้ตัวเมียแล้วให้ผสมพันธุ์กัน 
ปรำกฎว่ำลูกหลำนออกมำมีหำง กำรทดลองนี้ท ำติดต่อกันถึง 20 รุ่น หนูในรุ่นที่ 21 ก็ยังคงมีหำงอยู่ 
ไวส์มำนอธิบำยว่ำ เนื่องจำกลักษณะที่ตัดหำงหนูออกนั้นเป็นกำรกระท ำต่อเซลล์ร่ำงกำยแต่เซลล์
สืบพันธุ์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ลักษณะหำงยำวซึ่งจะถูกถ่ำยทอดโดยเซลล์สืบพันธุ์ยังคงอยู่ 
 

 

  
  ภาพที่ 2.4 ออกัส ไวส์มำน 

                                     (          ที่มำ : http://www.biografiasyvidas.        

                                                                    com/Biografia/w/Weismann.htm,   

                                                                    2555 

 

2.3.2 ทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin’s theory) 

    ชำร์ลส์ ดำร์วิน (Charles Darwin, พ.ศ. 2352-2428) ได้รับกำรยกย่องให้เป็น 

“บิดำแห่งทฤษฎีของวิวัฒนำกำร” ภำพของชำร์ลส์ ดำร์วินแสดงดังภำพที่ 2.5  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ชำร์ลส์ ดำร์วิน  
ที่มำ : http://ernestgonzalez.wordpress.com/, 2555 

 
 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter2/p2.html#text_link3
http://ernestgonzalez.wordpress.com/
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 เมื่อดำร์วินมีอำยุเพียง 22 ปีเท่ำนั้น เขำได้รับกำรฝำกฝังโดยศำสตรำจำรย์จอห์น     

เฮนสโลว์ (John Henslow) ให้เดินทำงไปกับเรือหลวงบีเกิ้ล (HMS Beagle) ดังภำพที่ 2.6 เขำไปใน
ฐำนะนักธรรมชำติวิทยำประจ ำเรือ กำรเดินทำงครั้งนี้เป็นโครงกำรของรำชนำวีอังกฤษ ซึ่งมีเป้ำหมำย
ในกำรเดินทำงเพ่ือร่ำงแผนที่โลก และส ำรวจภูมิประเทศบริเวณชำยฝั่งทะเลของทวีปอเมริกำใต้และ
หมู่เกำะในมหำสมุทรแปซิฟิกซึ่งยังไม่มีใครเคยไปส ำรวจมำก่อน เรือหลวงบีเกิ้ลเดินทำงมำถึงหมู่เกำะ
กำลำปำกอส (Galapagos islands) ซึ่งเป็นหมู่เกำะที่อยู่ในมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ตั้งอยู่ 600 

ไมล์ (970 กิโลเมตร) ไปทำงทิศตะวันตกของชำยฝั่งประเทศเอกวำดอร์ ห่ำงออกไปประมำณ 970 

กิโลเมตร อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยเกำะใหญ่น้อยมำกมำย เกิดจำกภูเขำไฟขนำดยักษ์มีอำยุ
นับล้ำนปี บำงปล่องก็เป็นภูเขำไฟที่ดับแล้ว บำงปล่องก็ยังปะทุบ้ำงเป็นครั้งครำว กำลำปำกอส
ประกอบด้วยเกำะหลักๆ 13 เกำะดังภำพที่ 2.7  

 

  

 

 

 

 

  

                                                                      
 

 

             ภาพที่ 2.6 ภำพวำดเรือหลวงบีเกิ้ล       ภาพที่ 2.7 หมู่เกำะกำลำปำกอส 

ที่มำ : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less3_2_2.html, 2555 

 

  เกำะกำลำปำกอสนั้นมีสภำพโดยทั่วไปแห้งแล้งและกันดำร เป็นที่ที่กระแสน้ ำเย็น
ไหลมำพบกับกระแสน้ ำอุ่น จึงท ำให้สำมำรถพบสิ่งมีชีวิตได้ทั้งประเภทที่ชอบน้ ำเย็น เช่น สิงโตทะเล
และเพ็นกวิน รวมทั้งสัตว์ที่ชอบน้ ำอุ่นก็หำได้บนเกำะนี้อีกเช่นกัน ที่นี่จึงเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืชและ
สัตว์จ ำนวนมำกหลำกหลำยสปีชีส์ มีสำยพันธุ์สิ่งมีชีวิตแปลกๆ แทบจะไม่สำมำรถพบได้ที่ไหนในโลก 

อำทิ เต่ำกระดอง (Galapagos tortoise) ที่มีน้ ำหนักมำกถึง 200 - 500 ปอนด์ กิ้งก่ำ (Iguana) 

สิงโตทะเล (Galapagos sea-lion) นกนำนำชนิด โดยเฉพำะนกฟินช์ (Finch) 

ดำร์วินพบว่ำ นกฟินช์ในแต่ละเกำะมีลักษณะแตกต่ำงกันบ้ำง โดยเฉพำะลักษณะ
จะงอยปำกของนกในแต่ละเกำะจะเหมำะสมกับวิธีกำรหำกินของมัน เช่น นกที่ กินแมลงที่อยู่ตำม
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ต้นไม้สูงๆ จะมีจะงอยปำกที่แหลมคมเพ่ือลอกเปลือกไม้ นกในบำงเกำะอยู่ตำมพุ่มไม้เตี้ยๆ หรือพ้ืนดิน
กินเมล็ดพืชเป็นอำหำรจะมีจะงอยปำกที่แข็งแรงดังภำพที่ 2.8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ สิ่งที่ท ำให้พวกมัน
แตกต่ำงกันนั้น ผันแปรไปตำมสิ่งแวดล้อมบริเวณที่นกพวกนั้นอำศัยอยู่ โดยรูปทรงของจะงอยปำกที่
แตกต่ำงกันของนกฟินช์เป็นผลมำจำกอำหำรของนกท่ีอยู่บนแต่ละเกำะ  

 

ภาพที่ 2.8 จงอยปำกของนกฟินช์ที่
แตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมในกำร
กินอำหำร 

ที่มำ : http://biohong6.exteen. 

com/20090806/charles-darwin, 

2555 

 

 ดำร์วินจึงได้ข้อสรุปซึ่งนับเป็นกำรน ำไปสู่กำรอธิบำยทฤษฎีวิวัฒนำกำรว่ำ ในอดีต
กำลเมื่อบรรพบุรุษของนกฟินช์ได้มำจำกทวีปอเมริกำใต้ แล้วมำแพร่พันธุ์ยังเกำะต่ำงๆ ของหมู่เกำะ 
กำลำปำกอสซึ่งมีสภำพแวดล้อมแตกต่ำงกัน นกชนิดใดที่สำมำรถปรับตัวให้อยู่รอดในสภำพแวดล้อม
ได้ มันก็จะอยู่รอด สำมำรถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ มันจะค่อยเกิดกลำยกลำยพันธุ์จำกรุ่นสู่รุ่นอย่ำงช้ำๆ 
และเม่ือกำรกลำยพันธุ์ที่ว่ำนี้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมันก็จะกลำยเป็นวิวัฒนำกำรที่เรียกว่ำ “กำรปรับตัว
สืบทอด” ส่วนตัวใดที่ไม่สำมำรถปรับตัวได้มันก็จะค่อยๆ หำยไปและสูญพันธุ์ลงในที่สุด ซึ่งกลไกที่คอย
คัดสรรว่ำสัตว์ใดจะอยู่ สัตว์ใดจะไปนั้นก็คือสิ่งที่ดำร์วินเรียกว่ำ “การคัดเลือกตามธรรมชาติ 
(Natural selection)” นั่นเอง 
 ควำมแตกต่ำงได้แฝงตัวอยู่ในสิ่งมีชีวิต ท ำให้พวกมันสำมำรถปรับตัวและ      
แพร่พันธุ์สืบทอดสู่รุ่นต่อๆ ไป ซึ่งกุญแจส ำคัญที่ท ำให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีควำมแตกต่ำงกันก็คือ 
สภำพแวดล้อมที่ต่ำงกันนั่นเองหรือที่จะกล่ำวว่ำ “สภำพแวดล้อมไม่ใช่สิ่งที่ท ำให้เกิดกำรผันแปรของ
สิ่งมีชีวิต หำกแต่ควำมผันแปรเหล่ำนั้นมีอยู่ในทุกชีวิตอยู่แล้ว ธรรมชำติจึงท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้คัด
สรร” ดำร์วินได้ใช้เวลำเพื่อรวบรวมหลักฐำนต่ำงๆ และศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนำกำร
ที่เขำค้นพบยำวนำนถึง 20 ปีต่อมำในอังกฤษ จนกระทั่งได้เสนอแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนำกำร�ออกมำเป็น
หนังสือที่มีชื่อว่ำ "On the Origin of the Species" ตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภำคม 
ค.ศ. 1859 (บริษัทเว็บไซด์วิชำกำร.คอม, 2554) 

 ดังนั้นทฤษฏีกำรคัดเลือกโดยธรรมชำตินั้นกล่ำวได้ว่ำ สิ่งมีชีวิตมีควำมหลำกหลำย
ตำมธรรมชำติและปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ปริมำณอำหำรและน้ ำที่จ ำกัด ท ำให้สิ่งมีชีวิตตัวที่
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เหมำะสมเท่ำนั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอด และถ่ำยทอดลักษณะที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมนั้นไปสู่
ลูกหลำน  

 ทฤษฏีกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติของชำร์ลส ดำร์วิน สรุปได้เป็นประเด็นหลักๆ 

ดังนี้ (สถำบันนวัตกรรมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล, 2554) 

1) สิ่งมีชีวิตย่อมมีลักษณะที่แตกต่ำงกันบ้ำงเล็กน้อยในสปีชีส์เดียวกัน เรียกควำม 

แตกต่ำงนี้ว่ำ “กำรแปรผัน (Variation)” 

2) สิ่งมีชีวิตมีลูกหลำนจ ำนวนมำกตำมล ำดับเรขำคณิต แต่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มี 
จ ำนวนเกือบคงท่ี เพรำะมีจ ำนวนหนึ่งตำยไป 

3) สิ่งมีชีวิตต้องมีกำรต่อสู้เพ่ือควำมอยู่รอด หำกลักษณะที่แปรผันของสิ่งมีชีวิต
นั้นเหมำะสมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตนั้นจะสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่และถ่ำยทอดลักษณะดังกล่ำวไปยัง
ลูกหลำน           

4) สิ่งมีชีวิตที่เหมำะสมที่สุดเท่ำนั้นที่อยู่รอดและด ำรงเผ่ำพันธุ์ของตนไว้และท ำ
ให้เกิดกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ เกิดควำมแตกต่ำงไปจำกสปีชีส์เดิมมำกขึ้นจนเกิดสปีชีส์ใหม่ 
สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอด ไม่จ ำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมมำกท่ีสุด  

        ในกรณี ยีรำฟปัจจุบันมีคอยำวนั้น ดำร์วินอธิบำยว่ำ บรรพบุรุษของยีรำฟมีทั้ง
พวกที่คอสั้นและคอยำว เนื่องจำกกำรแปรผันของลักษณะทำงพันธุกรรม เมื่อเกิดสภำวะขำดอำหำร 
ยีรำฟคอยำวสำมำรถกินใบไม้และยอดไม้ที่อยู่สูงๆ ได้ จึงแข็งแรงกว่ำและมีโอกำสอยู่รอดได้มำกกว่ำ
ยีรำฟคอสั้น และถ่ำยทอดลักษณะคอยำวไปยังรุ่นต่อๆ มำ ซึ่งเป็นผลจำกกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ   
ดังแสดงในภำพที่ 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 วิวัฒนำกำรของยีรำฟตำมทฤษฏีของชำล์ล ดำร์วิน 

ที่มำ : สีมำ ชัยสวัสดิ์ และคณะ, 2548 อ้ำงใน http://www.sasipin.com/unit2_2.htm, 2555 

 

http://www.sasipin.com/unit2_2.htm
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2.3.3 ทฤษฎีของเมนเดล (Mendel’s theory) 
 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel, พ.ศ. 2365-2427) เป็นบำทหลวงชำว
ออสเตรีย แสดงดังภำพที่ 2.10 และในขณะเดียวกันก็เป็นอำจำรย์สอนหนังสือให้แก่นักเรียนในเรื่อง
พันธุกรรมด้วย เมนเดลมีควำมสนใจศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์โดยเฉพำะด้ำนพันธุศำสตร์ และเขำได้รับ
กำรยกย่องให้เป็นบิดำแห่งพันธุศำสตร์  
 

 

 

 

 

    ภาพที่ 2.10 เกรเกอร์ เมนเดล 

ที่มำ : http://www.dek-d.com/board/ 

view/2686737/, 2555 

 

แม้ว่ำดำร์วินและนักวิทยำศำสตร์คนอ่ืนๆ จะสังเกตเห็นควำมหลำกหลำยของ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชำติ แต่ดำร์วินก็ยังไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำควำมหลำกหลำยนั้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร จน
เกรเกอร์ เมนเดล เริ่มท ำกำรทดลองผสมพันธุ์ถั่วในช่วงปี พ.ศ. 2399 - 2406 และพบว่ำมีกำร
ถ่ำยทอดลักษณะของรุ่นพ่อแม่ผ่ำนไปยังลูกด้วยสัดส่วนที่คงที่ และเขำยังท ำนำยว่ำน่ำจะมีบำงสิ่ง
บำงอย่ำงที่สำมำรถส่งผ่ำนลักษณะของบรรพบุรุษไปยังลูกหลำนได้ ซึ่งนี่เองนับเป็นจุดเริ่มต้นอันน ำมำ
สู่กำรเปิดเผยเรื่องสำรพันธุกรรม กำรค้นพบของเมนเดลถือว่ำเป็นกำรค้นพบยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในวงกำร
พันธุศำสตร์ เนื่องจำกเมนเดลสำมำรถไขควำมลับกำรสืบทอดลักษณะทำงพันธุกรรมต่ำงๆ จำกบรรพ
บุรุษไปสู่ลูกหลำนโดยที่ในสมัยนั้นยังไม่มีกำรค้นพบสำรพันธุกรรม ดีเอ็นเอ ยีน หรือโครโมโซมแต่
อย่ำงใด 

1) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล  
   พันธุกรรม (Heredity)  หมำยถึง กำรถ่ำยทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจำก
รุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง หรือจำกบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลำน เช่น ลักษณะสีผิว ลักษณะเส้นผม ลักษณะสีตำ 
เป็นต้น เรำเรียกลักษณะดังกล่ำวว่ำ “ลักษณะทำงพันธุกรรม”  ในกำรพิจำรณำลักษณะต่ำงๆ ว่ำ
ลักษณะใดเป็นลักษณะทำงพันธุกรรมนั้น จะต้องพิจำรณำหลำยๆ รุ่น หรือหลำยชั่วอำยุเพรำะ
ลักษณะทำง พันธุกรรมบำงอย่ำงอำจไม่ปรำกฏในรุ่นลูก แต่อำจปรำกฏในรุ่นหลำนได้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.dek-d.com/board/%20view/2686737/
http://www.dek-d.com/board/%20view/2686737/
http://bhongsadhorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://bhongsadhorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://bhongsadhorn.wordpress.com/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://bhongsadhorn.wordpress.com/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1
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  ลักษณะทำงพันธุกรรมของคนคือลักษณะที่สำมำรถถ่ำยทอดต่อไปยังรุ่น
ลูกหลำนได้ตำมกฏของเมนเดล มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะเด่นจะถ่ำยทอดในทุกรุ่น ลักษณะด้อยจะ
ถ่ำยทอดในรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่ำนั้น 

2) ลักษณะท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

  กรรมพันธุ์หรือลักษณะต่ำงๆ ในสิ่งมีชีวิตสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่รุ่นต่อไปได้
โดยผ่ำนทำงเซลล์สืบพันธุ์ กล่ำวคือ เมื่อเกิดกำรปฏิสนธิระหว่ำงเซลล์ไข่ของแม่และอสุจิของพ่อ
ลักษณะต่ำงๆ ของพ่อและแม่จะถ่ำยทอดไปยังลูก ตัวอย่ำงลักษณะทำงพันธุกรรม ได้แก่ สีตำ สีผม 
ควำมสูง สีผิว ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้ ผมหยิก ผมเหยียด มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู เป็นต้น โดยลูกจะได้รับกำร
ถ่ำยทอดลักษณะจำกพ่อและแม่ พ่อจะได้รับกำรถ่ำยทอดลักษณะมำจำกปู่ ย่ำ แม่จะได้รับกำร
ถ่ำยทอดลักษณะจำกตำ ยำย กำรถ่ำยทอดลักษณะเช่นนี้เป็นกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
ลักษณะบำงลักษณะของลูกอำจเหมือนหรือแตกต่ำงจำกพ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ลักษณะที่แตกต่ำง
ออกไปนี้เป็นลักษณะที่แปรผันและสำมำรถถ่ำยทอดสู่รุ่ นลูก รุ่นหลำนต่อไป กำรถ่ำยทอดทำง
พันธุกรรมไม่ได้มีแต่ในมนุษย์เท่ำนั้น พืช สัตว์ก็มีกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมด้วย สังเกตจำก
ลูกที่ได้รับกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมจำกพ่อและแม่ ลักษณะบำงลักษณะจำกพ่อและแม่    
จะปรำกฏและแสดงให้เห็นได้ในรุ่นลูก แต่บำงลักษณะอำจไม่ปรำกฏในรุ่นลูก แต่อำจไปแสดงออก
หรือปรำกฏในรุ่นหลำนได ้

               3) กฎของเมนเดล 

 เมนเดลท ำกำรทดลองศึกษำกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม โดยกำร
ผสมพันธุ์ถั่วลันเตำที่มีประวัติว่ำต้นสูงทุกรุ่นกับต้นเตี้ยแคระ ผลปรำกฏว่ำรุ่นลูกหรือรุ่น F1 (First 

filial generation) จะเป็นต้นสูงทั้งหมด และเมื่อเมนเดลน ำเอำเมล็ดที่เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ภำยใน
ดอกเดียวกันของรุ่น F1 ไปเพำะเมล็ดซึ่งเป็นรุ่นหลำนหรือรุ่น F2 (Second filial generation) 

เจริญเติบโตเป็นต้นสูงมำกกว่ำต้นเตี้ยแคระในอัตรำส่วน 3 : 1 เมนเดลได้อธิบำยผลกำรทดลองที่
เกิดขึ้นว่ำ ลักษณะต้นสูงที่ปรำกฏในทุกรุ่น เรียกว่ำ “ลักษณะเด่น (Dominant)” ส่วนลักษณะต้นเตี้ย
แคระท่ีมีโอกำสปรำกฏในบำงรุ่น เรียกว่ำ “ลักษณะด้อย (Recessive)” ดังภำพที่ 2.11 

กฏของเมลเดล สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
3.1) หน่วยพันธุกรรมแต่ละคู่จะเป็นอิสระ 

3.2) ลักษณะได้ที่ปรำกฏได้บ่อยครั้งเป็นลักษณะเด่น ส่วนลักษณะได้ 
ปรำกฏได้น้อยครั้งเป็นลักษณะด้อย 

3.3) อัตรำส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในรุ่นหลำนจะมีอัตรำส่วน 

3 : 1 เสมอ 
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ภาพที่ 2.11 กำรผสมพันธุ์ถั่วลันเตำซึ่งเป็นไปตำมกฎของเมนเดล 

ที่มำ : ดัดแปลงจำก http://pets.thaipetonline.com/breeding-pets.html, 2555 

 

3. วิวัฒนาการของมนุษย์ (Human evolution) 

มนุษย ์มีสำยวิวัฒนำกำรมำจำกสัตว์กลุ่มไพรเมต (Primate) ซึ่งถือเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีพัฒนำกำรสูงที่สุด อำศัยและห้อยโหนอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะส ำคัญคือ สมอง
เจริญดีและมีขนำดใหญ่ มีขำกรรไกรสั้นท ำให้หน้ำแบน ระบบสำยตำใช้งำนได้ดีโดยมองไปข้ำงหน้ำ 
ระบบกำรดมกลิ่นไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอ่ืน มีเล็บแบนทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้ำ 
มีพฤติกรรมทำงสังคมที่ซับซ้อน สัตว์ในกลุ่มไพรเมต ได้แก่ กระแต ลิงลม ลิง ชะนี อุรังอุตัง กอริลล่ำ 
ชิมแพนซีและมนุษย์ 

สัตว์ในกลุ่มไพรเมตมีวิวัฒนำกำรแยกออกเป็นสองสำย ได้แก่ สัตว์กลุ่มไพรเมตกลุ่มแรกๆ ที่
อำศัยอยู่บนต้นไม้ ได้แก่ นำงอำยหรือลิงลม และลิงทำร์ซิเออร์ (Tarsier monkey) ไพรเมตอีกสำย
หนึ่ง ได้แก่ ลิงมีหำง ลิงไม่มีหำง และมนุษย์ ซึ่งลิงไม่มีหำง (Ape) ได้แก่ ชะนี อุรังอุตัง กอริลล่ำ และ
ชิมแพนซี จำกหลักฐำนทำงชีววิทยำระดับโมเลกุลพบว่ำ ดีเอ็นเอของมนุษย์มีควำมคล้ำยกันกับชิม
แพนซีถึงร้อยละ 98.4 มีข้อสันนิษฐำนว่ำมนุษย์มีกำรแยกสำยวิวัฒนำกำรจำกลิงไม่มีหำงเมื่อประมำณ   
7.5 - 4  ล้ำนปีที่ผ่ำนมำ โดยเมื่อประมำณ 20 ล้ำนปีที่ผ่ำนมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 

โดยมีทุ่งหญ้ำขึ้นมำทดแทนป่ำที่อุดมสมบูรณ์ ท ำให้สิ่งมีชีวิตหลำยชนิดมีวิวัฒนำกำรมำด ำรงชีวิตบน
พ้ืนดินมำกขึ้น จำกหลักฐำนซำกดึกด ำบรรพ์ ได้มีกำรคำดคะเนล ำดับขั้นตอนกำรสืบสำยวิวัฒนำกำร
ของมนุษย์แสดงดังภำพที่ 2.12  

 

 

แทนถั่วลันเตำต้นสูง 

แทนถั่วลันเตำต้นเตี้ยแคระ 

F1 

F2 

http://pets.thaipetonline.com/breeding-pets.html
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ภาพที่ 2.12  ล ำดับขั้นตอนกำรสืบสำยวิวัฒนำกำรของมนุษย์ 
ที่มำ : https://sites.google.com/site/wiwathnakarmnusy/2-wiwathnakar-khxng-mnusy, 

2555 

 

นักมำนุษยวิทยำสำมำรถแบ่งวิวัฒนำกำรของมนุษย์ได้ดังนี้ 
3.1 จีนัสออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus) 

      มีกำรค้นพบซำกโบรำณของ Australopithecus afarensis หรือ A. afarensis  ใน
แอฟริกำ มีอำยุประมำณ 3–5 ล้ำนปี ลักษณะเป็นผู้หญิงตั้งชื่อว่ำ “ลูซี่ (Lucy)” โดยพบที่เอธิโอเปีย 

ซึ่งซำกดึกด ำบรรพ์ของลูซี่แสดงดังภำพที่ 2.13 มีลักษณะส ำคัญคือ มีขนำดใหญ่กว่ำชิมแพนซีเล็กน้อย 

สูง 1-1.5 เมตร (3-5 ฟุต) น้ ำหนักตัว 25-50 กิโลกรัม สมองมีขนำดเล็กประมำณ 400-600 ลูกบำศก์
เซนติเมตร ภำพซำกดึกด ำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะของ Australopithecus แสดงดังภำพที่ 2.14 

สกุลนี้ถือว่ำเป็นพวกมนุษย์วำนร (Ape Man) หรือครึ่งลิงครึ่งมนุษย์ ยังไม่รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือและ
สะสมไว้ใช้ จำกหลักฐำนของลักษณะรอยเท้ำที่ปรำกฏในเถ้ำภูเขำไฟ จำกกระดูกกะโหลกศีรษะและ
กระดูกเชิงกรำนท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ A. afarensis มีแขนยำวจึงน่ำสำมำรถด ำรงชีวิตบำงส่วนอยู่บน
ต้นไม้และสำมำรถเดินสองขำบนพ้ืนดินได้ดีแต่ก็ยังไม่เหมือนมนุษย์ นักวิชำกำรจึงไม่ยอมรับว่ำเป็น
มนุษย์อย่ำงแท้จริง ภำพสันนิษฐำนลักษณะของ A. afarensis จำกกำรศึกษำซำกดึกด ำบรรพ์รอยเท้ำ
ที่ปรำกฏในเถ้ำภูเขำไฟ แสดงดังภำพที่ 2.15  

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/wiwathnakarmnusy/2-wiwathnakar-khxng-mnusy
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              ภาพที่ 2.13 ซำกดึกด ำบรรพ์ของ  
          A. afarensis ทีเ่รียกว่ำ“ลูซี่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 2.15 ภำพสันนิษฐำนลักษณะของ A. afarensis 

   ที่มำ : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_3.html, 2555 

 

3.2 จีนัสโฮโม (Homo) 

      จีนัสโฮโมจัดเป็นมนุษย์ สำมำรถประดิษฐ์เครื่องมือและเก็บสะสมไว้ใช้ได้  ซึ่งมี
วิวัฒนำกำรดังนี้ 

      3.2.1 โฮโมแฮบิลิส (Homo habilis) เชื่อว่ำโฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ 
นักวิทยำศำสตร์ค้นพบซำกดึกด ำบรรพ์ของมนุษย์ชนิดนี้ทำงตอนใต้ของแอฟริกำ มีอำยุประมำณ 2–4  
ล้ำนปี มีควำมจุสมองประมำณ 800 ลูกบำศก์เซนติเมตร ซ่ึงซำกดึกด ำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะของ 
H. habilis  แสดงดังภำพที่ 2.16 และมีฟันที่แสดงให้เห็นว่ำกินเนื้อสัตว์เป็นอำหำรด้วย จึงจัดเป็น
ผู้บริโภคท้ังพืชและสัตว์ มนุษยพ์วกนี้อำจจะยังมีขนแบบลิงอยู่ แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำมนุษย์พวกนี้เป็น

  

 

ภาพที่ 2.14 ซำกดึกด ำบรรพ์กระดูก
กะโหลกศีรษะของ Australopithecus 
 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_3.html
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มนุษย์พวกแรกที่รู้จักกำรใช้หินมำประดิษฐ์เป็นเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้ ดังภำพที่ 
2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 ภาพที่ 2.16 ซำกดึกด ำบรรพ์กระดูก 

          กะโหลกศีรษะของ H. habilis 

 

ที่มำ : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_4.html, 2555 

 

                3.2.2 โฮโมอิเรกตัส (Homo erectus) เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพมำจำกแอฟริกำไป
ยังเอเชียและยุโรป ถือว่ำเป็นมนุษย์แรกเริ่ม พบซำกดึกด ำบรรพ์โครงกระดูกมำกในแถบเอเชียรวมทั้ง
หมู่เกำะอินโดนีเชีย ซำกดึกด ำบรรพ์ที่พบในหมู่เกำะชวำและรู้จักกันในวงกว้ำงจะเรียกว่ำ มนุษย์ชวำ 
(Java man) และที่พบในปักกิ่ง ซึ่งเป็นสปีชีส์เดียวกัน เรียกว่ำ มนุษย์ปักกิ่ง (Beijing man หรือ 
Peking man) H. erectus มีอำยุประมำณ 1.8 ล้ำนปีถึง 500,000 ปีที่ผ่ำนมำ มีควำมจุสมอง
ประมำณ 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร ลักษณะของซำกดึกด ำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะของมนุษย์         
H. electus แสดงดังภำพที่ 2.18 มีควำมสูงประมำณ 1.6-1.8 เมตร ผู้ชำยมีขนำดใหญ่กว่ำผู้หญิง เดิน
ตัวตรงเหมือนมนุษย์มำกขึ้น เชื่อกันว่ำมนุษย์ชนิดนี้ไม่มีขนแบบลิงแล้ว  มนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จักกำรใช้ไฟ
เพ่ือสร้ำงควำมอบอุ่นให้แก่ร่ำงกำย เนื่องจำกสภำพอำกำศที่หนำวเย็นในยุคนั้น รู้จักกำรหุงต้มอำหำร
ให้สุกดังภำพที่ 2.19 และประดิษฐ์เครื่องมือต่ำงๆ จำกก้อนหินได้ดีขึ้น มีกำรล่ำสัตว์โดยใช้ขวำนหิน 
และในบำงครั้งมนุษย์ปักก่ิงเป็นพวกท่ีกินเนื้อมนุษย์พวกเดียวกันอีกด้วย (นงนุช สุครีพ, 2554)  

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.17 H. habilis เป็นมนุษย์พวกแรก
ที่รู้จักใช้เครื่องมืออย่ำงง่ำยที่ท ำมำจำกหิน 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_4.html
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            ภาพที่ 2.18 ซำกดึกด ำบรรพ์กระดูก 

        กะโหลกศีรษะของ H. erectus 

ที่มำ : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_5.html, 2555 

 

3.2.3 โฮโมซาเปียนส์ (Homo sapiens) 

        โฮโมเซเปียนส์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย (Subspecies) ได้แก่ โฮโม เซเปียนส์  
นีแอนเดอร์ธัลเลนซิส (Homo Sapiens Neandertalensis) หรือเรียกว่ำมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล และ         
โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ (Homo Sapiens Sapiens) หรือมนุษย์โครมำยอง 

1) โฮโม เซเปียนส์ นีแอนเดอร์ทัลเลนซิส (Homo Sapiens Neandertalensis)  

หรือมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล เป็นมนุษย์ที่พบว่ำมีชีวิตอยู่ในช่วงที่น้ ำส่วนใหญ่ของโลกกลำยเป็นน้ ำแข็ง 
โดยซำกดึกด ำบรรพ์ที่พบมีอำยุประมำณ 1 แสนถึง 1 ล้ำนปี มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลนั้นมีสมองขนำด
ใหญ่เท่ำกับหรือมำกกว่ำมนุษย์ปัจจุบัน มีควำมจุสมอง 1,300 - 1,750 ลูกบำศก์เซนติเมตร โครงร่ำงมี
ลักษณะเตี้ยล่ ำแข็งแรง จมูกแบน รูจมูกกว้ำง หน้ำผำกลำดแคบ มีสันคิ้วหนำ คำงแคบหดไปด้ำนหลัง 
แสดงดังภำพที่ 2.20 มีกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีเครื่องนุ่งห่ม มีร่องรอยของอำรยธรรมในกลุ่ม เช่น 

กำรบูชำเทพเจ้ำและมีพิธีฝังศพ แสดงดังภำพ 2.21 จำกหลักฐำนซำกดึกด ำบรรพ์ที่ขุดพบอย่ำงมำก
แถบบริเวณตะวันตกของทวีปยุโรป ท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลกระจำยตัวอยู่มำกใน
บริเวณนี้ (Sciencedaily, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.19 H. erectus เป็น
มนุษย์พวกแรกที่รู้จักใช้ไฟ 

 

 

ภาพที่ 2.20 ลักษณะของมนุษย์นีแอน
เดอร์ทัล 

ที่มำ : http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Human_evolution. และ 

http://alnapawan.blogspot.com/2
012/12/blog-post_22.html, 2555 
 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_5.html
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Human_evolution
http://alnapawan.blogspot.com/2012/12/blog-post_22.html
http://alnapawan.blogspot.com/2012/12/blog-post_22.html
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ภาพที่ 2.21 พิธีฝังศพของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล 

ที่มำ : http://carnivoraforum.com/topic/9331158/1/, 2555 

 

2) โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ (Homo Sapiens Sapiens) หรือมนุษย์โครมำยอง 
(Cro - Magnon man) หรือมนุษย์ปัจจุบัน กะโหลกศีรษะของโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ แสดงดังภำพ
ที่ 2.22 กล่ำวคือ มีกะโหลกศีรษะโค้งมนมำกขึ้น ขำกรรไกรหดสั้นลงกว่ำมนุษย์นีแอนด์เดอร์ทัลมำก 
และแก้มนูนเด่นชัดขึ้น แม้ว่ำมนุษย์ ชนิดนี้จะมีใบหน้ำเล็กแต่ก็มีสมองขนำดใหญ่ประมำณ         
1,300 - 1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร ภำพเปรียบเทียบขนำดกะโหลกศีรษะของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล
กับมนุษย์ปัจจุบันแสดงดังภำพที่ 2.23 มนุษย์โครมำยองมีควำมเฉลียวฉลำดสำมำรถประดิษฐ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ส ำหรับด ำรงชีพ และรู้จักกำรเขียนภำพต่ำงๆ ด้วย ซึ่งแสดงดังภำพที่ 2.24 

จำกกำรศึกษำพบว่ำมนุษย์โครมำยองมีชีวิตอยู่ในช่วงประมำณ 50,000 ปีมำแล้ว  
 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2.22 กะโหลกศีรษะของโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ 
 ที่มำ : http://marianaideiasforadacaixa.files.     

wordpress.com/ 2010/10/homosapienssapiens.jpg, 

2555. 

 

 

 

 

http://carnivoraforum.com/topic/9331158/1/
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   ภาพที่ 2.23 ภำพเปรียบเทียบขนำดกะโหลกศีรษะของ  
   มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์ปัจจุบัน 

                                                   ที่มำ : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/  

                                                   150charles-darwin/Less8_6.html, 2555. 

 

 

 

ภาพที่ 2.24 ภำพเขียนบนถ้ ำโครมำยอง 
ที่มำ : http://marianaplorenzo.com/ 

2010/10/09/como-aconteceu-a-

evolucao-humana/, 2555.  

 

4. เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of mandkind) 

เผ่ำพันธุ์มนุษย์หรือเรียกว่ำ “เชื้อชาติ” หรือ “ชาติพันธุ์ของมนุษย์” นักมำนุษยวิทยำ
กล่ำวถึงชำติพันธุ์ว่ำคือกำรแบ่งมนุษยชำติ โดยอำศัยลักษณะตำมธรรมชำติที่สำมำรถมองเห็นได้ชัด 

ลักษณะที่แตกต่ำงกันนี้สำมำรถถ่ำยทอดไปยังลูกหลำนโดยผ่ำนทำงพันธุกรรม ผลจำกกำรวิวัฒนำกำร
ในช่วงเวลำยำวนำน ท ำให้มนุษย์ในปัจจุบันมีลักษณะแตกต่ำงกันไป ทั้งที่อยู่ในสำยพันธุ์เดียวกัน แต่มี
รูปร่ำงหน้ำตำแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งหำกใช้ควำมแตกต่ำงกันทำงกำยภำพเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
ลักษณะทำงรูปร่ำง หน้ำตำ สัดส่วนของร่ำงกำย ลักษณะของศีรษะ ลักษณะของผม จมูก สีผิว เป็นต้น 

สำมำรถจัดแบ่งมนุษย์ออกได้เป็น 4 เผ่ำพันธุ์หรือชำติพันธุ์ ได้แก่  

4.1 นิกรอยด์ (Negroids) นิกรอยด์โดยทั่วไปจะมีผิวคล้ ำ น้ ำตำล หรือเหลือง ผมมีสีด ำและ
หยิกหยอง จนถึงหยิกขอด มีขนตำมตัวเล็กน้อย ศีรษะรูปยำว จมูกทรงกว้ำงและแบน รูจมูกใหญ่ ใบหู
เล็ก ริมฝีปำกหนำ กระดูกขำกรรไกรกำงออก คำงยื่น ดวงตำสีด ำหรือสีน้ ำตำลเข้ม รูปร่ำงเตี้ยจนถึงสูง
ปำนกลำง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ  

      4.1.1 แอฟริกันนีกรอยด์ ได้แก่ พวกที่อำศัยอยู่ในทวีปแอฟริกำเป็นส่วนใหญ่ พวกนิโกร
แท้ แอฟริกันปิกม่ี อยู่ในแอฟริกำเขตศูนย์สูตร แสดงดังภำพที่ 2.25 

 

 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20150charles-darwin/Less8_6.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20150charles-darwin/Less8_6.html
http://marianaplorenzo.com/%202010/10/09/como-aconteceu-a-evolucao-humana/
http://marianaplorenzo.com/%202010/10/09/como-aconteceu-a-evolucao-humana/
http://marianaplorenzo.com/%202010/10/09/como-aconteceu-a-evolucao-humana/
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      4.1.2 โอเชียนนิกรอยด์ ได้แก่ พวกที่อำศัยอยู่ที่เกำะนิวกินี และหมู่เกำะกลุ่มใหญ่ๆ ที่
กระจำยไปทำงทิศตะวันออก 

      4.1.3 นิกรอยด์ที่อยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย ได้แก่ พวกที่อำศัยอยู่ที่หมู่เกำะใน
ทะเลอันดำมัน ในมำเลเซีย เกำะสุมำตรำ และฟิลิปปินส์ บำงส่วน รวมทั้งพวกปิกมี่แถบมหำสมุทร 

ได้แก่ นิวกีนีปิกมี่อยู่ที่เกำะนิวกีนี 
      ซึ่ง ปิกม่ี (Pygmies) อยู่ในเผ่ำพันธุ์นิกรอยด์ เป็นคนแคระซึ่งมีควำมสูงไม่ถึง 
145 เซนติเมตร จมูกกว้ำง ศีรษะกว้ำง อำศัยอยู่ตำมป่ำเขตร้อนในคองโก (Congo) แอฟริกำ หมู่เกำะ
อันดำมัน (Andaman island) ในอ่ำวเบงกอล (Bay of Bengal) คำบสมุทรมำเลย์ นิวกินี และหมู่
เกำะฟิลิปปินส์  (วิวัฒนำกำรมนุษย์, 2555) แสดงดังภำพที่ 2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
ภาพที่ 2.25 แอฟริกันนีกรอยด์ 
ที่มำ : http://board.postjung.com/     
525917.html, 2555  

 

4.2 ออสเตรลอยด์ (Australoids) เป็นชนพ้ืนเมืองออสเตรเลียที่มีผิวกำยคล้ ำ ผมเหยียด
ตรงไม่หยิกงอ มีศีรษะยำว จมูกแบน หน้ำผำกต่ ำ ขนตำมตัวมำก เผำพันธุ์ออสเตรลอยด์ แสดงดัง
ภำพที่ 2.27 แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มย่อย คือ  

       4.2.1 ออสตรำลอยด์ ได้แก่ ออสเตรเลียนอะบอริจินส์ในออสเตรเลีย เวดดำห์ในศรีลังกำ 

พรี-ดรำวิเดียนในอินเดีย ไอนุในญี่ปุ่น เป็นต้น  

      4.2.2 อินโด-มำเลย์ ได้แก่ อินโดนีเซียน อยู่ทำงตอนใต้ของจีน พม่ำ ไทย มำเลเซีย และ
อินโดนีเซีย  

  

ภาพที่ 2.26 ปิกม่ี 

   ที่มำ : http://www.jw.org/th/, 2555 
 

http://board.postjung.com/%20%20%20%20525917.html
http://board.postjung.com/%20%20%20%20525917.html
http://www.jw.org/th/
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      4.2.3 อเมริกันอินเดียน ได้แก่ พวกอินเดียแดงที่อยู่ในอเมริกำ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏ-

อุดรธำนี, 2555) 

 

 

 

     ภาพที่ 2.27 เผ่ำพันธุ์ออสเตรลอยด์ 
 ที่มำ : http://203.114.120.251/phayalae7/   
 elearning/work/w46.htm, 2555 

  

4.3 คอเคซอยด์ (Caucasoids) โดยทั่วไปจะมีผิวขำวหรือน้ ำตำล ลักษณะเส้นผมละเอียด 

อ่อนนุ่ม และหยิกสลวย มีขนตำมตัวปำนกลำงค่อนข้ำงดก เส้นผมสีทองอ่อน น้ ำตำลเข้ม หรือ
ค่อนข้ำงแดง กะโหลกศีรษะค่อนข้ำงใหญ่และทุย ปลำยจมูกแคบและโด่ง โหนกแก้มไม่นูนให้เห็นชัด 

ริมฝีปำกบำง คำงไม่ยื่น รูปร่ำงปำนกลำงถึงสูง แสดงดังภำพที่ 2.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ 
4.3.1 กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ประเทศที่อำศัยอยู่ทำงตอนใต้ของทวีปยุโรป บริเวณ

รอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น สเปน อิตำลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส ไอริช เป็นต้น  

4.3.2 กลุ่มอัลไพน์-อิรำเนียน ได้แก่ พวกสลำฟ ไดนำริกหรืออิลลิเรียน อำร์เมเนียน
หรืออนำโตเลียน  

4.3.3 กลุ่มนอร์ดิก อยู่ทำงตอนเหนือของยุโรป บริเวณคำบสมุทรสแกนดิเนเวีย ได้แก่ 
เยอรมัน รสัเซีย อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมำร์ก 

      4.3.4 กลุ่มชำวยุโรปตะวันออกหรือกลุ่มบอลติกตะวันออก 

      4.3.5 กลุ่มตูเรเนียนหรือตุรกี  

 

 

ภาพที่ 2.28 เผ่ำพันธุ์คอเคซอยด์ 
ที่มำ : http://fanmanutd.com/forum/   

thread-6191-1-1.html, 2555 
 

http://203.114.120.251/phayalae7/%20%20%20elearning/work/w46.htm
http://203.114.120.251/phayalae7/%20%20%20elearning/work/w46.htm
http://fanmanutd.com/forum/%20%20thread-6191-1-1.html
http://fanmanutd.com/forum/%20%20thread-6191-1-1.html
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      4.3.6 กลุ่มพวกอินโด-แอฟริกัน ดรำวิเดียนและพรี-ดรำวิเดียน และทำงใต้ของ
คำบสมุทรเดคกัน 

 4.3.7 กลุ่มเฮมิติกและเบอร์เบอร์ตะวันออกอยู่ทำงเหนือของทวีปแอฟริกำ 
 4.4 มองโกลอยด์ (Mongoloids) มีลักษณะผิวเหลือง น้ ำตำล และน้ ำตำลแดง มีรูปร่ำง
ค่อนข้ำงเตี้ยถึงสูงปำนกลำง รูปศีรษะค่อนข้ำงกว้ำง หน้ำผำกกว้ำงปำนกลำงถึงกว้ำงมำก จมูกกว้ำง
ปำนกลำง สันต่ ำไม่โด่ง ตำสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม เปลือกตำอูมเป็นธรรมดำ ผมสีน้ ำตำลถึงสีด ำ เส้น
ผมหยำบและเหยียดตรง พวกที่สืบเชื้อสำยจำกเชื้อชำติดั้งเดิมของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะอำศัยอยู่ทำง
ภำคตะวันออกและภำคเหนือของเอเชีย พวกนี้ยังเดินทำงต่อไปทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่ำน
ช่องแคบเบริงไปตั้งถ่ินฐำนอยู่ในทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ มองโกลอยด์แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

       4.4.1 กลุ่มมองโกลอยด์โบรำณ มีจ ำนวนกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ มำกมำยไม่แน่นอน ซึ่งเป็น
ประชำกรเก่ำแก่ดั้งเดิมของธิเบต มองโกเลีย จีน เกำหลี ไซบีเรียและญี่ปุ่น รวมทั้งเผ่ำต่ำงๆ ที่อยู่ทำง
ตะวันออกและตะวันตกของทะเลสำบไบคำลในผืนแผ่นดินใหญ่ทำงเหนือบริเวณลุ่มแม่น้ ำอำร์มูและ
แม่น้ ำอัสซูรี่ แสดงดังภำพที่ 2.29 

       4.4.2 กลุ่มอำร์ติกมองโกลอยด์ ประกอบด้วยกลุ่มชำติต่ำงๆคือ 

   1) เอสกิโม อยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือสุดของเอเชีย ชำยฝั่งมหำสมุทรอำร์กติก 

ของอเมริกำเหนือ เกำะกรีนแลนด์ รวมทั้งพวกที่อยู่ในหมู่เกำะอลิงเซียน พวกเรนเดียร์และพวกชุกซี
แถบฝั่งทะเลทำงตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย แสดงดังภำพที่ 2.30 

2) อีเวนกิ อยู่ที่มองโกเลีย ไซบีเรีย ที่รำบสูงทำงเหนือของภูเขำหิมำลัย 

3) คำมท์ซัดดัล อยู่ที่แหลมคัมซัตถำ  
      4) ซำมอเยเคส อยู่ที่คำบสมุทรโคลำ ทะเลขำวและแคว้นเยนีเซีย 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 
 

ภาพที่ 2.29 มองโกลอยด์โบรำณ (จีน) 

  ที่มำ : http://play.kapook.com/photo/    

          showfull-65715-5, 2555 
 

ภาพที่ 2.30 เอสกิโม 

     ที่มำ : http://bastilia.ru /alaska/photo/     

             eskimo/, 2555 
 

http://play.kapook.com/photo/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20showfull-65715-5
http://play.kapook.com/photo/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20showfull-65715-5
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5. บทสรุป 

 

 ในบทนี้ท ำให้ทรำบถึงแนวคิดก ำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลก วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ควำมเป็นมำ
ของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ เผ่ำพันธุ์ของมนุษย์ ควำมเป็นอยู่และกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งท ำให้เรำทรำบว่ำปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้สิ่ งมีชีวิตและมนุษย์เกิดวิวัฒนำกำรคือ
สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยทำงธรรมชำตินั่นเอง ดังนั้นปัจจุบันมนุษย์และสิ่งมีชีวิตยังคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ ก็อำจมีควำมเป็นไปได้ว่ำในอนำคตเรำก็อำจมีวิวัฒนำกำรที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำนและเป็นไปอย่ำงช้ำๆ สิ่งส ำคัญที่สุดคือมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตต้องด ำรงรักษำเผ่ำพันธุ์ของเรำให้ด ำรงอยู่ให้ได้นำนเท่ำนำน 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกคืออะไร 

2. มนุษย์เชื่อกันว่ำสิ่งมีชีวิตก ำเนิดข้ึนมำได้อย่ำงไรบ้ำง จงอธิบำย 

3. จงบอกควำมหมำยของวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต 

4. จงบอกควำมหมำยของวิวัฒนำกำรของมนุษย์ 
5. หลักฐำนทำงวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้ำง  
6. ใครคือบิดำแห่งวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต และเขำค้นพบทฤษฎีส ำคัญทฤษฎีใด 

7. จงสรุปใจควำมส ำคัญของทฤษฎีวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตของลำมำร์ก 

8. กำรทดลองของ “ออกัส ไวส์มำน”ขัดแย้งกับทฤษฎีของลำมำร์กอย่ำงไร 
9. ทฤษฎีกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ มีใจควำมว่ำอย่ำงไร และสำมำรถน ำมำอธิบำยกรณียีรำฟปัจจุบัน

มีคอยำวได้อย่ำงไร 

10. จงบอกควำมแตกต่ำงของทฤษฎีวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตระหว่ำงทฤษฎีของลำมำร์คและ  ทฤษฎี
ของชำร์ลส์ ดำร์วิน 

11. จงสรุปกฎของเมนเดลมำพอสังเขป 

12. ลักษณะทีส่ำมำรถถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมได้มีอะไรบ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 10 ชนิด 

13. จงสรุปเรื่องรำวควำมเป็นมำของวิวัฒนำกำรของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

14. ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในสำยพันธุ์ใด 

15. เผ่ำพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันมีทั้งสิ้นกี่เผ่ำพันธุ์ อะไรบ้ำง จงบอกลักษณะเด่นแต่ละเผ่ำพันธุ์ และ
ยกตัวอย่ำงกลุ่มชนชำติที่อยู่ในเผ่ำพันธุ์นั้นๆ ด้วย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์  
2. อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

3. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในสิ่งแวดล้อม 

4. วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์  
5. สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์  
2. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างอิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

3. นักศึกษาสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมได้ 
5. นักศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่

เป็นอยู่ได้ 
6. นักศึกษาสามารถสรุปวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคต่างๆ ได้ 
7. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตได้ 
8. นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างระหว่างคุณภาพชีวิตในชนบทและคุณภาพชีวิตใน

เมืองได้ 
9. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุขและมี

คุณภาพที่ดีได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 3 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3  วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

     2.5 แบ่งกลุ่มอภิปรายและท าใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

              2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 3 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การท าใบงาน 

4. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในห้องเรียน 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 3   
ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับสิ่งแวดล้อม 

 

มนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม การ
กระท าของมนุษย์ย่อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็มี
อิทธิพลต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน มนุษย์สามารถสร้างและท าลายสิ่งแวดล้อมได้  เราสามารถน า
สิ่งแวดล้อมหนึ่งมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ พฤติกรรมของมนุษย์มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนใน
การก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์เช่นกัน ดังนั้นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราจึงควรศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจ เพ่ือจะได้ใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม เรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้เราอยู่คู่กับ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีได้ตราบนานเท่านาน 

 

1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์  

สิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีผลให้
รูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์แตกต่างกันออกไป ดังนั้นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์มี
ดังนี้ 

1.1 มีอิทธิพลต่อลักษณะทางกายภาพของร่างกายมนุษย์  
 สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อลักษณะทางกายภาพของร่างกายมนุษย์หลายประการ ได้แก่ สี

ของผิวหนัง ขนาดของร่างกาย ระบบการหายใจ เป็นต้น ดังตัวอย่างเช่น มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเขตหนาว
จะมีผิวที่ขาวมากกว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเขตร้อน และมีขนาดของร่างกายที่ใหญ่โตกว่า  

1.2 เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการด ารงชีวิต   

                สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งปัจจัย 4 ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานเบื้องต้นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ได้แก่            

     1.2.1 อาหาร การด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องกินอาหารซึ่งมีแร่ธาตุและพลังงานต่างๆ จาก
พืชและสัตว์ อาศัยน้ าที่อยู่ในธรรมชาติในการดื่มและใช้ อาศัยดินและสภาวะอากาศเพ่ือผลิต
อาหาร  การแสวงหาอาหารของมนุษย์ได้มีการพัฒนามาโดยล าดับ เริ่มต้นด้วยการเก็บหาอาหารจาก
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แหล่งธรรมชาติ การน าอาหารมาเก็บสะสมไว้ที่บ้าน การรู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร
จากทรัพยากร ธรรมชาติได้เอง 

ลักษณะอาหารที่บริโภค ในแต่ละพ้ืนที่ของโลกมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้าง 
คล้ายคลึงกันบ้าง ทั้งนี้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกข้าวเจ้า ผู้คนในแถบนี้จะนิยมบริโภค
ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก ประชากรในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือนิยมบริโภคข้าวสาลีเป็นอาหารหลัก 

เนื่องจากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวสาลี ในเขตทะเลทรายซึ่งมีแต่ความแห้ง
แล้ง ขาดแคลนน้ า มีพืชเติบโตได้บ้างในบางบริเวณ เช่น ตามโอเอซิส (Oasis) มีต้นอินทผลัม ผู้คนใน
แถบนี้จึงอาศัยผลอินทผลัมเป็นอาหารส าคัญ สัตว์ที่เลี้ยงได้ก็มีอยู่น้อยชนิด สัตว์ที่มีคุณค่ามากที่สุด
ส าหรับพวกเขาคือ อูฐ ซึ่งอาศัยได้ทั้งแรงงานในการบรรทุกสิ่งของและอาศัยเนื้อ นมเป็นอาหาร  

(จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, 2556) 

            สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของคนในแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น วิธีการปรุงอาหาร วิธีการบริโภคอาหาร เป็นต้น บางแห่งความเชื่อทางศาสนาจะเข้ามามีบทบาท
ในการก าหนดชนิดของอาหารที่บริโภค  เช่น อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงโคเป็นจ านวนมาก แต่
ชาวอินเดียมิได้บริโภคเนื้อโคเป็นอาหาร เนื่องจากตามความเชื่อของชาวฮินดูถือว่าโคเป็นสัตว์
ศักดิ์สิทธิ์ จะท าร้ายหรือฆ่าเป็นอาหารไม่ได้ ชาวอินเดียอาศัยนมโคเป็นอาหาร ส่วนเนื้อสัตว์จะบริโภค
เนื้อแพะ เนื้อแกะ ส่วนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่บริโภคเนื้อสุกร 

            ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งท าให้ลักษณะของอาหารที่บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ท าให้สามารถบริ โภคอาหารที่ตนเองไม่
สามารถผลิตได้ ผู้คนในเขตอบอุ่นและเขตหนาวอาจซื้อพืชผลเมืองร้อนมาบริโภค เช่น  กาแฟ     
กล้วยหอม สับปะรด ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ส่วนผู้คนในเขตร้อนก็อาจซื้อพืชผลจากเขตอบอุ่นมา
บริโภค เช่น ข้าวสาลี แอปเปิ้ล เป็นต้น 

            ลักษณะอาหารที่บริโภคในประเทศไทยนั้น มีทั้งอาหารที่เป็นอาหารไทยและ
อาหารต่างประเทศ การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติท าให้วัฒนธรรมในการบริโภคของคนไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการซึ่งมีทั้งสิ่งที่ดี เช่น การรู้จักเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลัก
โภชนาการและสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ความนิยมในการบริโภคอาหารส าเร็จรูป  ซึ่งบางครั้งอาจมี
คุณภาพต่ า ไม่เหมาะแก่การบริโภค 

  1.2.2 ที่อยู่อาศัย เดิมทีมนุษย์อาศัยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติตามร่มไม้ หุบเขาหรือถ้ า จน
พัฒนามาสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือป้องกันภัยจากธรรมชาติจากสัตว์อ่ืน รวมทั้งการป้องกันภัยจากมนุษย์
ด้วยกันเอง การเลือกที่อยู่อาศัยตามแหล่งที่สามารถหาอาหารได้สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นการเลือก
ที่อยู่อาศัยต้องมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
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             นอกจากนี้เราจะพบว่ารูปแบบและวัสดุในการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในแต่ละ
ท้องถิ่นก็แตกต่างกันล้วนมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เช่น บ้านไทยหรือชุมชนอ่ืนในเขตร้อน
ชื้นจะเป็นบ้านยกพ้ืนใต้ถุนสูงเพ่ือป้องกันน้ าท่วมและระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนมาก  หลังคาทรงจั่ว
แหลมเพื่อให้น้ าฝนไหลลงได้สะดวกและวัสดุมักมาจากไม้  ซึ่งแตกต่างจากเขตอากาศอบอุ่นบ้านจะตั้ง
บนพ้ืนดิน ผนังทึบแน่น เพราะต้องการความอบอุ่น ป้องกันอากาศหนาวในฤดูหนาวที่มีหิมะตก
หนัก เป็นต้น ดังภาพที่ 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

ก. บ้านในเขตร้อนชื้น            ข. บ้านในเขตอบอุ่น 

    ภาพที่ 3.1 บ้านในเขตร้อนชื้นและบ้านในเขตอบอุ่น  
ที่มา : ก.  http://www.banthai.webiz.co.th/, 2555 

ข. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=grizzlybear&month=12-2013&    

  date=24&group=110&gblog=43, 2555 

 

ลักษณะบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้คนในพ้ืนที่ต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อม 

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอ่ืนๆ 

 ในอดีตประเทศไทยเคยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ การก่อสร้างบ้านเรือนในสมัยก่อนนิยม
สร้างด้วยไม้ แต่ในปัจจุบันป่าไม้ของไทยมีจ านวนน้อยลง หาได้ยากและราคาแพง วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจึงเปลี่ยนแปลงไป มีการน าอิฐ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ฯลฯ มาใช้ในการก่อสร้าง รูปทรงของ
บ้านเรือนในอดีตเป็นรูปทรงที่เหมาะกับลักษณะอากาศที่ร้อนและชื้นในประเทศไทย  คือมีหลังคา
แหลมเป็นหน้าจั่วสูง มีหน้าต่างมาก มีเฉลียง มีช่องระบายอากาศมาก นอกจากนั้นในพ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้ าซึ่งมีน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปีจะสร้างบ้านที่มีลักษณะใต้ถุนสูง ในยุคปัจจุบันไทยเรารับวัฒนธรรม
การสร้างบ้านเรือนแบบตะวันตกมาใช้มากขึ้น 

  ในต่างประเทศ เช่น ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมาก     
อุณหภูมิโดยทั่วไปค่อนข้างต่ า มีฤดูหนาวที่ยาวนาน ชาวเอสกิโมซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนี้จะสร้างบ้าน

  

http://www.banthai.webiz.co.th/
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=grizzlybear&month=12-
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ด้วยแท่งน้ าแข็ง ที่เรียกว่าอิ๊กลู (Igloo) ในช่วงฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อนซึ่งหิมะและน้ าแข็งเริ่มละลาย จะ
อาศัยอยู่ในเต็นท์หนังสัตว์ ในปัจจุบันชาวเอสกิโมบางส่วนได้รับอิทธิพลจากชาวอเมริกันจะอาศัยอยู่ใน
บ้านเรือนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับชาวอเมริกัน ที่อยู่อาศัยของชาวเอสกิโมในอดีตและปัจจุบันแสดงดัง
ภาพที ่3.2 

           ฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมของผู้อยู่อาศัย จะเป็นเครื่องก าหนดลักษณะที่อยู่
อาศัย ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง วัสดุที่ใช้ ความโอ่อ่าหรูหรา ขนาดของบ้านเรือน ประโยชน์ของการใช้สอย 
เป็นต้น เราจึงพบความแตกต่างของที่อยู่อาศัยอย่างมากมายในแต่ละพ้ืนที่ 
 

 

 

 

                                
 

ก. ที่อยู่อาศัยในอดีตของชาวเอสกิโม 

เรียกว่าอ๊ิกลู (Igloo)  

 

ภาพที่ 3.2 ที่อยู่อาศัยของชาวเอสกิโมในอดีตและปัจจุบัน 

ที่มา : http://pracob.blogspot.com/2011/09/eskimo-proverbs.html, 2555 

 

                   1.2.3 เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่มในสมัยแรกนั้นเป็นการน าใบไม้และหนังสัตว์ที่หาได้ 
มาห่อหุ้มร่างกายเพ่ือให้ความอบอุ่น หรืออาจน ามาประดับร่างกายเพ่ือแสดงความสามารถในการ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นมีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่หาได้ในถิ่นที่อยู่อาศัย
ส าหรับสมาชิกในครอบครัว ต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของมนุษย์ท าให้เกิดการผลิตเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มเพ่ือการค้า 

       ลักษณะเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ ลักษณะอากาศจะเป็นเครื่องก าหนดลักษณะ
เครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอุณหภูมิจะเป็นเครื่องก าหนดลักษณะและความหนา
บางของเครื่องนุ่งห่ม  และลักษณะอากาศจะมีผลต่อวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เช่น 
ในเขตร้อนมีพืชประเภทฝ้าย ป่าน ผู้คนในเขตร้อนจึงนิยมใช้เส้นใยจากพืชเหล่านี้มาผลิต และจะได้
เนื้อผ้าซึ่งเหมาะสมกับลักษณะอากาศ ในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นนิยมเครื่องนุ่งห่มที่มีความหนา 

เพ่ือให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น ขนสัตว์ถูกน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ขนแกะ ขนเฟอร์ ดังภาพที่ 3.3 

ในทะเลทรายที่ซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมาก เต็มไปด้วยฝุ่นดิน 

  

ข. ที่อยู่อาศัยของชาวเอสกิโมในปัจจุบัน 
 

http://pracob.blogspot.com/2011/09/eskimo-proverbs.html
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ฝุ่นทรายที่ลมหรือลมพายุพัดมา ผู้คนจ าเป็นต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาและห่อหุ้มเกือบทุก
ส่วนของร่างกาย เพ่ือป้องกันความร้อนในเวลากลางวัน ป้องกันมิให้ร่างกายสูญเสียความชื้นมาก
เกินไป ป้องกันความหนาวเย็นในเวลากลางคืน รวมทั้งป้องกันฝุ่นดิน ฝุ่นทรายมิให้ท าอันตรายต่อ
ผิวหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. เครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ในเขตร้อน   ข. เครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ในเขตหนาวเย็น 

      ภาพที่ 3.3 เครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ในเขตร้อนและเขตหนาวเย็น 

     ที่มา : ก. http://women.kapook.com/view39870.html, 2555 

      ข : http://beautyonline24hour.weloveshopping.com/store/webboard/view/, 2555 

 

ความเจริญก้าวหน้าของผู้คนก็มีส่วนในการก าหนดลักษณะของเครื่องนุ่งห่ม จะ
พบว่ากลุ่มชนที่มีความเจริญน้อย จะไม่ค่อยรู้จักการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เช่น พวกบุชเมน (Bushmen) 

ในทะเลทรายคาลาฮารี ร่างกายจะต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่
ละฤดูกาล ผู้คนที่อยู่ในเขตที่เจริญแล้วจะมีการผลิตเครื่องนุ่งห่มมากมายหลายลักษณะ  เพ่ือให้
เหมาะสมกับลักษณะอากาศ และเหมาะสมกับสิ่งอ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น สถานที่ เวลา เพศ วัย 
ความนิยม ความเชื่อ เทศกาล เป็นต้น แม้ว่าโดยทั่วๆ ไปกลุ่มชนแต่ละหมู่ละเหล่ามักจะมีการแต่งกาย
ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลวดลาย สี แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วท าให้มีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ท าให้เครื่องนุ่งห่มของแต่ละชนชาตินั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป  

                ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเครื่องก าหนดลักษณะของเครื่องนุ่งห่ม
ของผู้คนอีกประการหนึ่ง เราจึงพบความหลากหลายของเครื่องนุ่งห่ม แม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกัน 

                   1.2.4 ยารักษาโรค  มนุษย์เริ่มใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยเอามาทั้ง
ต้น กิ่ง ก้าน เปลือก แก่น ดอก ราก ต้มกินหรือทาครั้งละมากๆ  ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยี

  

http://women.kapook.com/view39870.html
http://beautyonline24hour.weloveshopping.com/store/webboard/view/
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ที่เหมาะสมในการสกัดเอาตัวยาแท้ๆ จากส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ท าให้เป็นผงหรือผลึกใช้กินแต่น้อย 
นอกจากการสกัดตัวยาจากสมุนไพรแล้ว มนุษย์ยังใช้วิธีสังเคราะห์ยาเลียนแบบตัวยาในสมุนไพรโดย
ใช้วัตถุดิบอ่ืนจากสิ่งแวดล้อม 

      1.3  มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร  

      ประชากรโลกมักจะอาศัยอยู่รวมกันตามบริเวณท่ีมีสภาพทางธรรมชาติเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต มนุษย์มักเลือกอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีราบที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะอากาศไม่รุนแรง 
อุณหภูมิปานกลาง ปริมาณน้ าฝนพอเหมาะ เราจึงพบว่าบริเวณท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติไม่เหมาะสม 
เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ าในไซบีเรียของประเทศรัสเซีย ทะเลทรายสะฮาราทางเหนือของทวีปแอฟริกาจะมี
ประชากรอาศัยอยู่น้อยมาก ดังภาพที่ 3.4  

  

 

         
 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 ทะเลทรายสะฮาราที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย 

      ที่มา : http://pantip.com/topic/30717156 และ http://www.oknation.net/blog/print.   

php?id=480229, 2555      

   

นอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเป็นเครื่องก าหนดลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรแล้ว สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ยังเป็นตัวก าหนดลักษณะการตั้งถิ่นฐานเช่นเดียวกัน  จะ
พบว่าในเขตเมืองซึ่งมีสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นถนน น้ า ไฟ โทรศัพท์ครบครัน มีสถานศึกษา  มี
บริการทางการแพทย์การสาธารณสุข และความสะดวกสบายต่างๆ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คน
อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเขตเมืองกันอย่างหนาแน่น และหลายพ้ืนที่อาจมีประชากรหนาแน่นมากจน
เกินกว่าที่เมืองนั้นๆ จะรับได้ ท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ส่วนในเขตชนบทซึ่งมีลักษณะ
ทุกอย่างตรงข้ามกับในเขตเมือง จะพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง ซึ่งลักษณะการกระจาย
ของประชากรที่ไม่สม่ าเสมอเช่นนี้ เป็นปรากฏการณ์ท่ีพบทั่วไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของประชากรในประเทศไทยก็เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกัน จะพบว่าในขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีประชากร

  

http://pantip.com/topic/30717156%20และ
http://www.oknation.net/blog/
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หนาแน่นมาก แต่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน อยู่ห่างไกลความ
เจริญ มีความหนาแน่นของประชากรต่ ามาก 

          1.4  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและลักษณะอาชีพ  
มนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นจะประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ตามสภาพของพ้ืนที่และ

ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มมักจะมีอาชีพท าเกษตรกรรม บริเวณชายทะเล
หรือเกาะต่างๆ ก็จะท าการประมง บริเวณทุ่งหญ้ามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ บริเวณที่เป็นแหล่งแร่ก็จะท า
เหมืองแร่เป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้สภาพของพ้ืนที่และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติยังมีผลต่อ
การผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกันอีกด้วย ในขณะเดียวกันในวิถีชีวิตของมนุษย์ยุค
ใหม่กระบวนการด ารงชีวิตมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจระบบทุนนิยมที่แผ่กระจายไปทั่วโลกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการผลิต การ
แลกเปลี่ยนและการบริโภค ภายใต้กระบวนการเหล่านี้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดซึ่งได้มาจากสิ่งแวดล้อมนั่นเอง  
                ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มนุษย์จะเลือกประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใด
ย่อมขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม บางพ้ืนที่ให้โอกาสในการประกอบกิจกรรมได้น้อยอย่าง แต่บางพ้ืนที่ให้
โอกาสในการประกอบกิจกรรมได้มากอย่าง ความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคม ก็ล้วน
แล้วแต่เป็นเครื่องก าหนดลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เช่นกัน 

          กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถือได้ว่าเป็นของกลุ่มชนที่ล้าหลังมากที่สุด ได้แก่ การเก็บ    
ของป่า ล่าสัตว์ และจับปลา หรืออาจเรียกว่าการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติ ลักษณะทั่วไป
คือการหาอาหารเมื่อหิว ความเป็นอยู่แร้นแค้น เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการหาอาหาร ซึ่งเป็นการหาจาก
ธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนั้น มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มักมีชีวิตแบบเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยที่
แน่นอน ดังเช่น พวกปิ๊กม่ี (Pygmies) ทีอ่าศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าคองโก ทวีปแอฟริกา พวกเขาจับปลา 

ล่าสัตว์ด้วยอาวุธหรือเครื่องมืออย่างง่ายๆ มีการเก็บพืชผลในป่ามาบริโภค 

           การเพาะปลูกแบบยังชีพ ซึ่งเป็นการเพาะปลูกแบบง่ายๆ มีเครื่องทุ่นแรงน้อย  อาศัย
น้ าฝนเป็นหลัก ขาดความรู้ในการพัฒนาอาชีพ ผลผลิตที่ได้มีไม่มาก จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มชนที่ด้อย
พัฒนาในทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ 
            ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ที่อาศัยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิต มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ มีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง มีการศึกษา
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วิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ มีการใช้เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงเข้าช่วยใน
การเกษตร การปลูกพืชมักปลูกพืชเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในพ้ืนที่กว้างขวาง 
              ในปัจจุบันเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ได้สร้างปัญหาหลายประการ  เช่น ท าให้ดิน
เสื่อมสภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีโรคแมลงศัตรูพืชรบกวน สมดุลในธรรมชาติเสียไป ต้นทุนในการ
ผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และบางครั้งอาจสูงมากจนไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน เกิดภาวะหนี้สินตามมา ซึ่งเป็นทาง
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่อไปอีก ในบางพ้ืนที่จึงได้ให้ความสนใจในการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งน่าจะ
ลดปัญหาอันเกิดจากเกษตรกรรมสมัยใหม่ได้ ในประเทศไทยเองเกษตรกรบางส่วนก็ได้หันเหมาสู่การ
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน ท าให้มีผลผลิตจ าหน่ายได้ตลอดทั้ งปี ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
รักษาเนื้อดินไม่ให้เสื่อมคุณภาพเร็ว โรคแมลงศัตรูพืชไม่รบกวนมาก ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากจน
เกิดความไม่คุ้มทุน 

           อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พบมากในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เป็นต้น มีทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา มี
ผลิตภัณฑ์หลายลักษณะส่งออกจ าหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก น ารายได้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งๆ 

เป็นมูลค่ามหาศาล ประชากรในประเทศเหล่านี้จะมีรายได้และมาตรฐานการครองชีพสูง  ประเทศ
ก าลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้หันเหวิถีการด ารงชีวิตแบบเกษตรกรรมมาสู่แบบ
อุตสาหกรรม เพ่ือลดการพ่ึงพาสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย อีกทั้งยังมุ่งหวัง
ที่จะผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศด้วย การน าพาประเทศเข้าสู่วิถีทางแห่ง
อุตสาหกรรมนั้น หากมองทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงประการเดียว การพัฒนาอุตสาหกรรมจะเป็น
หนทางน าพาประเทศไปสู่รายได้อันมากมาย ในทางสังคมผู้คนจะมีเครื่องอ านวยความสะดวกสบาย
มากขึ้น มาตรฐานการครองชีพจะสูงขึ้น แต่เมื่อมองกลับมาสู่สิ่งแวดล้อมจะพบว่าทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลายลงอย่างมากมายและรวดเร็วสิ่งแวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลง สมดุลในธรรมชาติเสียไป 
สิ่งแวดล้อมบางส่วนเสื่อมโทรมลง ธรรมชาติไม่สามารถปรับสมดุลได้ทัน 

1.5 มีอิทธิพลต่อลักษณะทางประเพณีและวัฒนธรรม  

รูปแบบวัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมต่างๆ  ล้วนถูกก าหนดให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแหล่งน้ าก็
ก่อให้เกิดประเพณีต่างๆ ขึ้นมากมายเกี่ยวกับแหล่งน้ า เช่น ประเพณีลอยกระทง ไหลเหลือไฟ แข่งเรือ 
บั้งไฟพญานาค เป็นต้น ดังภาพที่ 3.5 นอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยใจคอของ
มนุษย์อีกด้วย เช่น ในเขตอบอุ่นผู้คนมักมีนิสัยสุขุมรอบคอบ ใจเย็น กระตือรือร้น และขยัน แต่ในเขต
ร้อนผู้คนมักจะมีนิสัยที่ตรงข้ามกับเขตอบอุ่น เช่น เฉื่อยชา เกียจคร้าน ใจร้อน หงุดหงิดอารมณ์เสีย
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ง่าย ขาดความรอบคอบ ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในป่ามักมีนิสัยดุร้าย  ชอบการต่อสู้ และผจญภัย 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2555) 

   
   

 

 

 

 

ก. ลอยกระทง       ข. ไหลเรือไฟ                  ค. แข่งเรือ 

ภาพที่ 3.5  สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อลักษณะทางประเพณี 
ที่มา : ก. http://www.enn.co.th/1408, 2555 

        ข. http://www.ec-mall.com/gallery/night/other-night/17096.html, 2555 

        ค. http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000117391, 

2555 

 นอกจากนี้จะพบว่าแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลกจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ราบ
ลุ่มแม่น้ า เช่น แหล่งอารยธรรมอียิปต์บนลุ่มแม่น้ าไนล์  แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียบนลุ่มแม่น้ า
ไทกริส-ยูเฟรตีส แหล่งอารยธรรมอินเดียบนลุ่มแม่น้ าสินธุ-คงคา แหล่งอารยธรรมจีนบนลุ่มแม่น้ าหวง
โห-แยงซีเกียง เป็นต้น 

1.6 มีอิทธิพลต่อการเมือง  
      การเกิดรัฐโดยธรรมชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งจะเกิดขึ้นด้วยการมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มีความ

มั่นคงทางวัฒนธรรมและก าลังเข้มแข็งต่อสู้ รวบรวมกลุ่มชนกลุ่มอ่ืนที่มีขนาดเล็กหรืออ่อนแอกว่าเข้า
มาอยู่ด้วยกัน ก าหนดขอบเขตที่แน่นอนก่อเกิดรัฐขึ้นมาได้ กลุ่มชนกลุ่มนี้มักตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ ามี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์จึงมีก าลังพลมากกว่า อีกท้ังพ้ืนที่ราบสามารถติดต่อกันได้ง่าย การกระจายและ
สร้างวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่าย ท าให้มีความรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกัน  พวกเดียวกันอย่าง
หนาแน่น ความสามัคคี ก าลังพลจึงเข้มแข็งกว่ากลุ่มคนที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาหุบเขา ซึ่งติดต่อกันยากกว่า 

ความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าจึงเป็นรัฐที่อ่อนแอกว่า การด ารงอยู่ของรัฐในหุบเขาจึงขาดความยั่งยืนมัก
ถูกรัฐบนที่ราบลุ่มผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเสมอๆ เช่น อินเดียเกิดจากการรวบรวมของคนลุ่มน้ าคงคา 

จีนเกิดจากคนบนที่ราบลุ่มแม่น้ าหวงโห-แยงซีเกียง เมียนม่าร์จากคนบนลุ่มน้ าอิระวดี ฝรั่งเศสจากคน
บนลุ่มน้ าเซน หรืออังกฤษจากคนบนลุ่มน้ าเทมส์ เป็นต้น นอกจากนี้ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมี
ผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากก็มีพ้ืนฐานส าคัญมาจากสภาพแวดล้อมอีกด้วย เช่น กรณีพิพาทเรื่อง
พรมแดน กรณีการขยายอิทธิพลเข้าไปในดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จนเกิดความ

   

http://www.enn.co.th/1408
http://www.ec-mall.com/gallery/night/other-night/17096.html
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000117391
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ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศระดับโลกอีกด้วย อย่างกรณีสหรัฐอเมริกาแทรกแซงในอิรัคและ
อัฟกานสิถาน หรือกรณีนาโต้แทรกแซงลิเบีย เป็นต้น  

1.7 มีอิทธิพลต่อลักษณะสุขภาพอนามัย   

      สุขภาพทางกายและใจของมนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมท าให้
มนุษย์มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย
และใจ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมหมายถึงการได้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ส าหรับหายใจ มีน้ า
สะอาดไว้ใช้สอย ดื่มกิน มีอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการไว้บริโภค มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่
เหมาะสมและเพียงพอ ผู้คนที่แวดล้อมรอบตัวเรามีจิตใจที่ดีงาม เหล่านี้เป็นต้น ส่วนการอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีหมายถึงการอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์ อากาศเป็นพิษ น้ าเน่าเสีย มีเสียงดังรบกวน 

มีอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค มีโจรผู้ร้ายชุกชม มีการต่อสู้แย่งชิงกัน มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์เลย ดังนั้นการด ารงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาไปได้ดีหากประกอบด้วยผู้คนที่มีสุขภาพดี
และมีคุณภาพสูง (จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, 2556) 

  

2. อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

 มนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อมนุษย์หลาย
ด้านดังที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  และมนุษย์เองก็มีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ท าย่อมมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นอิทธิพลของมนุษย์ที่
มีต่อสิ่งแวดล้อม มีดังต่อดังนี้  
 2.1 มนุษย์เป็นผู้ใช้สิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิต มนุษย์น าสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นปัจจัย 4 ใน
การด ารงชีวิต แต่หากน าสิ่งแวดล้อมมาใช้มากเกินความจ าเป็น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่อง
ปริมาณ ชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต อาจกลายเป็นท าลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่
รู้ตัว 

 2.2 มนุษย์สร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ เพ่ือความสะดวก 
สบายหรือเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ สิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เอาชนะธรรมชาติ คือ เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เห็น
ง่าย คือ เทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น มีด ขวาน จอบ เป็นต้น โดยรูปแบบของการเอาชนะธรรมชาติของ
มนุษย์มีคือ เมื่อมีการปรับตัวให้เข้าได้กับธรรมชาติแวดล้อมแล้ว มนุษย์เอาชนะธรรมชาติด้วยการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้ประโยชน์จากดินและที่ดินด้วยการเพาะปลูก สร้าง
บ้านเรือนหรืออาคาร เป็นต้น การกระท าของมนุษย์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาต่อมา เช่น การเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรกรรมให้
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กลายเป็นพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม การสร้างตึกสูงๆ การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้
กลายเป็นเมือง ดังภาพที่ 3.6 เป็นต้น 

 

 

    
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลายเป็นเมือง 
                 ที่มา : http://www.รับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ.com/, 2555 

 

 2.3 มนุษย์เป็นผู้ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้น ในอดีตปัญหาและ
มลพิษสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีมากนัก เนื่องจากประชากรมนุษย์ยังมีจ านวนน้อย เทคโนโลยียังไม่ทันสมัย 
วิถีชีวิตของมนุษย์อยู่แบบเรียบง่าย แต่ต่อมาประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้มากขึ้น จนส่งผลท าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา รวมถึงสิ่งแวดล้อมถูกท าลายมากขึ้น
อีกด้วย ดังภาพที่ 3.7  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 มนุษย์เป็นผู้ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374482167 และ 
http://listverse.com/2013/01/27/10-ways-recycling-hurts-the-environment/, 2555 

 

 2.4 มนุษย์มีอิทธิพลในการรักษาและแก้ไขผลกระทบจากการใช้สิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์น า
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด ารงชีวิต สร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์ และ

 

  

http://www.รับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ.com/
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374482167%20และ
http://listverse.com/2013/01/27/10-ways-recycling-hurts-the-environment/
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ส่งผลให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อมแล้ว มนุษย์จึงต้องปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึน เช่น หากมนุษย์ตัดต้นไม้เพ่ือน ามาสร้างอาคารบ้านเรือน จนป่าถูกท าลายส่งผลให้เกิดภัยแล้ง
หรือน้ าท่วม มนุษย์เองก็ต้องแก้ไขผลกระทบโดยวิธีการต่างๆ เช่น เข้มงวดและตรวจสอบในการ
ลักลอบตัดไม่ท าลายป่า ออกกฎหมายที่รุนแรง ปลูกป่าทดแทน ดังภาพที่ 3.8 เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 การปลูกป่าทดแทนเป็นการรักษาและแก้ไขผลกระทบจากการใช้สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ที่มา : http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/king_7.aspx และ    
        http://www.mfu.ac.th/other/dormitory_network/prjun.html, 2555 

 

3. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในสิ่งแวดล้อม 

 สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ สิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งมีลักษณะที่
แตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งมีชีวิตและมนุษย์จึงต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอด ในที่นี้จะอธิบายการปรับตัวออกเป็น 2 ดังนี้  

3.1 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

3.1.1 การปรับตัวด้านรูปร่างลักษณะ ( Morphological adaptation ) เป็นการ
ปรับตัวด้านรูปร่าง โครงสร้างของร่างกายและสีผิวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต หลบ
ภัย และหาอาหาร เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้มีรูปร่างและสีผิวคล้ายกิ่งไม้เพ่ือพรางตัวให้รอดพ้นจากศัตรู 
จิ้งจกเปลี่ยนสีผิวให้คล้ายกับผนังที่เกาะเพ่ือหาอาหารและหลบศัตรู กบเปลี่ยนสีผิวคล้ายฟางข้าวเพ่ือ
ความอยู่รอด เป็นต้น ดังภาพที่ 3.9  

 

 ภาพที่ 3.9 การปรับตัวของตั๊กแตนกิ่งไม้              
              มีรูปร่างและสีผิวคล้ายกิ่งไม้ 

                                                    ที่มา : http://nokkrajab.blogspot.com/          

                                                     2009/08/ blog-post_17.html, 2555 

 

  

 

http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/king_7.aspx%20และ
http://www.mfu.ac.th/other/dormitory_network/prjun.html
http://nokkrajab.blogspot.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009/08/
http://nokkrajab.blogspot.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009/08/
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     3.1.2 การปรับตัวด้านสรีระ (Physiological adaptation) เป็นการปรับตัวด้านกลไก
และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เช่น ต้นกระบองเพชร มีการปรับตัวด้านสรีระ แสดงดังภาพที่ 3.10 ซึ่ง
เป็นพืชที่ขึ้นในที่แห้งแล้ง อุณหภูมิสูงมาก เช่นในทะเลทราย ต้นกระบองเพชรจะลดใบไปเป็นหนาม
เพ่ือลดอัตราการคายน้ า มีล าต้นอวบเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวของต้นไม้ในป่า 
เบญจพรรณซึ่งจะทิ้งใบในช่วงฤดูแล้ง นกและปลาทะเลมีต่อมเกลือเพ่ือขับเกลือส่วนเกินออกนอก
ร่างกาย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 การปรับตัวด้านสรีระของต้นกระบองเพชร 

ที่มา :  http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69409  และ 
http://plantedcactus.blogspot.com/2013/06/blog-post.html, 2555 

 

                3.1.3 การปรับตัวด้านพฤติกรรม (Behavioral adaptation) เป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมในการด ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่ ซึ่งอาจเป็นการปรับตัวชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ เช่น การจ าศีลของกบในฤดูหนาว เนื่องจากขาดแคลนอาหาร โดยกบจะอยู่นิ่งๆ และหลบ
อยู่ในรูเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกาย กบมีชีวิตอยู่รอดจนถึงฤดูฝนซึ่ง
มีอาหารเพียงพอจึงออกมาหาอาหารกินตามปกติ สัตว์ทะเลทรายออกหาอาหารในเวลากลางคืน 
เนื่องจากในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงมาก การที่พืชปรับตัวโดยการเอนล าต้นเข้าหาแสง
สว่างเพ่ือที่จะได้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ การอพยพของนกเพ่ือหลบหนีอากาศหนาวหรือความ
แห้งแล้ง เป็นต้น การปรับตัวด้านพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตแสดงดังภาพที่ 3.11 

 

 

 

 

 

  

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69409%20%20และ
http://plantedcactus.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
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ก. การจ าศีลของกบในฤดูหนาว       ข. การอพยพของนกเพ่ือหลบหนีอากาศหนาว 

ภาพที่ 3.11 การปรับตัวด้านพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

ที่มา : ก. http://writer.dek.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id =687461& chapter= 

157, 2555 

         ข. http://203.146.129.175/web/?q=taxonomy/term/78&page=28, 2555 

 

 3.2 การปรับตัวของมนุษย์ 

      มนุษย์มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอดและด ารงชีวิตต่อไปได้ 
การปรับตัวของมนุษย์มีดังต่อไปนี้ (ศศินา ภารา, 2550 : 116) 

3.2.1 การปรับตัวด้านพฤติกรรม (Behavioral adaptation) เป็นการปรับตัว 

อย่างรวดเร็วทันทีทันใดของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น การหลบภัย การหลบ
แดด การนอนแต่หัวค่ าเพ่ือตื่นเช้า เป็นต้น 

3.2.2 การปรับตัวในด้านการรับรู้ทางสรีระ (Functional adaptation) เป็น 

การปรับตัวโดยร่างกายมนุษย์ปรับสภาพการท างานของสรีระด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมโดยกลไกปกป้องตนเอง เช่น การหนาวสั่นเมื่อกระทบอากาศเย็น เหงื่อออกเม่ือร้อน เป็นต้น 

3.2.3 การปรับตัวด้านพันธุกรรม (Genetic  adaptation) เป็นการปรับตัว
ของมนุษย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานหลายช่วงอายุ เพ่ือปรับตนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมนั้นๆ ซึ่ง
จะมีผลต่อลักษณะรูปร่าง ส่วนประกอบของร่างกายอวัยวะต่างๆ สีผิว เป็นต้น ดังภาพที่ 3.12 

 

 

       ภาพที่ 3.12 สีผิวของมนุษย์ถือเป็นการปรับตัวด้าน  
                    พันธุกรรม 

       ที่มา : http://www.vanilla.in.th/topic.cgi?id=877,  

      2555 

  

 

http://writer.dek.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id%20=687461&%20chapter=%20157
http://writer.dek.com/JiPpieZz/story/viewlongc.php?id%20=687461&%20chapter=%20157
http://www.vanilla.in.th/topic.cgi?id=877
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3.2.4 การปรับตัวในการคิดค้นศิลปะวิทยาการและเทคโนโลยี (Technical  

adaptation) มาปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตน หรือปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับตัว
โดยใช้ความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่เรียนรู้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ เข้าใจกลไกของธรรมชาติมาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับตน เช่น เครื่องนุ่งห่ม การผลิตอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย วิธีการรักษาโรคภัย 
รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น การปรับตัวในลักษณะนี้เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “การปรับตัวทางวัฒนธรรม” 

3.2.5 การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย (Migration adaptation) มักใช้ในกรณีที่ไม่
สามารถปรับตัวโดยวิธีการอ่ืนๆ อีกแล้ว หรือกรณีที่เห็นว่ามีความสะดวกสบายและปลอดภัยกว่า 

  

4. วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์  

วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่มนุษย์เริ่มก าเนิดขึ้นมา เพ่ือแก้ 
ปัญหาต่างๆ ให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและเป็นสุข โดยเฉพาะความสามารถใน
การคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือเป็นการทุ่นแรงในการผลิต และมีผลผลิตตอบสนองความ
ต้องการของปัจจัยการมีชีวิตได้อย่างมั่นคงแน่นอน ในที่นี้ได้มีการแบ่งพัฒนาการของมนุษย์ออกเป็น
ยุคต่างๆ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2555) 

4.1 ยุคหิน  (Stone age) ยุคนี้เป็นช่วงเวลาสมัยบรรพบุรุษมนุษย์สร้างเครื่องมือจากหิน 
ไม้ และกระดูก หรือวัสดุอ่ืนๆ เป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต โดยมีหินลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตัด
สิ่งของ ต่างๆ ที่เรียกว่า ฟลินต์ (Flint)  เชื่อว่าเกิดอยู่ในช่วง 2-5 ล้านปีมาแล้ว ระยะเวลานั้นแตกต่าง
กันไปตามสถานที่พบซากวัสดุ แต่เนื่องจากไม่ได้มีหลักฐานบันทึกไว้แน่ และมนุษย์ก็ยังมีการใช้
เครื่องมือที่ท าจากหินเป็นระยะเวลานานต่อมา ยุคหินนั้นยังแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ช่วงย่อย คือ ยุคหิน
เก่าและยุคหินใหม่  

4.2 ยุคส าริด (Bronze age) ยุคนี้ได้พัฒนาวัสดุที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือจากหินมาเป็นโลหะ
ส าริดแทน พบหลักฐานจากบริเวณตะวันออกกลาง คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วง 3,000 - 2,000 ปีก่อน
คริสตกาล มนุษย์อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ด ารงชีวิตด้วยการเพาะปลูก ปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ 
ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่ายุคหิน รู้จักการท าส าริดเป็นเครื่องประดับ 

4.3 ยุคเหล็ก (Iron age) เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการท าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆใน
การด ารงชีวิต การใช้เหล็กเริ่มในตะวันออกกลางเมื่อ 467 ปีก่อนพุทธศักราช จากนั้นจึงแพร่เข้าสู่
ยุโรปโดยเข้ามาแทนที่เครื่องมือจากส าริด เมื่อประมาณ 57 ปีก่อนพุทธศักราช  ในอินเดีย เริ่มใช้เหล็ก
เมื่อ 457 ปี ก่อนพุทธศักราช ในแอฟริกาเริ่มใช้เหล็กเมื่อ ราว พ.ศ. 43 เครื่องมือเหล็กแพร่เข้าไปใน
จีนเมื่อ 107 ปีก่อนพุทธศักราช เริ่มมีความเชื่อทางศาสนาเกิดข้ึน  มีการก่อตั้งรัฐขึ้นอย่างหลวมๆ 



68 

4.4 ยุคกลาง  (Middle age) เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความรู้ด้านศิลปวิทยากรต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง  มีความเชื่อด้านศาสนาที่ชัดเจน มีการตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น เกิดการจัด
ระเบียบทางสังคมที่ซับซ้อน การเมืองการปกครองมีความส าคัญขึ้นมาก ความเป็นรัฐมีความชัดเจน
ขึ้น การต่อสู้ระหว่างรัฐปรากฏมากขึ้น สุดท้ายสามารถรวมตัวกันเป็นรัฐชาติ (Nation-states) จน
พัฒนากลายเป็นประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน 

4.5 ยุคปัจจุบัน หรือยุคใหม่  (Present age or modern times) วิถีการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มต้นมาจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมาย  ท าให้มนุษย์มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติของโลกมากข้ึน และที่ส าคัญมนุษย์สามารถน าความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา มาประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มากมายที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการ
ปฏิวัติสังคมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างกว้างขวางพอ
สรุปได้ดังนี้ 

4.5.1 ตอบสนองต่อปัจจัยสี ่
                        1) อาหาร  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์  การใช้
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย การควบคุมน้ า การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป ท าให้
ปริมาณอาหารมีมากพอเลี้ยงประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นได้  แต่มีปัญหาเรื่องการกระจายอาหารที่ยังไม่
สามารถกระจายอาหารไปสู่สังคมด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               2) เครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถผลิตได้ทุกรูปแบบ รวดเร็ว และราคา
ไม่สูงนักทั้งจากวัตถุดิบจากธรรมชาติหรอืการสังเคราะห์ขึ้น      

               3) ที่อยู่อาศัย มีวัสดุการก่อสร้างที่แข็งแรง ก่อรูปได้ง่าย สามารถป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติได้ดีขึ้นอย่างมาก 

               4) ยารักษาโรค ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งการวิเคราะห์โรค เครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันโรค การผลิตยาแผนใหม่ท าให้มนุษย์มีโอกาสรอดตายมาก
ขึ้น สุขภาพดีขึ้นและอายุยืนยาวมากขึ้น 

        4.5.2 ตอบสนองต่อความม่ันคงปลอดภัย   

                มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารและอุปกรณ์เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น 

เช่น บ้านเรือนที่แข็งแรง รั้วลวดหนาม อาวุธชนิดต่างๆ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เป็นต้น    

              4.5.3 ตอบสนองต่อความสะดวกสบาย 

                ความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาเป็นอย่างยิ่ง ผลผลิตทางการ           
อุตสาหกรรมจ านวนมากตอบสนองได้ดียิ่ง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยวดยานพาหนะทุกชนิด ลิฟท์ 
กระป๋องสเปรย์ต่างๆ รีโมทคอนโทรล อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น 
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4.5.4 ตอบสนองความสนุกสนานบันเทิง   
                       สินค้าอุตสาหกรรมสามารถน าเสนอความบันเทิงได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบ 
อนาล็อคและดิจิตอลทั้งในที่สาธารณะและครัวเรือน   

              4.5.5 ตอบสนองต่อความต้องการติดต่อ 

                      สินค้าอุตสาหกรรมสามารถช่วยให้มนุษย์ติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว  โดย
ยานพาหนะชนิดต่างๆ มาจนถึงระบบโทรศัพท์ชนิดต่างๆ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ปัจจัยต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนในยุคสมัยใหม่นี้ ท าให้ชีวิตของมนุษย์ได้ผันตัวเองเข้า
ไปอยู่ในกระบวนการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสมัยใหม่ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญคือกระบวนการหา
และเตรียมวัตถุดิบเพ่ือการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการกระจายจ่ายแจกและกระบวนการ
บริโภค กระบวนการเหล่านี้ที่เข้ามาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตคนยุคปัจจุบันกลายมาเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมไปท่ัวโลก วิถีชีวิตของคนยุคใหม่จึงมีความสลับซับซ้อน อีกประการหนึ่งที่ส าคัญ
ของวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคอุตสาหกรรม พลังงานเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่งยวด การขาดแคลนพลังงานเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์ยุคใหม่ไม่สามารถท าอะไรได้เลยแทบจะ
ด ารงชีวิตไม่ได้ กิจกรรมทั้งหลายหยุดชะงักทั้งหมด เช่น การขนส่งอาหารท าไม่ได้ จะเกิดการขาด
แคลนอาหารอย่างรุนแรงทันที ผู้คนในเขตเมืองไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ บ้านที่เป็นอาคารชุดสูง
หลายสิบชั้นจะไม่มีคนอยู่ เป็นต้น  
          ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมยุคปัจจุบันซึ่งมนุษย์พยายาม
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ต้องการความสะดวกสบาย โดยอยู่บนพ้ืนฐานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเป็น
กระแสหลักท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง  โดยเฉพาะของเสียที่เกิดขึ้นจ านวน
มหาศาลได้ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ซ่ึงท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปจากเดิมแน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบกลับมาหามนุษย์ในที่สุด ดังนั้นวิถีการด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็น
ห่วงต่อความสมดุลทางธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

 

5. สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 

มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิต พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติมา
โดยตลอด น ามาสนองความต้องการของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มนุษย์ต้องการอยู่ในสังคมอย่าง
สะดวกสบาย กินดีอยู่ดี ท าให้แต่ละคนต่างแสวงหาให้ได้มาสิ่งที่ต้องการ จึงเกิดมีการคิดค้นกรรมวิธี
การผลิตขึ้นและวิวัฒนาการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพอยู่ตลอดเวลาโดยมิได้ค านึงถึงความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งผลท าให้เกิดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบนิเวศเสีย
สมดุล ซึ่งในที่สุดจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ตามมา คุณภาพชีวิตของมนุษย์จะอยู่ได้
ยาวนานเท่าใดนั้น มนุษย์จ าเป็นต้องดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมให้อยู่ในสภาพที่ดี มนุษย์



70 

และสิ่งแวดล้อมมีความ สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก สุขภาพของมนุษย์จึงเกี่ยวพันกันกับความเป็นไป
ของสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
   5.1 คุณภาพชีวิต 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิต
ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและสังคมที่ตนอยู่
ได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถด ารงชีวิตที่เป็นประโยชน์ให้ตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย 

         คุณภาพชีวิต (ศศินา ภารา, 2550 : 117) หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตที่ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อม สภาพสังคม สภาพครอบครัว สภาพร่างกายจิตใจ และอนามัยส่วนบุคคล ตลอดจน
การศึกษา การที่มนุษย์จะมีสุขภาพที่ดีจึงต้องมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตทั้งสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

        ดังนั้น คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของมนุษย์ที่
ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  

       ซึ่ งคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเกี่ยงข้องและผูกพันกับสิ่ งแวดล้อม ชีวิตที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพกายและใจที่ดี เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีที่พักผ่อนหย่อน
ใจที่เหมาะสม มีการศึกษา มีเศรษฐกิจที่ดี มีความเท่าเทียมกันในสังคม สิ่งที่กล่าวมานี้ถือเป็นเครื่องชี้
วัดคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไว้มี 
4 ด้านดังนี้ 

5.1.1 ด้านร่างกาย (Physical domain) คือการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ
บุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืน การรับรู้ถึงความ สามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพ่ึงพายาต่างๆ 

หรือการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น  

5.1.2 ด้านจิตใจ (Psychological domain) คือการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 
เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ 
การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการ
จัดการกับความเศร้า หรือกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 

เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผล
ในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น  
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5.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) คือการรับรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การ
รับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ 

หรือการมีเพศสัมพันธ์  
5.1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

การด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไมถู่กกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต 

การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์  การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะ 

ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลา
ว่าง เป็นต้น 

 5.2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 

       สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ย่อมส่งผลกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งคุณภาพชีวิตในชนบท และ
คุณภาพชีวิตในเมือง ดังนี้  
       5.2.1 คุณภาพชีวิตในชนบท 

             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชนบท มีการใช้ทรัพยากรแบบท าลายและ
ไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเกี่ยวกับดินและน้ า ดินเมื่อถูกน ามาใช้โดยไม่ถูกวิธี ขาดการบ ารุง 
เช่น มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการท าเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาดินสะสมสารเคมีจนนานๆ 
ไปไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ หรือขาดการเข้าใจในธรรมชาติและการวางแผนที่ดี ท าให้ดินนั้น
เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ส าหรับปัญหาเรื่องน้ าเป็นผลมาจากสภาวะฝนที่ตกไม่ตรงกับฤดูกาล
เพาะปลูก (คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต, 2551 : 207) เกิดความแห้งแล้งจนท า
การเพาะปลูกไม่ได้เกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ชีวิตของประชากรในชนบทแร้นแค้นจนต้องเข้ามาหางาน
ท าหรือขายแรงงานในเมือง มีบางครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากพ่อแม่ต้องเข้ามาหางาน
ท าในเมือง อาจส่งผลให้สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่นได้ 
 5.2.2 คุณภาพชีวิตในเมือง 

    การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในเมืองมักก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแทบทุกด้าน 
การสร้างหรือปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์น ามาซึ่งการเกิดมลพิษ
ขึ้นในชุมชนเมือง และส่งผลต่อประชากรในชุมชนเมือง ประชากรในชุมชนเมืองมักขาดแคลนพ้ืนที่
พักผ่อนหย่อนใจและบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับเมือง จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
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ประชากรเมืองชุมชนเมืองเป็นศูนย์การลงทุนหลายๆ ด้าน ทั้งด้านธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษา ท าให้เกิดการอพยพของผู้คนเข้ามาในเมืองจนเกิดความหนาแน่นของประชากร 
ปัญหาในชุมชนเมืองที่มักพบเจอ ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ที่อยู่อาศัย การจราจร มลพิษสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองเป็นอย่างยิ่ง   

5.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 

       มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบทอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การให้การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าความส าคัญของสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน
การรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเมือง มีรายละเอียดดังนี้ 

5.3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบท สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

1) จัดระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเสมอภาค 

2) จัดระบบชลประทาน และจัดหาแหล่งน้ า 

3) มีการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ให้
ชุมชน 

4) การปลูกป่าทั้งปลูกป่าทดแทนหรือปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม  
5) ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ

ดูแลแหล่งน้ า การดูแลรักษาป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

6) ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะภายในบ้านและชุมชนอย่างถูกวิธี  
7) ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการต่างๆ เช่น ให้

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชน ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

8) พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสายชุมชน สื่อทุกชนิด
ให้คนในสังคมรับรู้ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 

9) พัฒนาและการน าความรู้เรื่องภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
จริงจัง 

10) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการพระราชด าริของพระบาท - 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการป่ารักษ์น้ า เป็นต้น 
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5.3.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเมือง ท าได้หลายวิธีดังนี้  
1) การวางผังเมืองและจัดระเบียบอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  รวมทั้งมี

การแก้ปัญหาเรื่องชุมชนแออัด ซ่ึงชุมชนแออัดมักจะมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนื่องจากขาดการวางผัง
และออกแบบอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 

2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง ชุมชนเมืองเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชากรจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา ดังนั้นจึงต้องมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

    2.1) ขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและน ามาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง  

   2.2) น้ าเสียจากกิจกรรมเมือง ในพ้ืนที่เมืองที่มีกิจกรรมและประชากรอยู่กัน
อย่างหนาแน่น น้ าเสียอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มีทั้งน้ าเสียครัวเรือน และน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  2.3) การป้องกันน้ าท่วมในเมือง ฐานคิดในการป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองคือ
การจัดการน้ าฝนที่ตกลงในพ้ืนที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างพ้ืนที่รับน้ าทั้งในและนอก
เมือง และการใช้ทางน้ าสาธารณะต่างๆ มาเป็นโครงข่ายในการช่วยระบายน้ าอย่างเหมาะสม 

  2.4) มลภาวะเมือง กิจกรรมแบบเมืองนั้นก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศและมลภาวะทางเสียงกับประชากรเมือง จึงต้องมีการออกแบบเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

3) การขนส่งเละคมนาคมเมือง ประชากรเมืองในปัจจุบันประสบปัญหากับการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยในการสัญจร การเข้าถึงบริการสาธารณะ ต้นทุนทั้งด้านตัว
เงินและเวลาในการเดินทาง ปัญหามลพิษอันเกิดจากยานพาหนะ จึงควรมีการส่งเสริมการใช้
ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดมลภาวะอันเกิดจากยานพาหนะแบบใช้
เครื่องยนต์ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเดินเท้าและการขี่จักรยาน 
โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยในการเดินทางและความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของเมืองในด้าน
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย (พนิต ภู่จินดา, 2555) 

4) ควรมีการสร้างสวนสาธารณะและพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจในเมือง มีการวางแผน
เพ่ือให้มีพ้ืนที่สีเขียวอย่างเหมาะสม  

5) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน ใน
ทุกๆ ด้าน อีกท้ังยังต้องค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงานอีกด้วย 
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 6) ส่งเสริมการสืบค้น ส ารวจ และวิจัย เพ่ือสร้างคู่มือในการวางแผน ออกแบบ 
วางผัง และด าเนินการ เพ่ือไปสู่การมีชีวิตเมืองที่มีความสุข และเป็นต้นแบบให้กับการด า เนินการ
อย่างเดียวกันในเมืองอ่ืนๆ ต่อไป  
 

6. บทสรุป 

 ในบทนี้ท าให้เราทราบถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ และอิทธิพล
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น มนุษย์
ไม่สามารถขาดสิ่งแวดล้อมได้ ต้องใช้สิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และใน
ขณะเดียวกันเรากม็ีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งผู้สร้าง ท าลาย และสามารถปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นเช่นกัน แม้เราจะมองว่าเรามีอิทธิพลเหนือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็
ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ทั้งหมด การกระท าของมนุษย์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุดท้าย
แล้วผลของการกระท าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีย่อมส่งผลกลับมาสู่เราได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะในที่สุดสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าต่างๆ กับสิ่งแวดล้อมก็คือมนุษย์
เรานั่นเอง 
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ค าถามท้ายบท 

 1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์อย่างไร 

 2. จงบอกความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ 
 3. เพราะเหตุใดการด าเนินชีวิตของมนุษย์จึงต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 

 4.  สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างไร 

 5. สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์อย่างไร 

 6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการตั้งถ่ินฐานและการกระจายตัวของ 
     มนุษย์อย่างไร 

 7. จงยกตัวอย่างอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของนักศึกษาและคนในชุมชน 

              ของนักศึกษามา 5 อย่าง 
 8. มนุษย์มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร จงอธิบาย 

 9. จงยกตัวอย่างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ด้านรูปร่างลักษณะเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด
มาอย่างน้อย 3 อย่าง 

 10. จงยกตัวอย่างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ด้านสรีระเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดมาอย่าง
น้อย 3 อย่าง 

 11. จงยกตัวอย่างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ด้านพฤติกรรมเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด 

      มาอย่างน้อย 3 อย่าง 
 12. มนุษย์มีการปรับตัวที่แตกต่างกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปอย่างไร 

 13. จงสรุปวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคต่างๆ มาให้เข้าใจ 

 14. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตในชนบทและในเมือง 
 15. จากภาวะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นักศึกษาจงเสนอแนะแนวทางในการ 

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 16. ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะปฏิบัติตนอย่างไรใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เราสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุขและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพที่ดีได้ 
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http://human.uru.ac.th/Major_online/ManWeb/Text/Envi-1.pdf
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

ระบบนิเวศ 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 4  ระบบนิเวศ 

1. ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 

2. ประเภทของระบบนิเวศ 

3. องค์ประกอบของระบบนิเวศ  
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ 

6. หน้าที่ของระบบนิเวศ  

7. ความสมดุลของระบบนิเวศ   
8. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

9. ผลกระทบของเทคโนโลยีชวีภาพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

10. ประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศได้ 
2. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของระบบนิเวศได้ 
3. นักศึกษาสามารถจ าแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศได้ 
4. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างองค์ประกอบของระบบนิเวศได้ 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพในระบบ

นิเวศ 

6. นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้ 
7. นักศึกษาสามารถจ าแนกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้ 
8. นักศึกษาสามารถอธิบายหน้าที่ของระบบนิเวศและความสมดุลของระบบนิเวศได้ 
9. นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้ 
10. นักศึกษาสามารถจ าแนกระดับความหลากหลายทางชีวภาพได้ 
11. นักศึกษาสามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

12. นักศึกษาสามารถสรุปเรื่องประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

13. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 4 

 1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบน าเสนอโดยวีดีทัศน์ 
 1.4  วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.5 วิธีการสอนแบบอภิปราย 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

  2.5 แบ่งกลุ่มส ารวจระบบนิเวศ น าเสนอรายงานหน้าชั้น สรุปอภิปรายผลร่วมกันถึงสิ่งที่
ได้จากการศึกษา (ใบงานในภาคผนวก) 

    2.6 ดูวีดีทัศน์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและตอบค าถามจากการดูวีดีทัศน์ 
 2.7 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 4 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในและนอกห้องเรียน 

6. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 4 

ระบบนิเวศ 

 

   ระบบนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศวิทยาซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  โดยระบบนิเวศจะศึกษาบทบาทความสัมพันธ์หรือการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ
สัตว์ การหมุนเวียนของสารอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน ซึ่งมีกระบวนการของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต และน าไปสู่ความสมดุลของระบบ หากขั้นตอนของการ
หมุนเวียนสารอาหารและพลังงานภายในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลเกี่ยวเนื่องไปทั้งระบบ 
รวมทั้งมนุษย์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศจะได้รับผลกระทบโดยตรง ระบบนิเวศในธรรมชาติ
ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์กันในการถ่ายทอดพลังงานให้แก่กัน สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงอยู่ได้โดยพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม 
หากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และหากเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ก็จะส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศได้เช่นกัน ดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศจะเป็นประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่อย่างจ ากัดในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด   
   

1. ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 

1.1 นิเวศวิทยา (Ecology)  

     มาจากรากศัพท์เดิมในภาษากรีกจากค าว่า “Oekologic” โดย “Oikos” ซึ่งแปลว่าบ้าน
หรือที่อยู่อาศัย ผสมกับค าว่า “Logos” ซึ่งแปลว่าการศึกษารวมเป็น Oecology และต่อมาได้เขียน
ตามหลักภาษาอังกฤษว่า “Ecology” ใช้เรียกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัย  

     ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat) หมายถึง สถานที่ที่สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ เพ่ือใช้
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หาอาหาร หลบภัยจากศัตรู ผสมพันธุ์ วางไข่ เป็นต้น แหล่งที่อยู่อาศัยนี้มี
ขอบเขตที่แน่นอน แต่อาจมีขนาดแตกต่างกันและมักมีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะการด ารงชีพ
ของสิ่งมีชีวิต 

 ส่วนผู้ที่เป็น “บิดาแห่งวิชานิเวศวิทยา” และเป็นผู้ก่อตั้งศาสตร์ทางด้านนี้คือ “แอนสต์ 
เฮคเคล (Ernst Haeckel)” ดังภาพที่ 4.1 (อรรถพล นาขวา, 2555)  
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    ภาพที่ 4.1 แอนสต์ เฮคเคล (Ernst Haeckel) บิดาแห่งวิชา   
                 นิเวศวิทยา 

                                           ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel, 2556 

  

 เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 52) ได้ให้ความหมายของ “นิเวศวิทยา” ว่าคือ วิทยาศาสตร์
แขนงหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมวลรวมทั้งความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสิ่งมีชีวิตและ
ระหว่างกลุ่มด้วย  

หรือกล่าวได้ว่า นิเวศวิทยา คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัย
แวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในธรรมชาติ 
       นิเวศวิทยาเป็นการศึกษา “ระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต” ที่ประกอบด้วย 5  

ระดับ คือ สิ่งมีชีวิต (Organism) ประชากร (Population) สังคมชีวิต (Community) ระบบนิเวศ 

(Ecosystem) และชีวภูมิภาคหรือโลก (Biomes) ดังภาพที่ 4.2 ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะ
ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ระดับดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 ระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 

ที่มา : http://science.psru.ac.th/teaching/data/envi/ GEES142_2.pdf, 2556 

 

1.1.1 สิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ต้องใช้พลังงาน
ในการด ารงชีวิต ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ต้องมีการเจริญเติบโต 

เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกาย สืบพันธุ์ได้ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วยเซลล์  มีการ
หายใจ มีการขับถ่ายของเสีย ต้องกินอาหาร หรือแร่ธาตุต่างๆ  

1.1.2 ประชากร (Population) หมายถึงการอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในสถานที่ใดที่หนึ่ง เช่น ประชากร
ของ ผึ้งในรังหนึ่ง ประชากรของปลาหางนกยุงในโอ่งน้ า ประชากร
ของกวางในทุ่งหญ้า 

1.1.3 สังคมชีวิต (Community) หรือกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิด ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณหนึ่ง เช่น กุ้ง ปู ปลาในบ่อน้ า กลุ่มสิ่งมีชีวิตในทุ่งหญ้า 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
http://science.psru.ac.th/teaching/data/envi/%20GEES142_2.pdf
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1.1.4 ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย 

ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและ
ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้นๆ สู่
สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศในทุ่งนา ระบบนิเวศทุ่งหญ้า  

1.1.5 โลกของสิ่งมีชีวิต หรือชีวาลัย (Biosphere) หรือชีวภูมิภาค (Biomes) หมายถึง 
ระบบนิเวศทั้งหมดในโลกนี้มารวมกันกลายเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก  ดังนั้น
กล่าวได้ว่า ระบบนิเวศท่ีใหญ่ที่สุดในโลกคือโลกของสิ่งมีชีวิต  
              ศศินา ภารา (2550 : 67) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษานิเวศวิทยาไว้ดังนี้ 

1) ท าให้เข้าใจเรื่องราวและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ  
2) หากมีการประยุกต์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งส าหรับให้

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตก็จะได้ปรับสภาพให้เหมาะสม และเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด  
3) ความรู้ พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการอนุรักษ์และ

จัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการที่มุ่งรักษาสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงสรรพสิ่งในระบบนิเวศที่
เกิดขึ้นในธรรมชาติ อันประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีปริมาณได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน มีการ
กระจายอย่างสม่ าเสมอจนท าให้ระบบนิเวศสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  
 1.2 ระบบนิเวศ (Ecosystem)  

     กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2553 : 127) ให้นิยาม ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่
เกิดข้ึน ท าให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานและสสารในล าดับต่างๆ 

     ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546 : 22) นิยามค าว่า ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ใน
การรับหรือส่งพลังงานและแร่ธาตุระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต หรือระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง การเป็นผู้รับและผู้ให้ซึ่งกันและกันเช่นนี้ท าให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกันเกิดความ สัมพันธ์กัน 

     สามารถสรุปได้ว่า ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่ง       
ไม่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในพ้ืนที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีความสัมพันธ์กัน มีการถ่ายทอดพลังงานและ
สารอาหารให้แก่กันและกันในระบบ จากนิยามของระบบนิเวศสามารถสรุปส่วนประกอบของระบบ
นิเวศได้ได้ดังนี้ 

     1.2.1 หน่วยพื้นที่ หมายถึง ขอบเขตหรือขนาดของระบบนิเวศที่เล็กหรือใหญ่อย่างไรก็ได้ 
แตข่อให้มีอาณาบริเวณอย่างเด่นชัด เช่น สระน้ า อ่างเก็บน้ า ป่าไม้ ระบบเมือง ระบบชนบท 
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      1.2.2 สังคมของสิ่งมีชีวิต หมายถึง องค์ประกอบหรือโครงสร้างทั้งหมดที่อยู่ภายในหน่วย
พ้ืนที่หรือระบบนิเวศนั้นๆ อาจเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตที่ประกอบไปทั้งพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมที่ไม่มี
ชีวิต   และอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

1.2.3 การท าหน้าที่ร่วมกันขององค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบทั้งหลายในระบบ
นิเวศ ต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งต่างๆ 
ได้ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่   
 

2. ประเภทของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศสามารถจ าแนกประเภทของระบบนิเวศได้หลายแบบ หากใช้การเกิดเป็นเกณฑ์จะ
แบ่งระบบนิเวศได้เป็น 2 ประเภทคือ ระบบนิเวศทางธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

2.1 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ (Natural ecosystem) เป็นระบบที่ต้องพ่ึงพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์เพ่ือที่จะให้ระบบท างานได้ รวมทั้งอาศัยปัจจัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ า อากาศ ความชื้น 
เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ ระบบนิเวศในน้ าและระบบนิเวศบนบก              

2.1.1 ระบบนิเวศในน้ า (Aquatic ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งที่อยู่เป็นน้ า ซึ่งแบ่งออกเป็น 

   1) ระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกของระบบนิเวศในแหล่งน้ าทุกชนิด ได้แก่ มหาสมุทร ทะเลสาบน้ าเค็ม แนวปะการัง ทะเล
น้ าลึก ซึ่งระบบนิเวศทางทะเลเมื่อเทียบกับแหล่งน้ าจืด จะมีปริมาณเกลือเข้มข้นกว่า ระบบนิเวศทาง
ทะเลครอบ คลุมพ้ืนที่ 3 ใน 4 ส่วนของโลก ซึ่งสิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ 
ระดับความเค็ม และระดับความลึก สิ่งมีชีวิตในทะเลประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ พวก
สาหร่ายต่างๆ สิ่งมีชีวิตที่ว่ายน้ าเป็นอิสระ เช่น พวกปลาต่างๆ หมึก ปลาโลมา เป็นต้น  สิ่งมีชีวิตหน้า
ดินพบอยู่ทั่วไป เช่น ฟองน้ า ปะการัง เพรียงหิน หอยนางรม ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล ดาวทะเล ระบบ
นิเวศทางทะเล ดังภาพที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  ระบบนิเวศทางทะเล 

ที่มา : http://ttangkwaa.blogspot.com/, 2556 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://ttangkwaa.blogspot.com/
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         2) ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด (Freshwater ecosystem) มีความส าคัญในการ
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าและพืชน้ า เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งที่ให้น้ าในการอุปโภค บริโภค ซึ่งระบบนิเวศแหล่งน้ าจืดมี 2 ระบบคือ ชุมชนในแหล่งน้ านิ่ง เช่น 
หนองน้ า คลอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และชุมชนในแหล่งน้ าไหล เช่น แม่น้ า ล าธาร น้ าตก  
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด ได้แก่ จอก แหน สาหร่าย ปลา กุ้ง หอย เป็นต้น โดยมีปัจจัยตาม
ธรรมชาติทางกายภาพ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซออกซิเจน ปริมาณแร่ธาตุ ความขุ่นใสของน้ า 

ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อชะล้างลงสู่แหล่งน้ าจะไปท าลายสิ่งมีชีวิตในน้ าบางชนิด ท า
ให้มีผลกระทบต่อการถ่ายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหล่งน้ า  ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด 
แสดงดังภาพที่ 4.4  

 

 

 

                        

 

 

 

ภาพที่ 4.4 ระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด 

       ที่มา : http://yournec.org/content/kids-page-freshwater-ecosystems, และ 

                http://travel.edtguide.com/331108_erawan-waterfall, 2556 

 

 2.1.2 ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีสิ่งแวดล้อม
และแหล่งที่อยู่เกี่ยวข้องกับพ้ืนดิน แบ่งออกเป็น  

    1) ระบบนิเวศกึ่งบก เช่น ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ป่าพรุ แสดงดังภาพที่ 4.5  

    1.1) ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง (Mangrove forest หรือ Littoral forest) 
ประกอบด้วยกลุ่มสังคมพืชซึ่งข้ึนอยู่ในเขตน้ าลงต่ าสุดและน้ าขึ้นสูงสุด บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า
หรืออ่าว สังคมพืชเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกางเป็นไม้
ส าคัญ และมีไม้ตระกูลอ่ืนบ้าง เช่น กะแท้ โปรง แสม สัตว์ที่พบในป่าชายเลน ได้แก่ ลิงแสม ปูแสม 
ปลาตีน ปูก้ามดาบ เป็นต้น บริเวณที่พบป่าชายเลนในประเทศไทย คือชายฝั่งทะเลแม่น้ าล าคลอง 
ทะเลสาบและเกาะต่างๆ ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตลอดไปจนถึงภาคใต้ท้ังสองฝั่ง  

  

http://yournec.org/content/kids-page-freshwater-ecosystems,%20และ
http://travel.edtguide.com/331108_erawan-waterfall
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizophora&action=edit&redlink=1
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       1.2) ป่าพรุ (Swamp forest) เป็นป่าที่มีน้ าจืดขังอยู่ตลอดปีและน้ ามีความ
เป็นกรดสูง เนื่องจากเกิดการหมักหมมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลายาวนาน ท าให้น้ ามีสีเขียวหรือ
น้ าตาลเข้ม พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก เช่น หวาย หมากแดง ตังหน ละไมป่า อ้ายบ่าว หลุมพี 
ช้างให้ และทองบึ้ง เป็นต้น ในประเทศไทยพ้ืนที่ที่มีป่าพรุอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป และพบในบางส่วนของภาคกลาง ในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย คือ ป่าพรุสิรินธร หรอืป่าพรุโต๊ะแดงในจังหวัดนราธิวาส   

 

 

 

 

 

 

ก. ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง                         ข. ป่าพรุ 
   ภาพที่ 4.5 ระบบนิเวศก่ึงบก 

ที่มา : ก. http://www.biogang.net/blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1388  

       ข. http://poomaisd.blogspot.com/2013/01/blog-post_10.html, 2556 

 2) ระบบนิเวศบนบกแท้ หากพิจารณาตามลักษณะของชุมชนพืชสามารถแบ่ง
ได้เป็นหลายแบบ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศป่าสน ระบบนิเวศทุ่งหญ้า ระบบนิเวศทะเลทราย 

เป็นต้น ความส าคัญของระบบนิเวศป่าไม้คือเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าต่างๆ  เป็นแหล่งต้นน้ า
ล าธาร ท าให้ฝนตกตามฤดูกาล ช่วยควบคุมอุณหภูมิบนโลก ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินและ
อากาศผลิตก๊าซออกซิเจน ลดการพังทลายของหน้าดิน ระบบนิเวศบนบกแท้แสดงดังภาพ 4.6 

 

 

 

 

    

 

ก. ระบบนิเวศป่าไม้ ข. ระบบนิเวศทะเลทราย 

     ภาพที่ 4.6 ระบบนิเวศบนบกแท้ 
ที่มา : ก. http://eic.wu.ac.th/Biodiversity/Forest.html, 2556 

       ข. http://www.vcharkarn.com/varticle/42405, 2556 

  

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://poomaisd.blogspot.com/2013/01/blog-post_10.html
http://eic.wu.ac.th/Biodiversity/Forest.html
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 2.2 ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man – made ecosystem) 

               เป็นระบบนิเวศท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา ได้แก่ ระบบนิเวศ
กึ่งธรรมขาติหรือระบบนิเวศชนบท-เกษตรกรรม และระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม ตัวอย่างระบบ
นิเวศท่ีมนุษย์สร้างขึ้น แสดงดังภาพที่ 4.7 มีรายละเอียดดังนี้ 
        2.2.1 ระบบนิเวศกึ่งธรรมขาติ หรือระบบนิเวศชนบท – ระบบนิเวศเกษตร        
เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต การหมุนเวียนของพลังงานและ
สารอาหาร เช่น การเพาะปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ ตัวอย่างของระบบนิเวศนี้ ได้แก่ การเพาะปลูกในพ้ืนที่
ต่างๆ เขื่อน อ่างเก็บน้ า บ่อ บ่อเลี้ยงปลา ตู้เลี้ยงปลา เป็นต้น โดยมนุษย์เป็นผู้ควบคุมปัจจัยทาง
กายภาพ เช่น การให้ปุ๋ย การชลประทาน  

      2.2.2 ระบบนิเวศเมือง - อุตสาหกรรม เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
แทนที่ โดยน าเอาวัตถุดิบจากระบบนิเวศธรรมชาติและจากระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติมาแปรสภาพให้
เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีลักษณะต่างไปจากเดิม เพ่ือใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็น
ระบบที่ต้องพ่ึงแหล่งพลังงานเพ่ิมเติม เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร์ เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาใหม่ ตัวอย่างของระบบนิเวศประเภทนี้ ได้แก่ ตึก อาคาร ชุมชนเมือง นิคมอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

    

 

 

 

ก. ระบบนิเวศเมือง - อุตสาหกรรม    ข. ระบบนิเวศเกษตร 

ภาพที่ 4.7 ระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

ที่มา : ก. http://www.thaigoodview.com/node/163382?page=0,4, 2556  

        ข. http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=5310219000& 

BudgetYear=2010, 2556 

 

3. องค์ประกอบของระบบนิเวศ  
 แม้ว่าระบบนิเวศในโลกจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งเรื่องของประชากร 

สิ่งแวดล้อม  และขนาดของระบบนิเวศ มีระบบนิเวศขนาดใหญ่เล็กสลับซับซ้อนแตกต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการพิจารณา เช่น เศษกระถางแตกที่มีน้ าขังภายในเล็กน้อย มีตะไคร่น้ า มีลูกน้ า

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/163382?page=0,4
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=5310219000&
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หรือไรน้ าเพียง 2-3 ตัว ก็เป็นระบบนิเวศได้ ในท านองเดียวกันแอ่งน้ า หนองน้ า มหาสมุทร ต่างก็เป็น
ระบบนิเวศเช่นกัน ภายในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบหรือโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 

         3.1 องค์ประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic components) 

     ได้แก่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศท่ีมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะอย่างในระบบนิเวศ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย  

3.1.1 ผู้ผลิต (Producer/Autotroph)  

   หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ โดยการเปลี่ยนอนินทรียสารให้
เป็นอินทรียสาร ซึ่งผู้ผลิตมีบทบาทส าคัญมากในการเป็นตัวเริ่มต้นในระบบนิเวศ โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่มี
การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เพราะมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ ได้แก่ พืชสีเขียว 
แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) และแบคทีเรียบางชนิดที่สังเคราะห์อาหารได้จากกระบวนการทาง
เคมีโดยไม่ต้องใช้คลอโรฟิลล์และแสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่ 4.8 และยังมีพืชบางชนิดสามารถ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้และมีอวัยวะดักจับแมลงเป็นอาหารอีก เพราะต้องการน าธาตุอาหารอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยเฉพาะไนโตรเจนไปสร้างเนื้อเยื่อ จึงมีทั้งลักษณะของผู้ผลิตและผู้บริโภคเรียกว่า มิกโซโทรพ 

(Mixotroph) เช่น หม้อข้าว  หม้อแกงลิง กาบหอยแครง หยาดน้ าค้าง เป็น แสดงดังภาพที่ 4.9 

 

 

    

 

 

ภาพที่ 4.8 พืชสีเขียวเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ 

 

  
 

 

 

          ภาพที่ 4.9 ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นผู้ผลิตที่มีลักษณะ
เป็น                              มิกโซโทรพ (Mixotroph) 

                                              ที่มา : http://princessyingtae.blogspot.com/2009/   
                                               10/1.html, 2556 

 
 

 

http://princessyingtae.blogspot.com/2009/
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สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในระบบนิเวศ คือ พืชต้องการก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยมีคลอโรฟิลล์และแสง เป็นตัว 
กระตุ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือน้ าตาลกลูโคส ก๊าซออกซิเจนและน้ า ซึ่งสามารถเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
ด้วยสมการเคมีท่ีเรียกว่า สมการการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) ดังนี้ 
                                                        
      6 CO2      +      12 H2O                                   C6H12O6   +    6O2   +   6H2O 

                                                 

   คาร์บอนไดออกไซด์  +   น้ า                               น้ าตาลกลูโคส  +  ออกซิเจน +  น้ า 
 

 3.1.2 ผู้บริโภค (Consumer) 

      หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จ าเป็นต้องบริโภคผู้ผลิต หรือ
บริโภคกันเองเป็นอาหาร แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 

             1) ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) ดังภาพที่ 4.10 เป็นสัตว์ที่กินพืช
เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากพืชโดยตรง เช่น ม้า วัว แพะ 
แกะ ควาย สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะมีไส้ติ่งยาวเพ่ือช่วยในการย่อยเซลลูโลส   

             2) ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivore) ดังภาพที่ 4.11 เป็นสัตว์ที่กิน
สัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวโดยไม่กินพืช ได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากพืชโดยต้องกิน
สัตว์กินพืชอีกต่อหนึ่ง เช่น สิงโต เสือ ปลาฉลาม เหยี่ยว งู จระเข้ เป็นต้น 

              3) ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore) ดังภาพที่ 4.12 เป็นสัตว์ที่กินทั้ง
พืชและสัตว์เป็นอาหาร ได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากพืชหรือสัตว์กินพืช เช่น นก เป็ด ไก่ สุนัข แมว 
รวมทั้งมนุษย์ซึ่งจัดเป็นผู้บริโภคอันดับสูงสุด 

              4)  ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์ (Detritivore or Scavenger) ดังภาพที่ 
4.13 ได้แก่ สัตว์ที่กินซากพืชหรือซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก นกแร้ง 
หนอน ปลาไหล เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 ผู้บริโภคท่ีกินพืชเป็น
อาหาร (Herbivore) 

 

 คลอโรฟิลล์ 
แสง    
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ภาพที่ 4.11 ผู้บริโภคท่ีกินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivore) 

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.      

aspx?ID=33242, 2556 

 

 

     
 

 

 

  
 ภาพที่ 4.12 ผู้บริโภคท่ีกินทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore) 

 

 

             ภาพที่ 4.13 ผู้บริโภคท่ีกินซากพืชซากสัตว์  
                            (Detritivore or Scavenger)    

                   ที่มา : http://adirexphotogallery.com.a25.ready     

                                             planet.net/index.php?lay=show&ac=photo_    

                                             view&event_id=13389, 2556 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดแบ่งผู้บริโภคได้ตาม “ล าดับขั้นของการบริโภค” ดังภาพที่ 4.14 

ได้ดังนี้ 
ผู้บริโภคล าดับที่ 1 หรือผู้บริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer) เป็นพวกที่กินพืชหรือกิน

ผู้ผลิตเป็นอาหาร  
ผู้บริโภคล าดับที่ 2 หรือผู้บริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer) เป็นพวกที่กินผู้บริโภค

ล าดับที่ 1 เป็นอาหาร  
ผู้บริโภคล าดับที่ 3 หรือผู้บริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumer) เป็นพวกที่กินผู้บริโภค

ล าดับที่ 2 เป็นอาหาร 

 

 

 

http://www.myfirstbrain.com/student_
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ผู้บริโภคล าดับที่ 4 หรือผู้บริโภคจตุรภูมิ (Quaternary consumer) เป็นพวกที่กินผู้บริโภค
ล าดับที่ 3 เป็นอาหาร 

หากผู้บริโภคล าดับใดไม่ถูกกินต่อโดยสิ่งมีชีวิตอ่ืนจัดเป็นผู้บริโภคล าดับสูงสุด  หรือเรียกว่า 
Top Consumer  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

       

              

ภาพที่ 4.14 ล าดับขั้นของการบริโภคในระบบนิเวศ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://photikumpon01.blogspot.com/2013_08_01_archive.html, 

2556                                     

 

   3.1.3 ผู้ย่อยสลาย (Decomposer)  

       หมายถึง พวกที่สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนด้วยวิธีการย่อยสลาย
สารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงแล้วใช้เอนไซม์ย่อยเพ่ือดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์  ได้แก่ เห็ด 
รา แบคทีเรีย บางครั้งเรียกสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ว่า “ผู้แปรสภาพสาร (Transformer)” เพราะท าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยสิ่งมีชีวิตกับหน่วยสิ่งที่ไม่มีชีวิต จึงมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศ ตัวอย่างผู้
ย่อยสลายแสดงดังภาพที ่4.15 

 

Top  

Consumer 

Top 

Consumer 

http://photikumpon01.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
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ภาพที่ 4.15 ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ 

                                              ที่มา : http://webquest-foodchain.   

                                         weebly.com/process.html, 2556 

   

 

3.2 องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic  component) ได้แก่  

      3.2.1 สารประกอบอินทรีย์ เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน  

                3.2.2 สารประกอบอนินทรีย์ เช่น น้ า คาร์บอนไดออกไซด์  
      3.2.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น พลังงาน สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น 

ปริมาณน้ าฝน สภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ทิศทางด้านลาด ความลาดชันของพ้ืนที่ ความสูงจากระดับน้ า 
ทะเล เป็นต้น ปัจจัยเกี่ยวกับดิน เช่น ความชื้นในดิน โครงสร้างของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุ
อาหารในดินและไฟป่า เป็นต้น ระบบนิเวศไม่ว่าเขตร้อนหรือในเขตหนาว ย่อมมีองค์ประกอบเหล่านี้
แตกต่างกันไป จึงส่งผลให้ระบบนิเวศในแต่ละแห่งแตกต่างกันไปด้วย  

 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ 

 4.1 แสงสว่าง มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียว มีผล
ต่อการสร้างคลอโรฟีลล์และการเปิดของปากใบ การออกดอก การหุบ-บานของดอกไม้ เช่น ดอกบัว
จะบานเมื่อได้รับแสงสว่าง รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของพืช เช่น ปลายยอดจะเอนเข้าหา
แสงสว่าง และยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกหากินของสิ่งมีชีวิต บางชนิดออกหากินเวลากลางวัน 

แต่บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืน เช่น กบ ค้างคาว นกเค้าแมว นกแขวก สุนัขป่า ผีเสื้อกลางคืน 

เป็นต้น  

4.2 อุณหภูมิ มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในเรื่องการอพยพไปสู่ถิ่นใหม่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเป็น
การชั่วคราวในบางฤดู เช่น นกนางแอ่นบินจากประเทศจีนมาหากินในประเทศไทย และเลยไปถึง
มาเลเซียราวเดือนกันยายนทุกปี อุณหภูมิที่สูงส่งผลให้สัตว์ทะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน ท า
ให้เกิดการจ าศีลหนีร้อน และหนีหนาว เช่น การจ าศีลของกบ  

4.3 น้ าหรือความชื้น  น้ าเป็นที่วางไข่และเจริญของตัวอ่อนแมลงหลายชนิด เช่น ยุง 
แมลงปอ ชีปะขาว รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหาอาหารของพืชและสัตว์น้ าด้วย น้ าช่วยในการ
ควบคุมอุณหภูมิของสัตว์เลือดอุ่นให้คงที่ ช่วยในการถ่ายละออกเกสรของพืช เป็นวัตถุดิบในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่จ ากัดบริเวณการกระจายของสิ่งมีชีวิต 
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4.4 ดิน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย แหล่งอาหาร ผสมพันธุ์ และเลี้ยงตัวอ่อน และยังเป็น
ตัวการส าคัญในการจ ากัดชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของพืชในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

4.5 กระแสลม มีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์ของพืชดอก และการกระจายของเมล็ดพืชเพ่ือ
ขยายพันธุ์ในบริเวณกว้าง  

4.6 ก๊าซและแร่ธาตุ ในแหล่งน้ ามีก๊าซและแร่ธาตุหลายชนิดละลายปนอยู่ ได้แก่ ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ซึ่งมักมีปริมาณสูงที่ผิวน้ า เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนก๊าซกับอากาศ
จากกระบวนการหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสง บนพ้ืนดินมีก๊าซออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าแหล่งน้ า แร่ธาตุที่จ าเป็นแก่พืช คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P)   
โพแทสเซียม (K)  

4.7 สภาพความเป็นกรด-ด่าง มีผลต่อพืชในการน าธาตุอาหารจากดินไปใช้ได้มากหรือน้อย
ต่างกันไป มีผลต่อการท างานของจุลินทรีย์ในดิน เช่น บริเวณที่เป็นดินเค็ม พืชส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
เติบโตได้ในดินเค็ม แต่มีพืชบางชนิดที่เจริญงอกงามได้ในพ้ืนที่ดินเค็ม คือ ผักบุ้งทะเล ชะคราม 

มะพร้าว เป็นต้น  
 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ 

ในระบบนิเวศหนึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีความ 
สัมพันธ์ต่อกัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันเรียกว่า 
“Symbiosis” ซึ่งสามารถจ าแนกผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์แบบได้รับประโยชน์ (+) ความสัมพันธ์แบบเสียประโยชน์ (-) และความสัมพันธ์แบบ
ไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์ (0)  โดยสามารถแบ่งแบบของความสัมพันธ์ได้หลายแบบดังนี้ 

5.1 ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism +/+) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยที่ทั้ง
สองฝ่ายเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วต่างก็ให้ประโยชน์แก่กันและกัน และไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย  ถ้า
ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วจะท าให้อีกฝ่ายหนึ่งด ารงชีวิตอยู่ไม่ได้ เช่น ไลเคนส์  (Lichens) ซึ่งเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยรากับสาหร่ายอยู่ร่วมกัน พบตามเปลือกต้นไม้ขนาดใหญ่หรือตามโขดหิน โดย
ราจะท าหน้าที่เก็บความชื้นเอาไว้ให้สาหร่ายใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนสาหร่ายเมื่อ
ได้ความชื้นจากราก็จะสังเคราะห์แสงได้อาหารให้กับทั้งสาหร่ายและรา ใช้ในการด ารงชีวิตโดยทั้งสอง
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย แสดงดังภาพที่ 4.16 นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน
แบบนี้  ได้แก่ แบคทีเรียในปมรากถั่ว โปรโตซัวในล าไส้ปลวก แบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ของคน         
เป็นต้น                
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ภาพที่ 4.16 ไลเคนส์ (รากับสาหร่าย) ในภาวะพ่ึงพากัน          

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/     

cms_detail/knowledge/17052-028396/, 2557 

 

5.2 ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation +/+) คล้ายภาวะพ่ึงพากันแต่
สิ่งมีชีวิตสองชนิดไม่จ าเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา หากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้ เช่น ดอกไม้กับแมลง โดยที่แมลงได้รับน้ าหวานจากดอกไม้และดอกไม้อาศัยแมลงในการผสมเกสร  

นอกจากนี้ยังมีนกเอ้ียงกับควาย มดด ากับเพลี้ย เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 ก. ดอกไม้กับแมลง                   ข. นกเอ้ียงกับควาย 

ภาพที่ 4.17 ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน   
       ที่มา : ข. http://science-pratom.blogspot.com/2010_08_01_archive.html, 2557 

 

  5.3 ภาวะเกื้อกูลกันหรือภาวะอิงอาศัย (Commensalism +/0) แสดงดังภาพที่ 4.18 
สิ่งมีชีวิตสองชนิดอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อันใดเลย 
เช่น กล้วยไม้เกาะบนต้นไม้ พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่ ปลาฉลามกับเหาฉลาม โดยเหาฉลามซึ่งเป็นปลา
กระดูกอ่อนชนิดหนึ่งอาศัยเกาะอยู่กับปลาฉลามโดยไม่ได้ท าอันตรายใดๆ คอยกินเศษอาหารที่เหลือ
จากปลาฉลาม ส่วนปลาฉลามไม่ได้รับหรือเสียประโยชน์อันใดเลย  

 

 

 

http://www.trueplookpanya.com/
http://science-pratom.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
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ก. กล้วยไม้เกาะบนต้นไม้            ข. ปลาฉลามกับเหาฉลาม 

ภาพที่ 4.18 ภาวะเกื้อกูลกันหรือภาวะอิงอาศัย 

ที่มา : ก. http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1828.htm, 2556 

                  ข. http://www.thaigoodview.com/node/87761, 2556 

 

5.4 ภาวะล่าเหยื่อ (Predation +/-) เป็นการอยู่ร่วมกันแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่าย
เสียประโยชน์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่า (Predator) กับเหยื่อ (Prey) เช่น เสือกับกวาง ฝ่ายได้
ประโยชน์คือผู้ล่าซึ่งหมายถึงเสือเสือ ฝ่ายเสียประโยชน์คือเหยื่อหรือกวาง ยังมีสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์แบบนี้ เช่น งูกับหนู นกกับหนอน ภาวะล่าเหยื่อแสดงดังภาพที่ 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

ก. เสือกับกวาง                      ข. นกกับหนอน 

ภาพที่ 4.19 เสือล่ากวางเป็นภาวะล่าเหยื่อ 

ที่มา:  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/20296/, 2556 

 

5.5 ภาวะมีปรสิต (Parasitism +/-)  ร่างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ด ารงชีพแบบปรสิต ผู้ถูกอาศัย (Host) จะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ส่วนผู้ที่ไปอาศัย
คือ ปรสิต (Parasite) จะเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ เนื่องจากปรสิตจะคอยแย่งอาหารหรือกินส่วนของ
ร่างกายผู้ถูกอาศัย ปรสิตมี 2 ชนิด ได้แก่ ปรสิตภายในเป็นปรสิตที่อาศัยและหาอาหารอยู่ภายใน

  

  

http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1828.htm
http://www.thaigoodview.com/node/87761
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/20296/
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ร่างกายของผู้ถูกอาศัย เช่น พยาธิในร่างกายของมนุษย์ กับปรสิตภายนอก เช่น เหา ยุง ที่คอยดูดกิน
เลือดของมนุษย์ เห็บที่เกาะบนตัวของสุนัข เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4.20 

 

 

ภาพที่ 4.20  ยุงกับคนอยู่ในภาวะมีปรสิต 

ที่มา : https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_   

ordinarycourse1/wiki/2ef0e/_3_.html, 2556 

 

5.6 ภาวะแข่งขัน  (Competition -/-) หรือภาวะแก่งแย่งกัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกันซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันมีความต้องการปัจจัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกัน และปัจจัยนั้นมีจ ากัด หรือต่างแข่งขันกันเพื่อแสวงหาปัจจัยที่ต้องการในการด ารงชีพ โดย
ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ เช่น ฝูงปลาแย่งกันตะครุบเหยื่อ สุนัขแย่งกินอาหาร จอกกับ
แหนในบ่อน้ า ต้นไม้ใหญ่ในป่าแข่งขันกันรับแสง การแย่งกันเป็นจ่าฝูงของลิง เป็นต้น  ภาวะแข่งขัน
หรือภาวะแก่งแย่งแสดงดังภาพท่ี 4.21 

 

ภาพที่ 4.21 ช้างสู้กันแสดงการมีอ านาจอยู่ใน     
             ภาวะ แข่งขัน 

                                                     ที่มา : http://nkw05764.circlecamp.       

                                                     com/ index.php?page=o, 2556 

 

5.7  ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism +/-) เป็นความสัมพันธ์ของพวกเห็ด รา และ
แบคทีเรียที่อาศัยซากสิ่งมีชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์ออกมานอกเซลล์เพ่ือย่อยซากเหล่านั้น  แล้วจึงดูด
ซึมสารที่ได้จากการย่อยเข้าสู่เซลล์ สิ่งมีชีวิตที่ด ารงชีวิตเช่นนี้เรียกว่า ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) 

เช่น ราขึ้นบนผลไม้ท่ีสุกงอม เห็ดบนขอนไม้ผุพัง แบคทีเรียกับซากพืชซากสัตว์ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 
4.22 

 

                                                            ภาพที่ 4.22 เห็ดบนขอนไม้อยู่ในภาวะมีการ 

                                                                              ย่อยสลาย 

                                                                  ที่มา : http://www.bloggang.com/   

                                                                  mainblog.php?id=tonkla1&month=                        
                                                                  09-09-2009&group=&gblog=9, 2556. 

 

 

 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_
http://www.bloggang.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mainblog.php?id=tonkla1&month=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-09-2009&group=&gblog=9
http://www.bloggang.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mainblog.php?id=tonkla1&month=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-09-2009&group=&gblog=9
http://www.bloggang.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mainblog.php?id=tonkla1&month=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-09-2009&group=&gblog=9
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5.8 ภาวะเป็นกลาง (Neutralism 0/0) สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกัน แต่ต่างฝ่ายต่าง
อยู่ ไมไ่ด้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์อันใดเลย เช่น ต้นไม้ใหญ่กับไส้เดือนดิน กระต่ายและนกฮูกที่
อาศัยอยู่ในป่า เป็นต้น   
 5.9 ภาวะมีการหลั่งสารห้ามการเจริญ (Antibiosis 0/-) เป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหลั่ง
สารออกมานอกเซลล์ แล้วสารนั้นไปมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง 

เช่น ราเพนิซิลเลียมสร้างสารปฏิชีวนะ (Antibiotics) ชื่อเพนิซิลลินออกมามีผลยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย โดยราเพนิซิลเลียมไม่ได้รับหรือเสียประโยชน์  
 

6. หน้าทีข่องระบบนิเวศ (Ecosystem function) 

หน้าที่หรือกิจกรรมของระบบนิเวศประกอบด้วย  2  ส่วน คือในระบบนิเวศจะต้องเกิดการ
ถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
พร้อมๆ กันในระบบนิเวศ โดยเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการบริโภคระหว่างสิ่งมีชีวิตต่อเนื่องกันไปเรียกว่า
ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) และสายใยอาหาร (Food web) 

6.1 การถ่ายทอดพลังงาน (Energy flow) 

               สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศมีกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้พลังงาน ส าหรับ
แหล่งก าเนิดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือ ดวงอาทิตย์ นอกจากนั้นก็มาจากแหล่งอ่ืน เช่น การเผา
ไหม้ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสิ่งมีชีวิต กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตโดยเฉพาะพืชสีเขียวจะ
น าพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีสะสมอยู่ในพืช  
และถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคอันดับต่างๆ โดยการกินกันเป็นทอดๆ การถ่ายทอดพลังงานเกิดขึ้นในส่วน
ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ  
  6.1.1 การถ่ายทอดพลังงานที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

      ในระบบนิเวศจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศ ซึ่ง
ประกอบด้วยการถ่ายทอดพลังงานในส่วนผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ดังนี้ 
           1) พลังงานในส่วนผู้ผลิต พลังงานจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้าสู่ระบบนิเวศ โดย
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) ของพืชสีเขียว โดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสง
เป็นพลังงานเคมี อาหารที่พืชสังเคราะห์ได้คือ น้ าตาลกลูโคส (C6H12O6) ซึ่งประกอบธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในรูปสารอินทรีย์ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน นอกจากนี้ยังมี
ธาตุไนโตรเจน ก ามะถัน ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ทั้งหมดจะถูกสะสมไว้ตามส่วนต่างๆ 
ของพืช พืชจะน าไปใช้ในการเจริญเติบโต และกระบวนการเผาผลาญอาหารของพืช ในกระบวนการนี้
มีการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกสู่บรรยากาศ ดังสมการ “การสังเคราะห์ด้วยแสง” ดังนี้ 
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       6 CO2      +      12 H2O                       C6H12O6   +    6O2   +   6H2O 

 

                                                 

               2) พลังงานในส่วนผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้บริโภคผู้ผลิต พลังงานที่สะสมใน
ผู้ผลิตจะถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคล าดับต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคน าพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการ
ด ารงชีวิต และผู้บริโภคจะปลดปล่อยพลังงานความร้อนใน “กระบวนการหายใจ” ดังสมการ  

 

                   C6H12O6  + 6O2      6CO2  +  6H20  + พลังงาน 

 

กระบวนการหายใจ (Respiration) หมายถึง กระบวนการต่างๆ ทางชีวเคมีที่
ใช้สลายสารให้เกิดพลังงานที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการด า รงชีวิต 
สมการข้างบนเป็นกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Respiration) ซึ่งมักพบในสิ่งมีชีวิต
ที่เป็นผู้บริโภคโดยทั่วไป และยังพบกระบวนการนี้ในแบคทีเรียจ าพวก Aerobic Bacteria 

             ซึ่งพลังงานจะมีค่าลดลงตามล าดับ เพราะส่วนหนึ่งถูกใช้ไปในการผลิตพลังงาน
ให้แก่ร่างกายโดยกระบวนการหายใจ อีกส่วนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อน ดังนั้นล าดับ
การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารจึงมีความยาวจ ากัด  โดยปกติจะสิ้นสุดที่ผู้บริโภคล าดับ 4 - 5 

3) พลังงานในส่วนผู้ย่อยสลาย เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง ผู้ย่อยสลายใน
ระบบนิเวศจะเข้าไปย่อยสลายอินทรีย์สาร แล้วพลังงานที่ได้บางส่วนจะถ่ายทอดไปยังผู้ย่อยสลายเพ่ือ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต พลังงานส่วนที่เหลือจะปลดปล่อยออกสู่ระบบนิเวศ โดยกระบวนการหายใจ
เช่นกัน 

              ดังนั้นการสูญเสียพลังงานในระบบนิเวศจึงเกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็น
ปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานดังกระบวนการหายใจที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น เมื่อมีการส่ง
ทอดพลังงานมากครั้งขึ้นก็จะมีการสูญเสียพลังงานมากขึ้นเช่นกัน  

6.1.2 กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

              ในระบบนิเวศการกินอาหารต่อกันเป็นทอดๆ เพ่ือการถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิต ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหาร 

              1) ห่วงโซ่อาหาร  (Food chain) คือการกินต่อกันเป็นทอดๆ  มีลักษณะเป็น
เส้นตรง สิ่งมีชีวิตหนึ่งมีการกินอาหารเพียงชนิดเดียว ซึ่งเขียนเป็นลูกศรต่อกันตามล าดับการกินกัน 
เมื่อเกิดการกินกันในระบบนิเวศจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานไปตามผู้บริโภคล าดับต่างๆ ห่วงโซ่อาหาร
แบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้ 

การหายใจ 

คลอโรฟิลล์ 

แสง 
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              1.1)  ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่าหรือแบบจับกิน (Predator chain หรือ 

Grazing food chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที่จับกินเป็นล าดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ผลิตหรือพืชถูกกินโดย
ผู้บริโภคพืช จากนั้นผู้บริโภคพืชถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคสัตว์ถูกกินโดยผู้บริโภคสัตว์
ล าดับต่อๆ ไป ดังนั้นการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารแบบนี้ จึงประกอบด้วยผู้ล่า (Predator) 

และเหยื่อ (Prey) ตัวอย่างเช่น 

            ต้นข้าว →  ตั๊กแตน  → กบ  →  งู  → เหยี่ยว 

                     แพลงก์ตอนพืช  → แพลงก์ตอนสัตว์  → ปลาเล็ก →  ปลาใหญ่  →  คน 

 

    1.2)  ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์  (Detritus chain) เป็นห่วงโซ่
อาหารที่เริ่มต้นจากซากอินทรีย์ที่ตายแล้วถูกสลายโดยจุลินทรีย์ แล้วจึงถูกกินต่อไปโดยสัตว์ที่กินเศษ
อินทรีย์และผู้ล่าต่อไปตามล าดับ เช่น 

          ซากพืชซากสัตว์ → ไส้เดือนดิน →  นก →  งู 
          ซากพืชซากสัตว์ → รา → ไรดิน 

 

1.3) ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic chain) เริ่มจากผู้ถูกอาศัย  

(Host) จะถ่ายทอดพลังงานไปสู่ปรสิต และจากปรสิตไปสู่ปรสิตอันดับสูงกว่า (Hyperparasite) เช่น 

    ลิง  →  เหา  → ลิง 
ควาย →  เห็บ →  นกเอ้ียง 

 

2) สายใยอาหาร (Food  web) หมายถึง การถ่ายทอดพลังงานเคมีในรูป
อาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดมารวมกัน ท าให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อนมากกว่าห่วง
โซ่อาหาร  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะไหลไปในทิศทางเดียว คือเริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงานออกไปในแต่ละล าดับ ไม่มีการเคลื่อนกลับเป็นวัฏจักร 
จึงกล่าวได้ว่า การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศไม่เป็นวัฏจักร (Non – cyclic) ภาพสายใยอาหาร
แสดงดังภาพที่ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 สายใยอาหาร  
ที่มา : http://www.student.chula.ac.th/~53370502/p3.html และ 

http://www.pibul.ac.th/ vichakan/sciweb/bio/ecosys7.htm, 2556 

 

ถ้าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์แบบสายใยอาหารจะท าให้ระบบ
นิเวศอยู่ในภาวะสมดุลมากกว่าระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันแบบห่วงโซ่อาหารเพียงอย่าง
เดียวเนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกกินอาหารได้หลายอย่าง ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง 
ผู้บริโภคสามารถเลือกกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนได้ ท าให้เกิดการท าหน้าที่ในระบบนิเวศได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

6.1.3 ประสิทธิภาพการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

              การถ่ ายทอดพลั งงานในระบบนิ เ วศจะเป็นไปตามกฏสิบ เปอร์ เซ็นต์          
(Ten percent law) ซึ่งหมายถึง ในการถ่ายทอดพลังงานในรูปของผู้บริโภคแต่ละขั้น จะสูญเสีย
พลังงานศักย์ไปร้อยละ 90 ในรูปพลังงานความร้อน กระบวนการหายใจ ของเสีย หรือกากอาหาร 
เหลือพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อและเก็บสะสมได้เพียงร้อยละ10 การลดลงของพลังงาน
เมื่อถูกถ่ายทอดไปตามล าดับขั้นของการกิน (Trophic level) ตามห่วงโซ่อาหารจะลดลงเรื่อยๆ ตาม
ความยาวของห่วงโซ่อาหาร แสดงดังภาพที่ 4.24 หรือในระดับการบริโภคที่สูงขึ้น ดังปิรามิดของ
พลังงาน (The pyramid of energy) แสดงในภาพที่ 4.25 

 

 

 

 

  

http://www.student.chula.ac.th/~53370502/p3.html
http://www.pibul.ac.th/%20vichakan/sciweb/bio/ecosys7.htm
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ภาพที่ 4.24 แสดงพลังงานศักย์ในรูปของมวลชีวภาพที่สะสมในเนื้อเยื่อของผู้บริโภคล าดับต่างๆ 

 

 

ภาพที่ 4.25 ปิรามิดของพลังงาน 

6.2 การหมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหาร (Nutrient cycle or Material cycle) 

     โดยทั่วไปในสิ่งแวดล้อมจะมีแร่ธาตุต่างๆ เป็นองค์ประกอบอยู่แล้วตามธรรมชาติ 
สิ่งมีชีวิตไม่เพียงแต่ใช้แร่ธาตุและสารจากธรรมชาติ แต่กิจกรรมในการด ารงชีวิตก็จะมีการปล่อยสาร
บางอย่างกลับคืนธรรมชาติด้วย วนเวียนเป็นวัฏจักรจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่สิ่งมีชีวิต และจากสิ่งมีชีวิต
ถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอีก การหมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารที่ส าคัญในการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ได้แก่ การหมุนเวียนของน้ า การหมุนเวียนของคาร์บอน การหมุนเวียน
ของไนโตรเจน การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส  และการหมุนเวียนของก ามะถัน มีรายละเอียดดังนี้ 

6.2.1 การหมุนเวียนของน้ า  (Water cycle หรือ Hydrologic cycle) 

             การหมุนเวียนของน้ า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าระหว่างของเหลว 
ของแข็ง และก๊าซ ซึ่งการหมุนเวียนของน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปกลับ จากสถานะหนึ่งไปยัง
อีกสถานะหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถแยกได้เป็น 4 ประเภทคือ 
การระเหยเป็นไอ หยาดน้ าฟาา การซึม และการเกิดน้ าท่า  

1) การระเหยเป็นไอ เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าบนพ้ืนผิวไปสู่
บรรยากาศ ทั้งการระเหยเป็นไอโดยตรง และจากการคายน้ าของพืช  

ต้นหญ้า   10,000  kcal 

ตั๊กแตน  1,000  kcal 

กบ 100  kcal 

งู  10  kcal 

เหยี่ยว  1 kcal 

Producer 

Top consumer 

Tertiary consumer 

Secondary consumer 

Primary consumer 

ผู้ผลิต 

1000 kcal 

ผู้บริโภคล าดับ 

ที ่1 

100 kcal 

ผู้บริโภคล าดับ 

ที ่2 

10 kcal 
 

ผู้บริโภคล าดับ 

ที ่3 

10 kcal 
 

    การลดลงของพลังงาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1


100 

 

2) หยาดน้ าฟ้า เป็นการตกลงมาของน้ าในบรรยากาศสู่พ้ืนผิวโลก โดยละอองน้ า
ในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และในที่สุดกลั่นตัวเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลก รวมถึงหิมะและ 
ลูกเห็บ 

3) การซึม จากน้ าบนพ้ืนผิวลงสู่ดินเป็นน้ าใต้ดิน อัตราการซึมจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทของดิน หิน และปัจจัยประกอบอ่ืนๆ น้ าใต้ดินนั้นจะเคลื่อนตัวช้าและอาจไหลกลับขึ้นบนผิว
ดิน หรืออาจถูกกักอยู่ภายใต้ชั้นหินเป็นเวลาหลายพันปี โดยปกติแล้วน้ าใต้ดินจะกลับเป็นน้ าที่ผิวดิน
บนพื้นที่ท่ีอยู่ระดับต่ ากว่า ยกเว้นในกรณีของบ่อน้ าบาดาล 

4) น้ าท่า หรือน้ าไหลผ่าน เป็นการไหลของน้ าบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร น้ าไหลลง
สู่แม่น้ าและไหลไปสู่มหาสมุทร ซึ่งอาจจะถูกกักชั่วคราวตามบึงหรือทะเลสาบก่อนไหลลงสู่มหาสมุทร 
น้ าบางส่วนกลับกลายเป็นไอก่อนจะไหลกลับลงสู่มหาสมุทร การหมุนเวียนของน้ าแสดงดังภาพที่ 
3.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26  การหมุนเวียนของน้ า  
ที่มา : http://www.kanta.ac.th/media/sci/www.lesa.in.th/hydro/water_cycle/water_    

cycle.htm, 2556 

การหมุนเวียนของน้ าเป็นระบบการหมุนเวียนขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การหมุนเวียนของน้ าจะท าให้มีการระเหยของน้ าเค็ม แล้วเกิดการกลั่นตัว
กลายเป็นน้ าจืด น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้จากของแข็งไปเป็นของเหลว 
และเป็นก๊าซ โดยน้ าจากแหล่งน้ าเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์จะท าให้เกิดการระเหยเป็นไอน้ าใน
อากาศ เมื่อเกิดกระ บวนการการกลั่นตัว ก็จะท าให้เกิดฝน หิมะลงสู่โลก ส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงไปเป็น
น้ าใต้ดิน ส่วนหนึ่งจะไหลบ่าเป็นน้ าผิวดินและไหลรวมเป็นล าธาร แม่น้ า ลงสู่ทะเล และมหาสมุทร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://www.kanta.ac.th/media/sci/www.lesa.in.th/hydro/water_cycle/water
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ส่วนหนึ่งของน้ าจะเป็นน้ าใต้ดิน ท าหน้าที่ละลายธาตุอาหารในดินและล าเลียงสู่พืช เพ่ือใช้ในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง อันน าไปสู่การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเคมีในรูปของสารอาหาร 
และส่งต่อให้กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

พ้ืนผิวโลกของเรามีส่วนที่เป็นแหล่งน้ าเป็นองค์ประกอบถึง 3 ส่วน ร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตก็มีน้ าเป็นองค์ประกอบด้วย น้ าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างยิ่ง เป็น
ตัวกลางส าคัญของกระบวนการต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนดินนั้นมีอิทธิพลต่อวัฏจักรของน้ า เช่น พืชคลุมดินจะลด
แรงกระทบของน้ าฝนและลดการพังทลายของดิน พืชบนพ้ืนดินจะดูดน้ าจากดินไปใช้บางส่วนและคาย
น้ าทางปากใบอออกมาในรูปของไอน้ า ซึ่งกระบวนการคายน้ าของพืชจะท าให้อุณหภูมิในบริเวณนั้น
ลดลง และมีผลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น มนุษย์มี อิทธิพลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฏจักรของน้ ามากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศ เช่น การสร้างเข่ือนมีผลต่ออัตรา
การระเหยของน้ าที่สูงขึ้นอาจท าให้ฝนตกมากขึ้นบางพ้ืนที่ การตัดไม้ท าลายป่าส่งผลท าให้ขาดต้นไม้
ในการดูดซับน้ าลงสู่ดิน ท าให้น้ าใต้ดินลดลง ซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าใต้ดินและเกิดน้ าท่วม
ขึ้นได้ 

6.2.2 การหมุนเวียนของคาร์บอน (Carbon cycle) 

             การหมุนเวียนของคาร์บอนในระบบนิเวศแสดงดังภาพที่ 3.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.27  การหมุนเวียนของคาร์บอน  
ที่มา : http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/bio/ecosys7.htm, 2556 

 

http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/bio/ecosys7.htm
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ซึ่งการหมุนเวียนของคาร์บอนมีความส าคัญมากต่อสิ่งมีชีวิต เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมี
คาร์บอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอินทรียสารในร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน    
เป็นต้น คาร์บอนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 
0.003 ของอากาศทั้งหมด พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้แปางและน้ าตาล 
และส่งผ่านธาตุอาหารเข้าสู่ระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร สัตว์เมื่อรับธาตุอาหารก็จะเผาผลาญอาหาร
และคืนคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศในรูปของกระบวนการหายใจ เมื่อพืชและสัตว์ตายลง 
สารประกอบของคาร์บอนจะถูกย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คืนสู่บรรยากาศ การที่พืช
และสัตว์ตายทับถมกันอยู่ในดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีจะเกิดเป็นถ่านหิน น้ ามัน เมื่อถูกเผาไหม้จะ
ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกัน ปัจจุบันคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีปริมาณเพ่ิมขึ้นกว่าภาวะ
ปกติตามธรรมชาติอย่างมาก เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ยานพาหนะ
เพ่ิมขึ้น การใช้สารเคมีบางอย่างที่เพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ รวมทั้งการลดลงของต้นไม้และ
ป่าไม้จึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะปัญหาปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้นในโลก   

6.2.3 การหมุนเวียนของไนโตรเจน (Nitrogen cycle)  

                  การหมุนเวียนของไนโตรเจนแสดงในภาพที่ 4.28 ธาตุไนโตรเจนเป็น
ส่วนประกอบหลักของอากาศที่ห่อหุ้มโลก ในอากาศมีธาตุไนโตรเจนอยู่มากที่สุดถึงร้อยละ 78 ในขณะ
ที่มีออกซิเจนร้อยละ 21 ที่เหลือเป็นก๊าซอ่ืนๆ เช่น อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของสิ่งมีชีวิต เช่น โปรตีน คลอโรฟิลล์ ฮีโมโกบิน อินซูลิน และดีเอ็นเอ พืชไม่
สามารถน าไนโตรเจนที่มีอยู่ เป็นปริมาณมากในอากาศมาใช้ได้ แต่พืชใช้ไนโตรเจนในรูปของ
สารประกอบ ได้แก่ เกลือแอมโมเนีย เกลือไนไตรท์ เกลือไนเตรต เพ่ือน าไปสร้างสารประกอบต่างๆ 
ในเซลล์ โดยกระบวนการการตรึงไนโตรเจนให้เป็นสารประกอบไนเตรทโดยแบคทีเรียและสาหร่าย
บางชนิด เช่น ไรโซเบียม (Rhizobium) ในรากพืชตระกูลถั่ว หรือสาหร่ายน้ าเงินแกมเขียว เช่น       
เอนาบีนา (Anabaena) เป็นต้น ส่วนสัตว์ได้รับไนโตรเจนจากการกินอาหารที่ต่อเนื่องมาเป็นล าดับ ซึ่ง
จะมีการถ่ายทอดจากพืชมาตามห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร การขับถ่ายของสัตว์ซึ่งสารขับถ่ายอยู่
ในรูปสารประกอบไนโตรเจนคือแอมโมเนีย ท าให้มีไนโตรเจนกลับคืนสู่บรรยากาศเช่นกัน  

                  ในปัจจุบันเกิดก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมากขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น 
การใช้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจน การเน่าสลายของเสียจากสัตว์ การเผาป่าบริเวณที่มีหินตะกอน ซึ่งมี
ไนโตรเจนเป็นธาตุประกอบ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลล้วนท าให้เกิดก๊าซไนโตรเจนมากขึ้น ซึ่งส่งผล
ต่อความไม่สมดุลของกระบวนการตรึงไนโตรเจนในกระบวนการการหมุนเวียนของไนโตรเจน 

 จากการหมุนเวียนของไนโตรเจน แสดงให้เห็นว่าก๊าซไนโตรเจนมีการเปลี่ยน
รูปและน าไปใช้ในระบบนิเวศในรูปของสารประกอบชนิดต่างๆ และสามารถกลับคืนมาเป็นก๊าซ
ไนโตรเจนดังเดิม โดยในการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยจุลินทรีย์และแบคทีเรียหลายชนิด 
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จึงจะท าให้เกิดสมดุลของการหมุนเวียนธาตุนี้ได้ ซึ่งหากแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับวัฏจักรนี้
สูญพันธุ์ไปเพียง 12 ชนิด จะท าให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตายไปด้วย เพราะไม่มีการหมุนเวียนการน า
ไนโตรเจนไปใช้ (นิตยา เลาหะจินดา, 2547 : 128) 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

ภาพที่ 4.28  การหมุนเวียนของไนโตรเจน  
ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=68762, 2556 

 

6.2.4 การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle) 

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารส าคัญ 1 ใน 3 ชนิด ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 

ในสัตว์ฟอสฟอรัสเป็นธาตุส าคัญต่อการสร้างโครงสร้างของร่างกายให้แข็งแรง  เป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของกระดูกและฟัน เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของเซลล์ ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่จ าเป็นส าหรับ
เซลล์ทุกชนิด เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก เช่น กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกหรือ        
ดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมและฟอสฟอรัสยังเป็นส่วนประกอบของสารพลังงานสูง เช่น 
ATP (Adenosine triphosphate)   

 การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสแสดงดังภาพที่ 4.29 ซึ่งอธิบายได้ว่า ในระบบ
นิเวศการหมุนเวียนของฟอสฟอรัสจะแตกต่างจากวัฏจักรอ่ืนๆ ตรงที่ไม่ได้อยู่ในสถานะก๊าซ แต่จะอยู่
ในสถานะของอนุภาคเล็กๆ ในลักษณะของตะกอนหรือสารประกอบที่พืชน ามาใช้ได้ กล่าวคื อ เมื่อ
ฟอสฟอรัสถูกดูดซับโดยพืชจะเข้าสู่ระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร โดยฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของกระดูกมนุษย์และสัตว์ เมื่อพืชและสัตว์ตายก็จะคืนสู่ดินเป็นฟอสเฟตในดิน และไหลสู่ทะเล 
มหาสมุทร เกิดการทับถมกลายเป็นตะกอน นอกจากนี้ฟอสฟอรัสในธรรมชาติยังพบในซากปะการัง

 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=68762
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หรือเปลือกหอยที่ทับถมกันใต้ท้องทะเล ซึ่งทับถมกันเป็นหินฟอสเฟต  เมื่อฟอสเฟตสลายตัวจะ
กลายเป็นอาหารของแพลงตอนพืช และถูกสัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆ กินกันไปตามห่วงโซ่อาหาร เมื่อสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ตายจะย่อยสลายกลายเป็นสารประกอบฟอสเฟตอยู่ในน้ า และยังพบว่ามูลของนกทะเลจะมี
ปริมาณฟอสฟอรัสสูง มูลเหล่านี้เมื่อเกิดการชะล้างลงสู่ทะเลจะกลายเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ า
อ่ืนๆ โดยปกติแล้ววัฏจักรของฟอสฟอรัสจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ แตกต่างจากวัฏจักรอ่ืนๆ 
ฟอสฟอรัสถือเป็นธาตุอาหารจ ากัดบนพ้ืนดิน เพราะจะได้ฟอสฟอรัสจากการชะล้างเท่านั้น ในการ
เกษตรกรรมจะใช้ปุ๋ยฟอสเฟตในรูปของสารประกอบ อนินทรีย์ แต่ถ้าปุ๋ยเหล่านี้ถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ า
มากจะเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชน้ า เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) 

ตามมา       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.29 การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส  
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1310, 2556 

                  

6.2.5 การหมุนเวียนของก ามะถัน (Sulfur cycle) 

  ก ามะถันหรือซัลเฟอร์ (Sulfur) เป็นธาตุที่มีบทบาทหลายส่วนเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมท้ังบนดิน ในน้ า และในอากาศ เป็นธาตุที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการเมตา
บอลิซึมของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งก ามะถันเป็นส่วนประกอบของโปรตีนหลายชนิดในสิ่งมีชีวิต หากสิ่งมีชีวิต
บนโลกปราศจากก ามะถันจะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากขาดโปรตีนนั่นเอง  ประโยชน์ของ

 

 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1310


105 

 

ก ามะถันในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ก ามะถันหรือซัลเฟอร์ และสารประกอบของซัลเฟอร์ถูก
น ามาใช้ในกระบวน การผลิต โดยสารประกอบซัลเฟอร์ที่ส าคัญนิยมใช้ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และกรดซัลฟูริก (H2SO4) ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเส้นใย ก๊าซ SO2 ถูกใช้ใน
กระบวนการฟอกสี การถนอมอาหารพวกผลไม้แห้ง ในส่วนของกรดซัลฟูริกนิยมใช้เป็นสารเคมีตั้งต้น
ในอุตสาหกรรม มีการเติมกรดซัลฟูริกในแบตเตอรี่รถยนต์ (Environmental dicision making, 

science and tecnology, 2556) การหมุนเวียนของก ามะถันแสดงดังภาพที่ 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4.30 การหมุนเวียนของก ามะถัน 

ที่มา : http://media-3.web.britannica.com/eb-media/37/112537-050-7F7829C5.jpg, 

2556 

 

โดยพบในธรรมชาติอยู่ในสภาพของแร่ธาตุและสภาพสารประกอบหลาย
ประเภท เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซัลไฟด์ (SO3

-) ซัลเฟต (SO4
2-) พืชไม่สามารถน าก ามะถันไป

ใช้ได้โดยตรง มีแบคทีเรียบางชนิดเปลี่ยนก ามะถันให้กลายเป็นสารประกอบซัลเฟตที่พืชน าไปใช้สร้าง
เป็นโปรตีนได้และถ่ายทอดไปยังสัตว์โดยการกินกันเป็นทอดๆ  เมื่อสิ่งมีชีวิตตายจะเกิดการเน่าเหม็น
เนื่องจากมีการปลด ปล่อยไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมา และเกิดการทับถมเป็นเวลานับล้านปีจน
กลายเป็นเชื้อเพลิงถ่านหิน น้ ามัน เมื่อถูกเผาไหม้ก็จะปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกสู่
บรรยากาศ ซึ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อรวมตัวกับฝนท าให้ฝนมีฤทธิ์เป็นกรด เรียกว่าฝนกรด (Acid 

Rain) เกิดการชะล้างสลายตัวสู่ดิน และสู่ทะเลในรูปตะกอน  

 

http://media-3.web.britannica.com/eb-media/37/112537-050-7F7829C5.jpg
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การหมุนเวียนของก ามะถันในแต่ละส่วนของระบบนิเวศสรุปได้ดังนี้ 
1) ชั้นของหินเปลือกโลก เป็นแหล่งส าคัญของก ามะถัน การออกจากระบบ

พ้ืนผิวโลกเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการชะลงสู่ชั้นของ
น้ าใต้ดิน นอกจากนั้น กิจกรรมของมนุษย์ยังมีส่วนต่อการเคลื่อนย้ายของก ามะถัน ทั้งโดยการเผาไหม้
เชื้อเพลิง การถลุงแร่และการผลิตปุ๋ย 

2) ชั้นของดิน ที่มาของก ามะถันในดินมาจากการชะล้าง ผุพัง และจาก
บรรยากาศ รวมทั้งการใส่ปุ๋ยก ามะถันในดินจะถูกเปลี่ยนรูปไปทั้งโดยปฏิกิริยาเคมีและสิ่งมีชีวิต ใน
ดินชั้นบนก ามะถันจะอยู่ในสารอินทรีย์ ส่วนดินชั้นล่างจะอยู่ในรูปสารอนินทรีย์ ในดินที่มีการระบาย
อากาศดี ก ามะถันจะอยู่ในรูปของซัลเฟต แต่ ในดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีเช่นมีน้ าท่วมขัง 
ก ามะถันจะอยู่ในรูปซัลไฟด์ แต่เมื่อเติมก๊าซออกซิเจนลงไป ซัลไฟด์จะเปลี่ยนเป็นซัลเฟต ซัลเฟต 
ละลายน้ าได้ดีจึงถูกชะออกจากดินได้ง่าย การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ 
จะได้ก ามะถันในรูปของก๊าซ ส่วนหนึ่งจะระเหยไปสู่บรรยากาศ ส่วนหนึ่งจะกลับไปอยู่ในรูปของ
ซัลเฟตอีก ทั้งในปฏิกิริยาเคมีและสิ่งมีชีวิต 

3) สิ่งมีชีวิต ซัลเฟอร์เมื่อเข้าสู่สิ่งมีชีวิต จะถูกน าไปใช้ในการสร้างโปรตีน 
วิตามินหรือสารประกอบอ่ืนๆ โดยเฉพาะร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุซัลเฟอร์  (Sulfur) 

ประมาณรอ้ยละ 0.25 ของน้ าหนักตัว ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนในการสร้างเล็บ ผม และ
ผิวหนัง ซึ่งเราจะได้รับซัลเฟอร์ผ่านทางการรับประทานไข่ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์จาก
นมต่างๆ และเม่ือสิ่งมีชีวิตตายจะกลายเป็นสารซัลเฟตและสารประกอบอื่นๆ ของซัลเฟอร์ 

4) บรรยากาศ สารประกอบของก ามะถันในบรรยากาศได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ได- 

ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สารประกอบอินทรีย์ของก ามะถันที่ระเหยได้ และซัลเฟต
ในบรรยากาศ แหล่งที่มาได้แก่ ก๊าซจากการระเบิดของภูเขาไฟ ฝุ่นละอองที่มากับลม ก๊าซจาก
สิ่งมีชีวิต และกิจกรรมของมนุษย์ การคงอยู่ของก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศสั้นมากและขึ้นกับความ    
คงตัวทางโมเลกุลด้วย การออกซิไดส์ของก๊าซเหล่านี้ขึ้นแหล่งน้ า ในมหาสมุทร ก ามะถันจะอยู่ในรูป 
ซัลเฟตที่ละลายน้ า ซึ่งมาจากแม่น้ าและฝน ในดินตะกอนจะมีสารประกอบก ามะถันในสภาพรีดิวซ์
ปะปนอยู่ ก ามะถันจะออกจากแหล่งน้ าโดยถูกซัดปนไปกับละอองน้ า หรือโดยการระเหยในรูปก๊าซที่
เกิดจากการกระท าของจุลินทรีย์กับอุณหภูมิ ความชื้น และแสงอาทิตย์     

จากหน้าที่ของระบบนิเวศข้างต้น สรุปได้ว่าการหมุนเวียนของธาตุอาหาร
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกับการถ่ายทอดพลังงาน จุลินทรีย์หรือผู้ย่อยสลายในดินจะเป็นตัว
ส าคัญในการท าให้เกิดการสลายตัวของอินทรีย์สาร และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ส าหรับใช้เป็น
อาหารของพืชอีกครั้งหนึ่ง หากพืชไม่ได้รับธาตุอาหารจากการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุอย่างสม่ าเสมอ
แล้ว พืชก็ไม่สามารถตรึงพลังงานเพื่อรักษาให้ระบบนิเวศด ารงอยู่ได้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
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     ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของ
ธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศ ก็คือการหมุนเวียนของธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศนั้น เป็นการถ่ายทอดสารใน
ระหว่างแต่ละระดับข้ันอาหารและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   โดยถ่ายทอดกัน “เป็นวัฏจักรหรือ
วงจร (Cycle)” ซึ่งแตกต่างไปจากการถ่ายทอดพลังงานซึ่ง “ไม่เป็นวงจร (Non - cycle)” ดังภาพที่ 
4.31 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.31 การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ 

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74236, 2556 

 

พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เข้าสู่ระบบนิเวศนั้นจะเป็นพลังงานชุดใหม่เสมอ 

ไม่มีการหมุนเวียน ไม่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ ส่วนหนึ่งของพลังงานจะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของ
พลังงานเคมีคือสารประกอบประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะเป็นอาหารของผู้บริโภคที่อยู่ใน
ล าดับขั้นของการกินที่สูงกว่า และอีกส่วนหนึ่งของพลังงานจะสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อน 

ในขณะที่มีการถ่ายทอดจากระดับขั้นอาหารหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง 
แต่ส าหรับธาตุต่างๆ นั้นจะเป็นธาตุชุดเดิมหมุนเวียนอยู่ในระบบนิเวศ โดย

อาศัยพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนในลักษณะของวัฏจักร การหมุนเวียนของธาตุเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
สิ่งมีชีวิต เพราะธาตุที่จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมีปริมาณจ ากัด ซึ่งธาตุที่จัดว่าเป็นหัวใจส าคัญของสิ่งมีชีวิต 
ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ โดยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน 
และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบส าคัญของแปางและน้ าตาล เป็นสารประกอบพลังงานที่เกิดจาก
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กระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ เป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิต
กรดอะมิโนและการสร้างโปรตีน  

 

7. ความสมดุลของระบบนิเวศ  (Ecological equilibium) 

ในระบบนิเวศนั้นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงาน และสสารซึ่งกันและกัน 
ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันคือ การถ่ายทอดพลังงานไปตามห่วงโซ่อาหาร มี
องค์ประกอบภายในระบบที่ท าหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ซึ่งความสมดุลของระบบ
นิเวศจะคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในระบบ ซึ่งความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตจะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบและสลับซับซ้อน ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบส่วน
ใดส่วนหนึ่งถูกท าให้กระทบกระเทือนแม้เพียงเล็กน้อย ผลกระทบอันนั้นจะถูกส่งทอดต่อไปถึง
องค์ประกอบอ่ืนๆ ทั่วทั้งระบบ แต่ในความซับซ้อนของระบบนิเวศ มันก็จะสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่
สภาวะแห่งความสมดุลได้ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ระบบคงอยู่ต่อไปได้ แต่หากผลกระทบนั้นรุนแรงเกินกว่า
ที่ระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลได้ ระบบนั้นทั้งระบบก็จะแตกสลายลง  

ในระบบนิเวศเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป จะมีกลไกการปรับสภาวะตัวเองของระบบนิเวศ
ตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเพ่ือให้เข้าสู่สภาพสมดุลใหม่ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศจะ
ควบคุมตนเองให้มีปริมาณสิ่งมีชีวิต สารอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพในสภาวะที่
พอเหมาะ เพ่ือให้เกิดสภาวะสมดุลในระบบนิเวศ เรียกว่า “ความสมดุลในระบบนิเวศหรือสมดุล
ธรรมชาติ”  

7.1 องค์ประกอบของความสมดุลของระบบนิเวศ  
     ในระบบนิเวศจะต้องมีความสมดุล 3 ด้านด้วยกันระบบนิเวศจึงจะสามารถด ารงอยู่ได้ 

ประกอบด้วย 

 7.1.1 สมดุลด้านปริมาณสิ่งมีชีวิต กลไกการควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนี้
เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ การบริโภคหรือการล่าเหยื่อระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ 
ตัวอย่างเช่น ในฤดูกาลหนึ่งกวางสามารถขยายพันธุ์ได้เป็นจ านวนมาก จะท าให้หมาป่าซึ่งกินกวางเป็น
อาหารมีอาหารมากเพียงพอ จึงสามารถขยายพันธุ์เพ่ิมมากขึ้นได้ด้วย และเมื่อหมาป่ามีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นจะส่งผลให้มีการล่ากวางเพ่ิมมากขึ้นด้วย จึงท าให้กวางมีจ านวนลดน้อยลง และเมื่อกวางมี
จ านวนลดลงมาก หมาป่าก็จะขาดแคลนอาหารจึงต้องตายลง หรืออพยพไปสู่ระบบนิเวศอ่ืน ท าให้มี
จ านวนลดน้อยลงไปด้วย 

            ในระบบนิเวศหนึ่งๆ ไม่ได้เพียงสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าเท่านั้นที่มีบทบาทในการ
ควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตที่ถูกล่า แต่ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่ถูกล่าก็จะควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตที่เป็น
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ผู้ล่าด้วยเช่นกัน ลักษณะการควบคุมซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตนี้จะช่วยท าให้สัดส่วนของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ในระบบนิเวศมีความสมดุลอยู่ได้ 

     7.1.2 สมดุลด้านพลังงาน สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศจะสามารถถ่ายทอดพลังงาน
ให้แก่กันโดยอาศัยการกินต่อกันเป็นทอดๆ ผ่านห่วงโซ่อาหาร ซึ่งจุดเริ่มต้นของพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานเคมีโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยพลังงานเคมี
เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในรูปของอาหารที่สะสมอยู่ภายในต้นพืช และเมื่อสัตว์มากินต้นพืชก็จะ ได้รับ
พลังงานเคมีจากสารอาหารต่างๆ ในต้นพืช ดังนั้นการบริโภคต่อกันเป็นทอดๆ จึงท าให้เกิดการ
ถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตได้ โดยพลังงานเคมีที่สัตว์ได้รับนี้จะถูกน าไปใช้ในการเจริญเติบโต
และด ารงชีวิตจนกระท่ังสัตว์นั้นตายลงจึงถูกแบคทีเรียต่างๆ ย่อยสลาย เพ่ือน าพลังงานเคมีที่เหลือไป
ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 

          พืชเป็นเสมือนแหล่งพลังงานส าหรับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ดังนั้นปริมาณและความสามารถในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นผู้ผลิต จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อ
ความหลากหลายและจ านวนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ด้วยเหตุนี้ในบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งมี
ความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์และได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี พืชต่างๆ สามารถ
เจริญเติบโตอยู่อย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วย 

      7.1.3 สมดุลด้านสารต่างๆ สารหลายชนิดในระบบนิเวศมีการหมุนเวียน แลกเปลี่ยน 
และถ่ายทอดกันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยมีจุดเริ่มต้นจากพืชซึ่งเป็นผู้ผลิตในระบบ
นิเวศอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เปลี่ยนแร่ธาตุจากดินและแก๊สต่างๆ ให้กลายเป็น
สารอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตของพืช จากนั้นเมื่อพืชถูกกินโดยสัตว์กินพืช จากนั้นเมื่อพืชถูกกิน
โดยสัตว์กินพืช สารอาหารในต้นพืชก็จะถูกถ่ายทอดต่อมายังสัตว์กินพืช และเมื่อสัตว์กินพืชถูกสัตว์
ชนิดอ่ืนมากินต่อ สารอาหารต่าง ๆ ก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปตามล าดับการกินกันในห่วงโซ่อาหาร  เมื่อ
สัตว์ตายลงก็จะถูกผู้บริโภคซากสัตว์กินซากและรับเอาสารอาหารต่างๆ ที่หลง เหลืออยู่ในซากไปใช้ใน
การด ารงชีวิตต่อไป จากนั้นเศษซากที่เหลือจากผู้กินซากก็จะถูกย่อยสลายโดยผู้ ย่อยสลายซาก ท าให้
สารอาหารต่างๆ ที่ยังเหลืออยู่ในซากกลับกลายเป็นอินทรียสารและแร่ธาตุคืนสู่ดินที่พืชสามารถ
น าไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศจะมีการ
หมุนเวียนเป็นวงจรหรือวัฏจักรเช่นนี้ตลอดไป  

การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือมนุษย์ก็ได้  ซึ่งท า
ให้องค์ประกอบของระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศจะปรับตัวเพ่ือรักษาสมดุลและให้ระบบ
นิเวศคงอยู่ได้ต่อไป 
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7.2 การปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 เมื่อเกิดการเสียสมดุลของระบบนิ เวศระบบนิ เวศจะปรับตัว เ พ่ือรักษาสมดุล
เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Succession)” อีกทั้งมีคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบ
นิเวศคือ “มีกลไกในการปรับสภาวะตัวเอง (Self-regulation)” หรือการควบคุมตนเอง ดังนี้ 

        7.2.1 กลไกในการปรับสภาวะตัวเอง  (Self - regulation)  

      กลไกในการปรับสภาวะตัวเองหรือการควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการ
ควบคุมมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปโดยใช้กลไก
ธรรมชาติควบคุม เช่น  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อ เป็นการควบคุมแบบย้อนกลับ มีกลไกคือ
เมื่อประชากรผู้ล่าเพ่ิมขึ้น ปริมาณเหยื่อจะลดลง การอยู่รอดของผู้ล่าและการสืบพันธุ์จะลดลง 
ประชากรผู้ล่าจะลดลง เมื่อประชากรผู้ล่าลดลง ปริมาณของเหยื่อก็จะเพ่ิมขึ้น การอยู่รอดและการ
สืบพันธุ์ของผู้ล่าจะเพ่ิมข้ึน ประชากรผู้ล่าจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

2) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของแร่ธาตุสารอาหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นวัฏจักร 
เช่น กระบวนการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วกลายเป็นแร่ธาตุให้ผู้ผลิตน ามาใช้ใหม่ 

7.2.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ระบบนิเวศ (Ecological succession) 

              คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สภาวะต่างๆ ในธรรมชาติอยู่ในสภาพสมดุล 
เช่น การมีสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนใหม่ เกิดชุมชนใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพซึ่งจะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในชุมชนแห่งนั้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องใช้เวลาใน
การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนานพอสมควร การเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ระบบนิเวศ มีปัจจัยที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายปัจจัย  

1) ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ได้แก่ 

1.1) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา อาจท าให้เกิดธารน้ าแข็ง     
ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ล้วนเป็นสาเหตุให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเสียไป 

1.2) ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรง ท าให้เกิดภัย
วิบัติต่างๆ เช่น ไฟป่า น้ าท่วม พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคนท าให้สภาพแวดล้อมแปรเปลี่ยนไป 
สิ่งมีชีวิตถูกท าลายไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นใหม่ 

     1.3) ปัจจัยจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่า การท าไร่เลื่อนลอย 
ภาวะมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อน และอ่ืนๆ ซึ่งมีผลท าให้สภาพแวดล้อม 
แปรเปลี่ยนไป สมดุลธรรมชาติถูกท าลาย เกิดโรคระบาด แมลงศัตรูพืชระบาดท าให้สิ่งมีชีวิต         
ล้มตาย จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตขึ้นใหม่อีก 
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     1.4) ปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงแทนที่เพราะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ท าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้น
ของแสงความชื้น ความเป็นกรด ด่างของพ้ืนดินหรือแหล่งน้ าและอ่ืนๆ เปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยจน
ในที่สุดไม่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เหมาะสม
กว่า  
 2) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศมี 2 ขั้นตอน คือ 

         2.1) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นปฐมภูมิ (Primary succession) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล่งที่ไม่เคยปรากฏสิ่งมีชีวิตใดๆ มาก่อน เช่น บริเวณภูเขาไฟระเบิดใหม่ การ
เกิดแหล่งน้ าใหม่ 
                      2.2) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิ (Secondary succession) เป็น
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล่งที่ เคยมีสิ่งมีชีวิตด ารงอยู่ก่อนแล้ว  แต่ถูกท าลายไป จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นใหม่ เพ่ือกลับเข้าสู่สภาพสมดุล เช่น บริเวณที่เคยเป็นป่าถูกบุกเบิกเป็น        
ไร่นา แล้วละทิ้งกลายเป็นทุ่งหญ้าในภายหลังต่อมามีไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ใหญ่ เข้าแทนที่ตามล าดับจน
กลายเป็นป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง  

                       ความสมดุลของระบบนิเวศมีรากฐานมาจากความสามารถของสิ่งมีชีวิต
แต่ละชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศนั้นๆ คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ในการท า
ให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ถ้าระบบนิเวศนั้นได้รับพลังงานอย่างเพียงพอและไม่
มีอุปสรรคขัดขวางวัฏจักรของธาตุอาหารแล้ว ก็จะท าให้เกิดสภาวะสมดุลขึ้นมาในระบบนิเวศนั้นๆ  

โดยองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดท าให้แร่ธาตุและสสารกับสิ่งแวดล้อมนั้น  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลให้ระบบนิเวศมีความคงตัว เพราะการผลิตอาหารสมดุลกับการบริโภค
ภายในระบบนิเวศนั้น  

ระบบนิเวศบางระบบสามารถรักษาสมดุลอยู่ได้ ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อม
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือจากการถูกท าลาย
โดยสิ่งมีชีวิตในระบบ แต่ระบบนิเวศนั้นจะสามารถรักษาโครงสร้างของระบบไว้ได้ โดยที่ระบบนิเวศใด
ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง ระบบนิเวศนั้นก็จะสามารถรักษาสมดุลไว้ได้มากกว่าระบบที่มี
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้อยกว่า เช่น สังคมของสิ่งมีชีวิตในป่ามีความหลากหลายสูงสุด 
สิ่งมีชีวิตก็จะสามารถด ารงอยู่ได้โดยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าให้โครงสร้างของระบบสามารถ
ด ารงอยู่ได้ ในขณะที่สังคมของ ส่วนที่มีสิ่งมีชีวิตน้อยชนิด ระดับการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันต่ า เมื่อ
มีความผันแปรของสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมผันแปรไปสิ่งมีชีวิตในระบบก็ไม่สามารถด ารง
อยู่ได ้
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8. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์  ในระบบนิเวศ
อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือคือ การที่มีชนิดพันธุ์ (Species) 
สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก 

 8.1 ระดับความหลากหลายทางชีวภาพ 

      ความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
     8.1.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity)  

             หมายถึง ความหลากหลายของหน่วยพันธุกรรมหรือยีนส์ (Genes) ที่มีอยู่ใน
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมียีนแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น ข้าวซึ่งมีสายพันธุ์
มากมายหลายพันชนิด เป็นต้น ความแตกต่างผันแปรทางพันธุกรรมในแต่ละหน่วยชีวิตมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม (Mutation) อาจเกิดขึ้นในระดับยีนส์หรือในระดับโครโมโซม
ผสมผสานกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้น้อยมากและเมื่อลักษณะดังกล่าว
ถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก จะท าให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม เช่น ข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ 
แมวที่มีลักษณะรูปร่างหลากหลายที่แตกต่างกัน สุนัขมีหลากหลายสายพันธุ์ เป็นต้น ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมแสดงดังภาพที่ 4.32 

 

   
 

 

 

 

 

 

ก. ข้าวหลากหลายสายพันธุ์           ข. แมวหลากหลายสายพันธุ์ 
 

 ภาพที่ 4.32 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวและแมว 

ที่มา : ก. http://www.thaigoodview.com/node/41856, 2556    
ข. http://pet.8888.in.th/category/แมว/, 2556 

 

การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความหลากหลายทาง
พันธุกรรม นอกจากนี้การน าพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามาในกลุ่มอาจจะโดยการอพยพย้ายถิ่นหรือการน าเข้าโดย

  

http://www.thaigoodview.com/node/41856,
http://pet.8888.in.th/category/แมว/
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มนุษย์ ก็ท าให้พันธุกรรมมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มา
ใช้ เช่น การตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs)  

8.1.2 ความหลากหลายทางชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (Species diversity) 

             หมายถึง ความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพ้ืนที่หนึ่ง ในโลกเรามี
สิ่งมีชีวิตเป็นจ านวนหลายล้านชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านลักษณะเฉพาะ รูปร่าง การ
ด ารงชีวิต ความหลากหลายของชนิดวัดได้จากจ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิต และจ านวนประชากรของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทั้งโครงสร้างอายุและเพศของประชากรด้วย ตัวอย่างความหลากหลายของ
ชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ป่าดิบชื้นมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 100 ชนิด เช่น นก เสือ สิงโต แมลง 
พันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น ประเทศไทยมีผลไม้นานาชนิด เช่น แตงโม มะม่วง มังคุด ทุเรียน เป็นต้น  
ความหลากหลายทางชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต แสดงดังภาพที่ 4.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของสัตว์     ข. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของผลไม้ 
ภาพที ่4.33 ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 

ที่มา : ก. http://lin05776.circlecamp.com/index.php?page=A2, 2556 

ข. http://www.thailand exhibition.com/Event-77/2472, 2556 

 

8.1.3 ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity)  

              ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด โดย
มีสภาวะที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ความหลากหลายของระบบนิเวศแสดงดังภาพที่ 4.34 โดย
ที่ระบบนิเวศจะมีความหลากหลายที่สามารถแยกออกได้ 3 ลักษณะคือ 

 

 

 

  

http://www.thailand/
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               1) ความหลากหลายของถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติ  
          ตัวอย่างความหลากหลายของถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติ เช่น ในผืนป่าทาง
ตะวันตกของไทยที่มีล าน้ าใหญ่ไหลผ่าน จะพบถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติมากมายคือ ล าน้ า หาดทราย 
พรุซึ่งมีน้ าขัง ฝั่งน้ า หน้าผา ถ้ า ป่าบนที่ดอนซึ่งมีหลายประเภท แต่ละถิ่นก าเนิดจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
แตกต่างกันไป เช่น ล าน้ าพบควายป่า หาดทรายมีนกยูงไทย หน้าผามีเลียงผา ถ้ ามีค้างคาว เป็นต้น 
เมื่อแม่น้ าใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ภายหลังการสร้างเขื่อนความหลากหลายของถิ่น
ก าเนิดก็ลดน้อยลง โดยทั่วไปแล้วที่ใดที่มีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติหลากหลายที่นั้นจะมีชนิดสิ่งมีชีวิต
หลากหลายตามไปด้วย 

                         2) ความหลากหลายของการทดแทน  
                 ในป่านั้นมีการทดแทนของสังคมพืชกล่าวคือ เมื่อป่าถูกท าลายจะโดยวิธีใดก็
ตาม เช่น ถูกแผ้วถางพายุพัดไม้ป่าหักโค่น เกิดไฟป่า น้ าท่วม หรือแผ่นดินถล่ม เกิดเป็นที่โล่ง ต่อมาจะ
มีพืชขึ้นใหม่เรียกว่า พืชเบิกน า เช่น มีหญ้าคา สาบเสือ กล้วยป่า และเถาวัลย์เกิดขึ้นในที่โล่งนี้ เมื่อ
กาลเวลาผ่านไปก็มีต้นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วเกิดขึ้น เช่น กระทุ่มน้ า ปอหูช้าง นนทรี เลี่ยน เกิดขึ้นและ
หากปล่อยไว้โดยไม่มีการรบกวน ป่าดั้งเดิมก็จะกลับมาอีกครั้งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า การทดแทน
ทางนิเวศวิทยา สิ่งมีชีวิตบางชนิดปรับตัวให้เข้ากับยุคต้นๆ ของการทดแทน บางชนิดก็ปรับตัวให้เข้า
กับยุคสุดท้ายซึ่งป่าบริสุทธิ์ (Virgin forest) 

                         3) ความหลากหลายของภูมิประเทศ  
                             ในท้องทีบ่างแห่งมีถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติมากมาย เช่น ล าน้ า บึง หาดทราย 
ถ้ า หน้าผา ภูเขา ลานหิน และมีสังคมพืชในหลาย ๆ ยุคของการทดแทน มีทุ่งหญ้าป่าโปร่งและป่าทึบ 
พ้ืนที่เช่นนี้จะมีสรรพสิ่งมีชีวิตมากมายผิดกับเมืองหนาวที่มีต้นไม้ชนิดเดียวขึ้นอยู่บนเนื้อที่หลายร้อยไร่ 
มองไปก็เจอต้นไม้สนเพียงชนิดเดียว 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 4.34 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

                                                            ที่มา: http://bangpakong.onep.go.th/Status   

                                                        Res_DataResForest.aspx, 2556 
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8.2 ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางธรรมชาติในหลายๆ ด้าน ดังนี้  
        8.2.1 ประโยชน์ด้านการบริโภคใช้สอย หมายถึงประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เป็นทรัพยากร ทางธรรมชาติอันเอ้ือต่อปัจจัยในการด ารงชีวิตให้แก่มนุษย์ เช่น ด้านอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น 

                       1) ด้านการผลิตอาหาร มนุษย์รับอาหารจากพืชและสัตว์ พืชไม่น้อยกว่า 5,000 

ชนิดที่สามารถน ามาประกอบอาหารได้ และไม่น้อยกว่า 150 ชนิดที่มนุษย์น ามาเพาะปลูกเป็นอาหาร
ของมนุษย์และสัตว์ แต่มีเพียง 20 ชนิดเท่านั้นที่ใช้เป็นอาหารหลักของประชากรโลก คือ พวกแปาง 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง ความหลากหลายทางธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้เป็นแหล่งอาหาร
จะเป็นแหล่งวัตถุดิบทีถู่กน ามาใช้ในการปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึ้น 

                        2) ด้านการแพทย์ มีการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในทางการแพทย์มากมาย
ประมาณร้อยละ 25 ของยารักษาโรคผลิตขึ้นมาจากพืชดั้งเดิม เช่น การน าพืชพวกชินโคนาผลิตยา
ควินินที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย 

           8.2.2 ประโยชน์ด้านการผลิต ด้านการอุตสาหกรรม ผลผลิตของป่าที่มนุษย์น ามาใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยตรง เช่น การป่าไม้ หาของป่า หรือโดยอ้อม เช่น การสกัดสารเคมีจากพืชในป่า  

       8.2.3 ประโยชน์อ่ืนๆ อันได้แก่ คุณค่าในการบ ารุงรักษาระบบนิเวศให้สามารถด ารงอยู่
ได้และดูแลระบบนิเวศให้คงทน เช่น การรักษาหน้าดินการตรึงไนโตรเจนสู่ดิน การสังเคราะห์พลังงาน
ของพืช การควบคุมความชื้น เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นประโยชน์ที่ส าคัญ ตลอดทั้งในด้านนันทนาการและ
การท่องเที่ยวของมนุษย์ 
 8.3 สาเหตุแห่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

      การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นได้จากทั้งการกระท าของมนุษย์และภัย
ธรรมชาติ สามารถระบุสาเหตุส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
      8.3.1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกรรม แบบมุ่งเน้นการค้ามีการผลิตเฉพาะสาย
พันธุ์เดียวที่ให้ผลเชิงธุรกิจ โดยมองข้ามสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น ป่า แหล่งน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า ป่าชายเลน อีกทั้งมีการใช้สารเคมีมากขึ้นในการ
เกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคม ีท าให้เกิดสารพิษตกค้างในดินและแหล่งน้ า 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินและสัตว์น้า 
     8.3.2 การเติบโตของประชากรและการกระจายตัวของประชากร ท าให้ชุมชนเกิดการรุก
ล้าเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 

     8.3.3 การล่าท าลายสิ่งมีชีวิตและท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
    8.3.4 มีการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์มากเกินไป  
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  8.3.5 การน าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งมีผลกระทบต่อการท าลายสายพันธุ์ท้องถิ่น เช่น    
ฝูงปลาซัคเกอร์ ท าให้ปลาในคลองธรรมชาติเริ่มหายไป หอยเชอรี่ เป็นต้น 

  8.3.6 การสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และขยะ   
มูลฝอย เป็นต้น 

      8.3.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกและภัยธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น การเพ่ิมข้ึนของน้ าทะเล ภัยแล้ง ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดไฟป่า ในช่วงฤดูฝน 

เกิดปัญหาน้ าท่วม โคลนถล่ม เป็นต้น 

     8.3.8 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการตัดต่อหน่วยพันธุกรรมและการ
เพาะเลี้ยงเซลล์จากการโคลนนิ่ง  
 

9. ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ การ
ตัดแต่งพันธุกรรม และการโคลนนิ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

9.1) การตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms  : GMOs)  ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม คือการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในยีนส์ของสัตว์หรือพืช โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือให้ได้ลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการ เพ่ือลดข้อจ ากัดทางพันธุกรรม
ของพืชหรือสัตว์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามวิธีการทางธรรมชาติ  เช่น ตัดแต่งพันธุกรรมพืชเพ่ือให้พืช
สามารถทนแล้งได้ดีกว่าพืชปกติ การตัดแต่งพันธุกรรมพืชบางชนิดไม่ให้มีเมล็ด การน ายีนส์ของแกะ
ไปใส่ในฝาายเพ่ือให้ได้เส้นใยที่มีความแข็งแรงขึ้น เป็นต้น แต่ก็มีการเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถควบคุมผลกระทบ
ได้ 

9.2) การโคลนนิ่ง (Cloning) การผลิตพืชหรือสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ให้มีลักษณะ
เหมือนเดิมทุกประการ กระบวนการโคลนนิ่งที่มนุษย์ท าขึ้นได้น ามาใช้เป็นเวลานานแล้ว ได้แก่ การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และตัวอ่อนสัตว์โดยการแยกเซลล์ซึ่งท ากันทั่วไปในวงการเกษตร การท า   
โคลนนิ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากโดยเกิดการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีในการเป็นต้นแบบ  แต่ความ
เหมือนกันท าให้สูญเสียความมีเอกลักษณ์และความหลากหลาย อันเป็นต้นก าเนิดของวิวัฒนาการ ถ้า
ทุกคนทุกชีวิตเหมือนกันหมดจะไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีขึ้น และอาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ์และใน
ที่สุดเกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้ โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการท าโคลนนิ่งเป็น
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง แต่มีประเด็นตามมาอีกมากมายทั้งในทางบวกและลบ 
แต่ควรตระหนักไว้ว่าการค้นพบความจริงทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เสมอ แต่จะเกิดโทษ
หรือไม่ข้ึนกับว่ามนุษย์น าความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการมุ่งใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นหลัก โดยมองข้ามบทบาทของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่มี
ส่วนต่อการให้เกิดความเก้ือหนุนให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งหากมนุษย์ใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศใดนิเวศหนึ่งโดยปราศจากการวางแผนที่ดี ก็อาจส่งผลกระทบต่อทั้ งชนิดและปริมาณ
ของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งโลก และตามด้วยการสูญเสียสภาพระบบนิเวศโดยรวมในที่สุด 
(วันชัย ดีเอกนามกูล, 2545 : 17) 
 

10. ประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : 

CBD) ถือเป็นอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมโลก ที่นคร
ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2534 อนุสัญญาฯ นี้มีสถานะเป็น “กฎหมายระหว่าง
ประเทศ” ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เนื่องจากปัญหาในด้านต่างๆ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น การท าลายระบบนิเวศป่าเขตร้อนอันเป็นแหล่งก าเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การค้าขายพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  ล้วนเป็น
ปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ในการด าเนินงานล าพังประเทศใดประเทศหนึ่งไม่
อาจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้  
 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2536 
และมีการประชุม The Conference of the Parties to the Convention on Biological 

Diversity : COP) เพ่ือมีการหาข้อยุติในประเด็นขัดแย้งต่างๆ ในอนุสัญญามาแล้วถึง 8 ครั้ง โดยครั้ง
สุดท้ายจัดขึ้นที่เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ประเทศไทย
ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และได้ให้สัตยาบรรณเมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทย
เป็นประเทศภาคีอนุสัญญา ล าดับที่ 188 จาก 190 ประเทศ ในเดือนมีนาคม 2550 

โดยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีสาระส าคัญแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
ดังรายละเอียดดังนี้ 

10.1 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก าหนดให้แต่ละประเทศภาคีต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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  10.1.1 ด าเนินการให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเท่าที่เหมาะสม เพ่ืออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ อันได้แก่ การจัดตั้งระบบพ้ืนที่คุ้มครองหรือ
พ้ืนที่ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ เพ่ือสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและก าหนดมาตรการ
เฉพาะเรื่องอีกมากกว่าสิบมาตรการ 

       10.1.2 อนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยวางมาตรการบ ารุงและฟ้ืนฟูชนิด
พันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และน ากลับเข้าสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเดิมอย่างยั่งยืน 

 10.2 การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ก าหนดให้แต่ละภาคตี้องด าเนินการดังนี้ 

  10.2.1 ต้องผสานการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ให้เข้า
กับนโยบายและแผนของชาติ 
    10.2.2 ต้องสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการจัดท าและปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูใน
พ้ืนที่เสื่อมโทรม 

    10.2.3 ต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  10.3 แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “อ านาจในการพิจารณา
ก าหนดการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแห่งชาติ” และก าหนดให้ภาคีต้องด าเนินการ
ดังนี้ 
          10.3.1 พยายามสร้างเงื่อนไข เพ่ืออ านวยแก่การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมหากเป็น
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม  
          10.3.2 วางกลไกในการต่อรองผลประโยชน์บนเงื่อนไขการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้
และผู้ขอใช้พันธุกรรม 

          10.3.3 ให้ประเทศซึ่งเป็นผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมนั้นจากประเทศผู้รับ ทั้งนี้บนพ้ืนฐานแห่งความยุติธรรมและความเสมอภาค 

(ส านักงานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) 
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11. บทสรุป 

  

 บทนี้ท าให้เราทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ ใดพ้ืนที่
หนึ่งนั่นก็คือระบบนิเวศ การศึกษาระบบนิเวศต้องก าหนดขอบเขตและพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตจะเล็กหรือ
ใหญ่ก็ได้ การมีความรู้ พ้ืนฐานในเรื่องระบบนิเวศจะเป็นส่วนส าคัญในการอนุรักษ์และจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ระบบนิเวศท่ีใหญ่ที่สุดคือโลกหรือชีวาลัย ในระบบ
นิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย และองค์ประกอบที่ไม่
มีชีวิต ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีความส าคัญและ
หน้าที่ที่แตกต่างกันไป แต่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ในสิ่งมีชีวิตเองก็มีความสัมพันธ์ต่อกันใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะมีการเกื้อกูล ภาวะปรสิต ภาวะล่า
เหยื่อ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังความสัมพันธ์เชิงอาหารหรือการกินกันเป็นทอดๆ  ซึ่งเรียกว่าห่วงโซ่
อาหารและสายใยอาหาร ท าให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานและหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ ซึ่ง
ถือเป็นหน้าที่ของระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกของเรามีมากมายหลายชนิดแตกต่างกันไปซึ่งอยู่ใน
พ้ืนทีท่ี่มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลายกันไป ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งทีบ่อกให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั่นเอง  
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. จงอธิบายความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 

 2. ระบบนิเวศมีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
 3. จงยกตัวอย่างและบอกคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ 

 4. จงอธิบายการหมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศ 

 5. ระบบนิเวศมีหน้าที่หลักอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

 6. ห่วงโซ่อาหารมีทั้งหมดก่ีประเภท จงอธิบายและยกตัวอย่างห่วงโซ่อาหารแต่ละประเภท 

 7. จงวาดภาพสายใยอาหารที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย 10 ชนิด 

 8. ปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศมีความส าคัญอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

          9. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ พร้อม
ยกตัวอย่าง 

 10. จงอธิบายหลักการของกฎสิบเปอร์เซ็นต์ 
 11. ถ้าระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล จะมีผลต่อธรรมชาติอย่างไร 

12. จงบอกความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ อธิบายระดับความหลากหลายทาง
ชีวภาพพร้อมยกตัวอย่าง 

 13. จงบอกประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 14. ให้นักศึกษาสรุปเรื่องประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 15. เทคโนโลยีชีวภาพมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร 

 16. ในฐานะที่นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ นักศึกษาจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ระบบ  
               นิเวศคงอยู่ได ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

   2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
   3. ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 5. ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและการอนุรักษ์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ 
2. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
3. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
6. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได้ 
7. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างวิธีการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ 
8. นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ 
9. นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงการกระท าที่ผิดกฎหมายเกี่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 5 

 1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3 วิธีการสอนแบบน าเสนอโดยวีดีทัศน์ 
 1.4  วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.5 วิธีการสอนแบบอภิปราย 
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

  2.5 ชมวีดีทัศน์เรื่องทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ า แร่ธาตุ และตอบค าถามจากใบงานที่
แจกประกอบการชมวีดีทัศน์  

  2.6 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 5 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การท าใบงาน 

4. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในห้องเรียน 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 5  

 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  

 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ มนุษย์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากพืชหรือสัตว์ การหายใจ การใช้น้ าจากแหล่งน้ าต่างๆ เพ่ือ
อุปโภคบริโภค ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพ่ือความอบอุ่นของร่างกาย ที่อยู่อาศัยเพ่ือใช้เป็นที่ก าบังแดดก าบัง
ฝน และเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็จ าเป็นต้องมียารักษาเพ่ือให้หายจากอาการเจ็บป่วยและสามารถ
ด ารงชีวิตต่อไปได้ตาม ปกต ิสิ่งต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตที่ได้กล่าวมาแล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่
หรือมีแหล่งที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบที่มนุษย์น ามาใช้เพ่ือ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะมี
ความร่ ารวยและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ไม่ถูกวิธีก็ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิ้นไปจากโลกนี้ได้ ดังนั้นจึงควรที่จะเรียนรู้ถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้ถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและเข้าใจถึงวางแผน
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้มีใช้ได้ตราบนานเท่านาน 

  

1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ (2548 : 92) ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ว่าหมายถึง  

สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้  หรือมนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ   พลังงาน 
รวมทั้งก าลังจากมนุษย์ด้วย  
 พวงผกา แก้วกลม (2553 : 237) ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ว่าหมายถึง สิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือสนองความต้องการหรืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ตนเอง ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและมีคุณค่าต่อมนุษย์ 
 ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  โดยความหมายนั้นทรัพยากรธรรมชาตินั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่สิ่งแวดล้อมนั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์
หรือไม่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ก็ได้ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ า อากาศ  เป็นทรัพยากรธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ และก็เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน การกระท าใดๆ 
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ของมนุษย์ที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงด้วย 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะด้วยสาเหตุใดก็ตามก็จะส่งผลกระทบไปสู่ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่นกัน และผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวมนุษย์ ซึ่งอาจจะท าให้คุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ดีข้ึนหรือลดต่ าลงก็ได้ จึงเห็นได้ว่าทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างก็มีความส าคัญต่อ
มนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นมนุษย์จึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เพ่ือมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 
 

2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายหลายประเภท สามารถแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลที่
เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (Inexhaustible natural resources)  
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ บางชนิดมนุษย์ขาดเป็นเวลานานได้ บาง
ชนิดขาดไม่ได้แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจถึงตายได้ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ 
บรรยากาศ น้ าในวัฎจักร แสงอาทิตย์ เป็นต้น  

     2.1.1 บรรยากาศ (Atmosphere) ในบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยอากาศซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีความชื้น อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของมวลอากาศ 
รวมเรียกว่า “ภูมิอากาศ (Climate)” ซึ่งมีความส าคัญต่อลักษณะของดิน พืชพันธุ์ และสภาพอ่ืนๆ 
ของสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนผิวโลก ดังนั้นบรรยากาศจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ บรรยากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีวันหมดสิ้น  

2.1.2 น้ าที่อยู่ในวัฎจักร (Water in cycle) น้ าที่อยู่ในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป 

จากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งเรื่อยไปโดยไม่มีสิ้นสุด เช่น จากฝน หิมะ ลูกเห็บตกลงสู่พ้ืนดิน 
บางส่วนระเหยกลับไปสู่บรรยากาศ บางส่วนไหลซึมลึกลงไปเป็นน้ าใต้ดิน บางส่วนไหลไปตามพ้ืนผิว
ดินลงสู่แม่น้ าล าคลองออกสู่ทะเลมหาสมุทร และกลับระเหยกลายเป็นไอน้ าอยู่ในบรรยากาศและจับ
ตัวเป็นก้อนเมฆตกลงมาเป็นฝนอีก การหมุนเวียนของน้ าแบบนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุดมีอยู่ตลอดไป 

      2.1.3 แสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่จากแสงสว่าง จากความ
ร้อน ปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์ในการน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า  

2.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรือรักษาให้คงอยู่ได้ (Replaceable and 

Maintainable natural resources) เป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อมนุษย์ในการด ารงชีพเพ่ือ
ตอบสนองปัจจัยสี่และความสะดวกสบาย เมื่อใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนข้ึนได้ แบ่งได้ดังนี้ 

2.2.1 น้ าที่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง (Water in place) หมายถึง น้ าที่อยู่ในที่เฉพาะแห่ง เช่น  
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น้ าในคลอง น้ าบาดาล น้ าในเขื่อน เมื่อใช่ไปเรื่อยๆ ปริมาณจะลดลง แต่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นได้เมื่อเกิด
ฝนตกน้ าที่อยู่  ณ ที่ ใดที่หนึ่งเมื่อใช้แล้วก็จะหมดไป แต่สามารถที่จะหามาทดแทนใหม่ได้   
               2.2.2 ดิน (Soil) หมายถึง เนื้อดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของพืช เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุ
อาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช เพราะเหตุที่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ส่วนมากมาจาก
พืชซึ่งเจริญ เติบโตมาจากดินหรือได้จากสัตว์ซึ่งกินพืช ดินจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิต แต่ดินเกิด
ทดแทนตามธรรมชาติได้ช้ามาก กว่าจะได้เนื้อดินหนา 1 นิ้ว ธรรมชาติต้องใช้เวลาสร้างถึง 100 ปี 
บางครั้งอาจถึง 1,000 ปีเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามถึงดินจะเกิดได้ช้าแต่มนุษย์ก็สามารถดูแลรักษา
ดินให้คงมีคุณภาพเหมือนเดิมได้โดยการใส่ปุ๋ยหรือการใช้ประโยชน์จากดินอย่างถูกต้ องตามหลักการ
อนุรักษ์ เพราะฉะนั้นลักษณะสมบัติของดินในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วจัดเป็นประเภทที่
สามารถรักษาให้คงอยู่ได้ (Maintainable) มากกว่าการเกิดขึ้นทดแทน (Replaceable)  

2.2.3 ที่ดิน (Land) หมายถึง พ้ืนแผ่นดินมนุษย์ใช้ประโยชน์จากที่ดินหลายประการ 

เช่น ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การท าประมง การท าป่าไม้ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการ
ดัดแปลงพื้นที่หรือที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ตามที่มนุษย์ต้องการ 

2.2.4 ป่าไม้ (Forest) ทรัพยากรป่าไม้นับว่ามีความส าคัญมากในแง่ของการอนุรักษ์
ดินน้ า และสัตว์ป่า ซึ่งอ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากป่าไม้สามารถขึ้น
ทดแทนโดยธรรมชาติ หรือการปลูกให้เป็นป่ามาใหม่ได้ ป่าไม้จึงถูกจัดอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติพวกที่
เกิดข้ึนทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได ้

2.2.5 ทุ่งหญ้า (Range land) หมายถึง พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่มีพืชวงศ์หญ้า 

และพืชพันธุ์อ่ืนๆ ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติ มักเป็นที่ที่มีฝนตกน้อย ใช้เป็นที่หากินของสัตว์เลี้ยงและ
สัตว์ป่า เป็นที่เหมาะแก่การด าเนินการจัดการโดยอาศัยพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยามากกว่าพ้ืนฐานทาง
การเกษตร และใช้ประโยชน์แบบเอนกประสงค์ทุ่งหญ้าเช่นเดียวกับป่าไม้ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ 

2.2.6 สัตว์ป่า (Wildlife) สัตว์ป่าในที่นี้หมายถึงทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า สัตว์สามารถ
ขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ การล่าสัตว์ การจับสัตว์น้ า อย่างพอเหมาะจะช่วยให้สัตว์มีโอกาสเพ่ิม
จ านวนทดแทนส่วนที่ถูกล่าได้ การก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะช่วยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้มาก  

                2.2.7 ทรัพยากรก าลังงานมนุษย์ (Human power) ก าลังงานของมนุษย์นั้นจัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง มนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์
สามารถใช้ประโยชน์จากตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติและต่อสังคม โดยอาศัยก าลังงานที่มีอยู่
ในตัวมนุษย์และก าลังที่ว่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก าลังงานมนุษย์แบ่งออกได้เป็น  2 ทาง
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คือ ก าลังงานทางร่ายกายและก าลังทางจิต ก าลังงานทางร่างกาย ได้แก่  ความแข็งแรงของร่างกาย 
ส่วนก าลังทางจิต ได้แก่ การนึกคิดและการใช้เหตุผล การจินตนาการ เป็นต้น  

2.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible natural resources) หรือ
ทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ (Irreplaceable resources) 

      ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จ าเป็นมากต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์ให้สามารถมีใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด 
ทรัพยากร ธรรมชาติประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

    2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่หมดสิ้นได้ แต่เมื่อใช้จนหมดสภาพแล้วสามารถน ามา
ประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ (Reuseable resources) ได้แก่ แร่ธาตุประเภทโลหะ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม 

ทองแดง เป็นต้น เมื่อใช้จนแตกหักหรือช ารุดแล้วสามารถน ามาหลอมหล่อหรือประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ 
    2.3.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป หรือน ากลับมาใช้ใหม่อีกไม่ได้ 

(Irreplaceable resources) ได้แก่ แร่ประเภทเชื้อเพลิง เช่น น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ     
ถ่านหิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีที่ดินในสภาพธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่ใช้ศึกษาธรรมชาติและสถานที่
วิเวกห่างไกลผู้คน หากสถานที่เหล่านี้ถูกท าลายจะไม่สามารถสร้างมาทดแทนใหม่ได้ เพราะเมื่อถูก
ท าลายลงแล้วไม่สามารถท าให้เหมือนสภาพเดิมได้ทั้งในส่วนประกอบต่างๆ และทัศนียภาพ เพราะมี
ลักษณะสมบัติเฉพาะตัว เช่น น้ าตก หน้าผา จุดเด่นตามธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น 

 

3. ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต มนุษย์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ

มาใช้ประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญและประโยชน์ดังนี้ 
3.1 เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.1.1 ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ 

1) เป็นปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ ใช้เป็นอาหาร ใช้ท าเครื่อง 
นุ่มห่ม ใช้สร้างที่อยู่อาศัย และใช้ท ายารักษาโรค 

   2) เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการท าหรือผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องผ่อนแรง 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ และเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 

            3) ใช้ประโยชน์ในด้านนันทนาการ เช่น ใช้ผลิตเครื่องดนตรี บางแห่งมีธรรมชาติที่
สวยงาม ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

  3.1.2 ประโยชน์ทางอ้อม คือ เป็นตัวรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
เหมาะสม การที่ทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง อาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อม
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท าให้เสียสมดุลของธรรมชาติ 
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3.2 เป็นทุนส ารองของประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่จัดเป็นทุนส ารองของประเทศมี
หลายชนิด ได้แก่ 

     3.2.1 ดินที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชที่ใช้เป็นอาหารเป็น
วัตถุดิบอุตสาหกรรม พืชอาหารสัตว์ 

3.2.2 ป่าไม้ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สักและไม้ 
มีค่าอ่ืนๆ นอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

3.2.3 แร่ธาตุ แร่ธาตุที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น แร่เหล็ก ดีบุก ทองแดง ทองค า  
เงินและแร่ท่ีใช้ผลิตปุ๋ย แร่อัญมณี เป็นต้น 

3.2.4 พลังงาน ทรัพยากรที่น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน มีหลายชนิด เช่น ถ่านหิน 

น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานจากใต้พิภพ เป็นต้น 

3.3 ความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดใช้ในการผลิตอาวุธ 

และเป็นยุทธปัจจัย ได้แก่ แร่โลหะที่ใช้ในการผลิตอาวุธ และยานพาหนะที่ใช้ในสงคราม เช่น เหล็ก 

ตะกั่ว ดีบุก และแร่อโลหะ เช่น ก ามะถัน ซึ่งใช้ท าดินระเบิด เป็นต้น แร่กัมมันตภาพรังสี เช่น 

ยูเรเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตระเบิดปรมาณู แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน เช่น ถ่านหิน น้ ามัน
ปิโตรเลียม เป็นต้น 

 

4. สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมี สาเหตุส าคัญ

จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น และสาเหตุอ่ืนๆ ในปัจจุบันธรรมชาติ
เริ่มขาดความสมดุลและเริ่มเตือนให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
ดังนั้นมนุษยจ์ึงต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการดังนี้ 

4.1 ประชากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น ประกอบ
กับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้อย่างมากมายและรวดเร็ว 

ถ้าไม่ช่วยกันดูแลบ ารุงรักษาไว้  ในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ านวนจ ากัดบางชนิดก็อาจสูญสิ้นไป
จากโลกทรัพยากรบางชนิดอาจถูกใช้จนมีสภาพเสื่อมโทรมลง จนไม่สามารถใช้การได้ดีเหมือนอย่าง
เดิม และมนุษย์อาจท าให้ทรัพยากรบางชนิดเกิดความเป็นพิษ จนเป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ สัตว์
และพืช  

4.2 ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป บางชนิดมีจ านวนจ ากัดโดยเฉพาะ
ประเภทแร่ธาตุ หากใช้ไม่ระมัดระวังหรือใช้อย่างถูกต้องก็จะเกิดการสูญสิ้นไป จนไม่มีทรัพยากรไว้ใช้
ในภายภาคหน้า  
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4.3 ทรัพยากรบางประเภทสามารถบูรณะฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ได้ เช่น ป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ที่ดินที่
เสื่อมสภาพ หรือโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ช ารุด ปรักหักพัง หากไม่บูรณะหรือปรับปรุงก็จะท าให้
ทรัพยากรถูกท าลายสูญสิ้นไปได้ 

 4.4 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าประเทศใดมีทรัพยากร 
ธรรมชาติมาก และรู้จักบ ารุงรักษาให้ทรัพยากรยังคงมีอยู่หรือมีอายุการใช้งานได้นาน  สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้เพียงพอกับความต้องการของประชากรภายในประเทศ ไม่ต้องพ่ึงพาทรัพยากร
จากต่างประเทศมากนักประเทศนั้นๆ ก็จะมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ประชาชนจะสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างสุขสบาย 

  4.5 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาติให้คงอยู่อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมีความส าคัญและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การเกิดขึ้นมา การด ารงอยู่ 
การเปลี่ยนแปลง การถูกท าลายให้สูญสิ้นย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกระบวนการของธรรมชาติ 
กระบวนการของธรรมชาติทั้งหลายมีการสร้างและท าลายไปพร้อมๆ กัน  เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่
ได้อย่างเหมาะสม หากทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเกิดมีความผิดปกติ เช่น เกิดการเสื่อมโทรมลงหรือมี
การลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว จะท าให้ดุลแห่งธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมเสียไปด้วย ทรัพยากรอ่ืนๆ 

จะได้รับความกระทบกระเทือนและเกิดความเสียหายขึ้นได้ และจะส่งผลไปยังการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ดังเช่นภัยพิบัติต่างๆ อันเกิดจากการตัดไม้ท าลายป่าที่มนุษย์เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ (จันทวัน 
เบ็ญจวรรณ์, 2555) 

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายหลายชนิดดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น  ในที่นี้จะกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชนิดนั้นๆ 5 ชนิด ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

     ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
และกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอ่ืนซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

     ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน 

     ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟ้ืนสภาพได้ถ้ามีการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมก็
จะมีการทดแทนขึ้นมาใหม่ และสามารถท าการบ ารุงรักษาสภาพให้คงอยู่เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อไป
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ได้ ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จัดเป็นประเภทสามารถทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ มี
ความส าคัญและมีคุณค่ายิ่งทางเศรษฐกิจ  

5.1.1 ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 

       ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งประโยชน์ทางอ้อม
และทางตรงต่อสิ่งมีชีวิต มนุษย์ สิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1) ประโยชน์ทางตรง คือการน ามาใช้สนองปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ 4 ประการ ได้แก่ น าไม้มาก่อสร้างบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ   
ไม้ขีดไฟ ฟืน และถ่านใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น ใช้เป็นอาหาร ใช้เส้นใยที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์ 
มาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือก และอ่ืนๆ ใช้ท ายารักษาโรคต่างๆ  

2) ประโยชน์ทางอ้อม ไม่สามารถค านวณเป็นมูลค่าได้แต่มีความส าคัญมาก 
ได้แก่   

     2.1) ป่าไม้เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร เพราะต้นไม้จ านวนมากในป่า จะท า
ให้น้ าฝนที่ตกลงมาค่อยๆ ซึมซับลงในดินกลายเป็นน้ าใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลี้ยงให้แม่น้ าล าธารมี
น้ าไหลอยู่ตลอดป ี

     2.2) ป่าไม้ท าให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ไอน้ าซึ่งเกิดจาก
การหายใจของพืชจ านวนมากในป่า ท าให้อากาศเหนือป่ามีความชื้นสูง เมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงไอน้ า
เหล่านั้นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆแล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ท าให้บริเวณที่มีพ้ืนที่ป่าไม้มีความชุมชื้น
อยู่เสมอ ฝนตกต้องตามฤดูกาลและไม่เกิดความแห้งแล้ง 

     2.3) ป่าไม้เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนและใช้ศึกษาหาความรู้ได้ บริเวณป่าไม้จะมี         
ภูมิประเทศทีส่วยงามจากธรรมชาติรวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดี นอกจากนั้นป่าไม้
ยังเป็นที่รวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จ านวนมาก จึงเป็นแหล่งให้มนุษย์ได้ศึกษาหาความรู้ 

     2.4) ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย โดยช่วย
ลดความเร็วของลมพายุที่พัดผ่านได้ตามลักษณะของป่าแต่ละชนิด จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจาก 
วาตภัย      

  2.5) ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน จากน้ าฝนและลมพายุ
โดยลดแรงปะทะลง การหลุดเลื่อนของดินจึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น้ าล าธารต่างๆ ไม่
ตื้นเขินขึ้นอีกด้วย 

     2.6) ช่วยดูดซับมลพิษของอากาศ 
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5.1.2 ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย  

 ประเภทของป่าไม้แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตก 
รวมทั้งปริมาณน้ าฝน ท าให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจ าแนกได้เป็น  2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ป่าดงดิบหรือป่าไม่ผลัดใบ และป่าผลัดใบ ดังรายละเอียดดังนี้ (กรมปา่ไม,้ 2555) 

       1) ป่าดงดิบหรือป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen forest) 

 เป็นป่าไม้ที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดไม่ผลัดใบคือมีใบเขียวตลอดเวลา แบ่ง
ออกเป็น 4 ชนิด คือ  

 1.1) ป่าดิบเมืองร้อน (Tropical evergreen forest) เป็นป่าที่อยู่ในเขต
ลมมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดปี มีปริมาณน้ าฝนมาก แสดงดังภาพที่ 5.1 แบ่งออกเป็น 

        1.1.1) ป่าดงดิบชื้น (Tropical rain forest) ป่าดงดิบชื้นในประเทศ
ไทยมีการกระจายส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ อาจพบในภาคอ่ืนบ้างแต่มัก
มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นสังคมย่อยของสังคมป่าชนิดนี้ ป่าดงดิบชื้นขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่
ระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตรจากระดับน้ าทะเล ในภาคใต้พบได้ตั้งแต่ตอนล่างของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงชายเขตแดน ส่วนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง 
และบางส่วนของจังหวัดชลบุรี 

  1.1.2) ป่าดงดิบแล้ง (Dry evergreen forest) พบกระจายตั้งแต่
ตอนบนของทิวเขาถนนธงชัยจากจังหวัดชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิว
เขาตะนาวศรีไปจนถึงจังหวัดเชียงราย ส่วนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแต่ทิวเขาภูพานต่อลง
มามาถึงทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบูรณ์จนถึงจังหวัดเลยและน่าน นอกจากนี้ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของจังหวัด
หนองคายเลียบล าน้ าโขงในส่วนที่ติดต่อกับประเทศลาว ป่าชนิดนี้พบตั้งแต่ระดับความสูงจากน้ าทะเล
ปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร 

  1.1.3) ป่าดงดิบเขา (Hill evergreen forest) พบได้ในทุกภาคของ
ประเทศในบริเวณท่ีเป็นยอดเขาสูง พบตั้งแต่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง ขึ้นไปจนถึงยอดเขาสูงๆ ในภาคเหนือ เช่น ยอดดอยอินทนนท์ ดอยปุย และยอดดอยอ่ืนๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ส่วนทางภาคตะวันออกพบได้บนยอดดอย     
ภูหลวง ภูกระดึง ยอดเขาสูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น  
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ก. ป่าดงดิบชื้น            ข. ป่าดงดิบแล้ง                      ค. ป่าดงดิบเขา 
                     ภาพที่ 5.1 ป่าดิบเมืองร้อน 

ที่มา : ก. http://www.nprcenter.com/nprc1/modules/myalbum/photo.php?lid=19, 

2555 

        ข. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nepenthes-trong&month=01-

2009&date=30&group=4&gblog=9, 2555 

ค. http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1064, 2555 

   

 1.2) ป่าสน (Coniferous forest) ป่าชนิดนี้ถือเอาลักษณะโครงสร้างของ
สังคมเป็นหลักในการจ าแนกโดยเฉพาะองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ในสังคมและไม้เด่นน า อาจเป็น
สนสองใบหรือสนสามใบ แสดงดังภาพที่ 5.2 

  

 

     ภาพที่ 5.2 ป่าสน 

ที่มา : http://www.overclockzone.com/ 

forums/showthread.php/875945-NEW-

LIAN-LI-CLUB/page294, 2555 

 

 1.3) ป่าพรุหรือป่าบึง (Swamp forest) พบตามที่ราบลุ่มมีน้ าขังอยู่เสมอ 
และตามริมฝั่งทะเลที่มีโคลนเลนทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น 

         1.3.1) ป่าพรุ (Peat Swamp)เป็นสังคมป่าที่อยู่ถัดจากบริเวณสังคม
ป่าชายเลน โดยอาจจะเป็นพ้ืนที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัว และมีน้ า
ท่วมขังหรือชื้นแฉะตลอดปี พ้ืนที่ที่เป็นพรุพบในภาคใต้และภาคตะวันออกบางจังหวัดรวมเป็นพ้ืนที่ 
400,000 ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกท าลายระบายน้ าออกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสวน

   

 

http://www.nprcenter.com/nprc1/modules/myalbum/photo.php?lid=19
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nepenthes-trong&month=01-2009&date=30&group=4&gblog=9
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nepenthes-trong&month=01-2009&date=30&group=4&gblog=9
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1064
http://www.overclockzone.com/
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มะพร้าว นาข้าว และบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา คงเหลือเป็นพ้ืนที่กว้างใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น คือ 
พรุโต๊ะแดง ซึ่งยังคงเป็นป่าพรุสมบูรณ์ และพรุบาเจาะ ซึ่งเป็นพรุเสื่อมสภาพแล้ว 

        1.3.2) ป่าชายเลน (Mangrove swamp forest) เป็นสังคมป่าไม้
บริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดทางภาคใต้ กลาง และภาคตะวันออก และมีน้ าขึ้นน้ าลงอย่างเด่นชัดใน
รอบวัน 

       1.4) ป่าชายหาด (Beach forest) แพร่กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่เป็น
ดิน กรวด ทราย และโขดหิน ดินมีฤทธิ์เป็นด่าง 
         2) ป่าผลัดใบ (Deciduous forest) 

เป็นป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ง เพ่ือจะ
แตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่ผลัดใบ จะพบป่าชนิดนี้ตั้งแต่ระดับความสูง         
50 - 800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล แสดงดังภาพที่ 5.3 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1) ป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่ป่าไม้ไม่รกทึบ มีไม้ไผ่
ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ที่เป็นที่ราบหรือตามเนินเขา พันธุ์ไม้จะผลัดใบใน   
ฤดูแล้ง การกระจายของป่าเบญจพรรณในประเทศไทย พบในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน 
ครอบคลุมต่ าลงไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนบน มีปรากฏที่ระดับความสูงตั้งแต่ 50 - 800 

เมตร หรือสูงกว่านี้ในบางจุด 

2.2) ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าเต็งรัง พบขึ้นสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะ
เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง     
ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟป่าเป็นประจ า ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้างๆ ซ้อนทับกันอยู่กับป่า   
เบญจพรรณ แต่อาจแคบกว่าเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง       
มีปรากฏตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปจนถึงเหนือสุดในจังหวัดเชียงราย ป่าชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่น
ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ปรากฏสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ ในพ้ืนที่ที่มีความ  
แห้งแล้งจัด กักเก็บน้ าได้เลว เช่น บนสันเนิน พ้ืนที่ราบที่เป็นทรายจัด หรือบนดินลูกรังที่ มีชั้นของ
ลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 50 - 1,000 เมตร 

2.3) ป่าหญ้า เกิดจากการท าลายสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ดินมีความเสื่อม
โทรม มีฤทธิ์เป็นกรด ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงมีหญ้าต่างๆ เข้าไปแทนที่ แพร่กระจายทั่ว
ประเทศในบริเวณท่ีป่าถูกท าลายและเกิดไฟป่าเป็นประจ าทุกปี 
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ก. ป่าเบญจพรรณ   ข. ป่าเต็งรัง    ค. ป่าหญ้า 
               ภาพที่ 5.3  ป่าผลัดใบ 

ที่มา : ก. http://www.tropicalforest.or.th/p51.htm, 2555 

ข. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=667695, 2555 

ค. http://www.tropicalforest.or.th/p57.htm, 2555 

 

5.1.3 สาเหตุทีท่รัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย 

       1) การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ของนายทุนพ่อค้าไม้ ผู้รับสัมปทานท าไม้และ
ชาวบ้านทั่วไป ซึ่งท าการตัดไม้เพ่ือเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งที่ถูกและไม่ถูกกฎหมาย ปริมาณป่าไม้ที่
ถูกท าลายนี้นับวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามอัตราการเพ่ิมจ านวนประชากร 

           2) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดิน เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ความ
ต้องการใช้พ้ืนดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินก็สูงขึ้น เป็นผลให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม้ แผ้วถางป่า หรือเผาป่าท าไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมีนายทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไป
ท าลายป่าเพื่อจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป 

           3) การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ป่าที่ไม่
เหมาะสม เช่น มันส าปะหลัง ปอ เป็นต้น โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งๆ ที่
พ้ืนที่ป่าบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเกษตร 

           4) การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่ากระท าไม่ชัดเจน หรือไม่กระท าเลยในหลายๆ 
พ้ืนที่ ท าให้ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ท าให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินท ากิน
และท่ีดินป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

           5) การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม 
การสร้างเขื่อนขวางล าน้ า จะท าให้พื้นที่เก็บน้ าหน้าเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วน
ต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ท าการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกน้ าท่วมยืนต้นตาย เช่น การสร้างเขื่อนรัชประภา  

เพ่ือกั้นคลองพระแสงอันเป็นสาขาของแม่น้ าพุมดวง-ตาปี ท าให้น้ าท่วมบริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันธุ์ไม้
หนาแน่นสัตว์นานาชนิดนับพื้นที่เป็นแสนไร่ ต่อมาจึงเกิดปัญหาน้ าเน่าไหลลงล าน้ าพุมดวง 

   

http://www.tropicalforest.or.th/p51.htm
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=667695
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           6) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า ดินถล่ม เป็นต้น การเกิดไฟป่ามีทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนที่อากาศมีความชื้นต่ า หรืออากาศแห้ง ซึ่งอาจส่งผล
ให้ใบไม้ที่แห้งสามารถลุกติดไฟได้ จนอาจไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ดี ส าหรับประเทศไทยสาเหตุ
ของไฟป่ามักเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาหญ้าในไร่นา 

           7) การท าเหมืองแร่ แหล่งแร่ที่พบบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจ าเป็นที่
จะต้องเปิดหน้าดินก่อน จึงท าให้ป่าไม้ที่ข้ึนปกคลุมถูกท าลายลง เส้นทางการขนย้ายแร่ในบางครั้งต้อง
ท าลายป่าไม้ลงจ านวนมาก เพ่ือสร้างถนนหนทาง การระเบิดหน้าดินเพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุส่งผลถึง
การท าลายป่า 

5.1.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้  

        การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ส่งผลกระทบหลายๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมดังนี้ (นิรมล สุธรรมกิจ, 2556 : 14 -17) 

      1) อุปทานของไม้ลดลง จากการที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้
ความจ าเป็นในการใช้ไม้เพ่ือการก่อสร้างและการผลิตสินค้าที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น  เช่น 

เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ฯลฯ ดังนั้น ถ้าหากพ้ืนที่ป่าไม้ทุกชนิดถูกท าลายมากข้ึน ปริมาณไม้ที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคตก็จะลดลง ท าให้ประชาชนต้องจัดหาวัสดุอ่ืนๆ มาทดแทนและราคาไม้ก็จะ
สูงขึ้น จนเกิดปัญหาการลักลอบตัดต้นไม้ในพ้ืนที่ป่ามากขึ้น 

2)  การเกิดภัยธรรมชาติ เมื่อพ้ืนที่ป่าไม้มีปริมาณลดลงท าให้เกิดภัยธรรมชาติ
ตามมาได้ในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาน้ าท่วม อันเนื่องมาจากป่าไม้เป็นตัวช่วยซับและชะลอความเร็ว
ของน้ าที่จะไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนัก ป่าไม้จึงช่วยลดความรุนแรงของการ  
ไหลบ่าของน้ าป่าและช่วยดูดเก็บกักน้ าได้ อันจะเป็นการบรรเทาปัญหาน้ าท่วมได้เป็นอย่างดี ในทาง
ตรงกันข้ามเม่ือป่าไม้ถูกท าลาย เวลาเกิดฝนตกหนัก น้ าป่าจะไหลลงสู่ที่ราบอย่างฉับพลัน จึงท าให้เกิด
น้ าท่วมอย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2556 เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ
ครอบคลุมหลายพื้นท่ี และแต่ละพ้ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน น ามาซึ่งความเสียหายเป็นมูลค่าสูงมาก  

3)  การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ป่าไม้เป็นส่วนส าคัญในระบบนิเวศ แต่เมื่อ
ป่าไม้ถูกท าลายลงท าให้ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น การสูญพันธ์ของสัตว์ป่า
เพราะไม่มีแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์ ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และหน้าดินถูกท าลาย
ได้ง่ายปัญหาความแห้งแล้ง การดูดเก็บกักคาร์บอนในเนื้อไม้และในดินลดลง จนท าให้ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีมาก จนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันและในอนาคต 

              4) การอพยพย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เนื่องจากพ้ืนที่ป่าไม้ถูก
ท าลาย พ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การที่ฝนตกหนักพร้อมๆ กับการเกิดการพังทลายของดินลงมา
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จากพ้ืนที่ป่าที่ถูกท าลาย พัดพาบ้านเรือนสิ่งของต่างๆ และท าลายชีวิตมนุษย์อย่างตั้งตัวไม่ทัน การ
อพยพไปอยู่ถิ่นใหม่จึงเกิดขึ้น เนื่องจากถิ่นเก่าไม่ปลอดภัยต่อการด ารงชีพและทรัพยากรที่สามารถ
น ามาใช้ก็มีจ านวนลดลง 

5) ผลต่อการท่องเที่ยว ป่าไม้ในเขตวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ใน
ประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญ เพราะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพรรณนานาชนิด เช่น 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ทับลาน-ปางสีดา-   

ตาพระยา ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมเข้าเยี่ยมชมและพ านัก ดังนั้น ถ้าป่าไม้ในพ้ืนที่อนุรักษ์เหล่านี้ถูกท าลายลง นอกจาก
จะเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารแล้ว ยังท าให้สถานภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เหล่านี้จะสูญเสียไปด้วย และอาจจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของไทยลดลงได้ 

             6) การสูญเสียวัตถุดิบทางเภสัชกรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม เนื่องจากสมุนไพร
ไทยส าหรับรักษาโรคและบ ารุงสุขภาพส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดจากป่า ดังนั้น การลดลงของพ้ืนที่ป่า
และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ย่อมส่งผลต่อการลดลงของสมุนไพรเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้น 

ความรู้ดั้งเดิมที่เก่ียวกับการใช้สมุนไพรก็จะหายไปด้วย เนื่องจากไม่มีสมุนไพรบางชนิดให้ใช้ประโยชน์
อีกต่อไป ภูมิปัญญาดั้งเดิมก็จะสูญหายไปโดยปริยาย และประเทศไทยก็ต้องพ่ึงพิงการใช้ยาแผน
ปัจจุบันมากขึ้น อันน าไปสู่การน าเข้ายาจากต่างประเทศ และต้องพ่ึงพาอาศัยองค์ความรู้ด้านยาจาก
วิทยาการสมัยใหม่ ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมากในการซื้อยาจาก
ต่างประเทศหรือจากบริษัทยาต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย 

5.1.5 การอนุรักษ์ป่าไม้ 

              การอนุรักษ์ป่าไม้สามารถกระท าได้ดังนี้ (ราตรี ภารา, 2540 : 80)  

1)  การก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เช่น การก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ 

อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นการก าหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนา 
ป่าไม้ในระยะยาว  

2) การปลูกป่า เป็นการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหนึ่ง เมื่อป่าไม้ใน
พ้ืนที่ถูกตัดฟันลงไม่ว่ากรณีใดก็ตามนโยบายการรักษาป่าไม้จะก าหนดให้มีการปลูกป่าขึ้นทดแทนและ
ส่งเสริมให้มีการ ปลูกสร้างสวนป่าทุกรูปแบบ  

3) การป้องกันไฟไหม้ป่า ไฟไหม้ป่าถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับป่าไม้
การฟ้ืนฟูกระท าได้ยากมาก ไฟไหม้ป่าเกิดจากการกระท าของมนุษย์ จากความประมาทเลินเล่อ ท าให้
ต้นไม้บางส่วนอาจตาย บางส่วนอาจชะงักการเจริญเติบโต และบางแห่งอาจตายหมด หากเกิดซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่าพืชจะหมดโอกาสแพร่พันธุ์ได้  

4) การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า การบุกรุกการท าลายป่าไม้ในปัจจุบัน จะเพ่ิม 
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ความรุนแรงมากขึ้น การป้องกันท าได้โดยการท าหลักเขตป้ายหรือเครื่องหมายให้ชัดเจนเพ่ือบอกให้รู้
ว่าเป็นเขตป่าประเภทใด การแก้ปัญหานี้ส าคัญที่สุดอยู่ที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นไปด้วย
ความเข้มงวดและจริงจัง                      

5) การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือสิ่ง  
ก่อสร้างอ่ืนที่เคยใช้ไม้ดั้งเดิม  

6) การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นการน าเนื้อไม้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด โดยใช้ทุกส่วนของต้น เช่น ไม้ที่เหลือจากการแปรรูปน ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างแล้ว
สามารถน าไปเป็นวัตถุดิบท าไม้อัด  

7) การพยายามน าไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้ ไม้ที่ไม่เคยน ามาใช้ประโยชน์มา
ก่อน เช่น ไม้มะพร้าว ต้นตาล ไม้ยางพารา น ามาท าเครื่องใช้ในครัวเรือนได้หลายชนิด เช่น ตู้ เตียง 
โต๊ะ เป็นต้น 

                       8) ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษาให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของป่าไม้ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
เหมือนกับที่เรารักษาและหวงแหนสิ่งของที่เป็นสมบัติของเราเอง  

9) การคุ้มครองอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งของชุมชนและของ
ประเทศโดยรวมคือ การจัดการป่าไม้แบบ “ป่าชุมชน” เน้นการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์คุ้มครองป่าไม้ 

10) มาตรการอ่ืนๆ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าไปใช้ประโยชน์ใน 
พ้ืนที่ป่า เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช และการขอเงินสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า เป็นต้น 

5.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

     สัตว์ป่า คือสัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยภาพ
ธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้น
ทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วย
สัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  

     5.2.1 ประเภทของสัตว์ป่า 

             ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 แบ่งสัตว์ป่า
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจ านวนน้อยมาก ในที่นี้
หมายรวมถึงซากของสัตว์ด้วย ใกล้สูญพันธุ์ บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว มีอยู่ 15 ชนิด คือ แรด กระซู่ 
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กูปรีหรือโคไพร ควายป่า กวางผา เลียงผา ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน นกแต้วแล้วท้องด า นก
กระเรียน นกเจ้าฟ้า หญิงสิรินธร แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ และพะยูนหรือหมูน้ า ดังภาพที่ 
5.4 

2) สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 
ก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยสัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ 12 ชนิด เป็นสัตว์ทั้งที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหาร ทั้งที่ไม่ใช้ล่า
เพ่ือการกีฬาและล่าเพ่ือการกีฬา เช่น กระจง กระต่ายป่า ค่าง ค้างคาว ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เหยี่ยว ช้าง
ป่า แร้ง กระทิง กวางป่า หมีควาย อีเก้ง นกเป็ดน้ า กระรอกขาว กระรอกบิน ลิงลม ลิงแสม นางอาย 
วัวแดง เสือโคร่ง เสือดาว เสือปลา สุนัขจิ้งจอก หมีควาย เป็นต้น (สัตว์ป่าคุ้มครอง, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 สัตว์ป่าสงวน 

 ที่มา : ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า, http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com 

_content &view=article&id=13&Itemid=3, 2555 

 

ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควรทราบ มีดังนี ้
             สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้าม

น าเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 

http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com%20_content%20&view=article&id=13&Itemid=3
http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com%20_content%20&view=article&id=13&Itemid=3
http://www.verdantplanet.org/preserve/สัตว์ป่าสงวน
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    ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใด ห้ามล่าสัตว์ เก็บรัง ครอบครองที่ดิน แผ้วถาง 
หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ า ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ  

ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่
ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืน
มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

              ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อ่ืนหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอ่ืน
ที่เห็นว่าเป็นการกระท าท่ีควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ  

การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย  

             ห้ามเก็บหรือท าอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นกัน (สัตว์ป่าคุ้มครอง, 2555) 

5.2.1 คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า 

              สัตว์ป่าอ านวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
มากมาย อย่างไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรงจึงท าให้มองไม่ค่อยเห็น
คุณค่าของสัตว์ป่าเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ตัวอย่างคุณค่าของสัตว์ป่า มีดังนี ้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การค้าสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหนังสือป่า
ในปีหนึ่งๆ ท ารายได้ให้กับประเทศและมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศจ านวนไม่น้อย คุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่างๆ จากการท่องเที่ยวในการชมสัตว์ด้วย  

2) การเป็นอาหาร มนุษย์ได้ใช้เนื้อของสัตว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้ว 

ซึ่งสัตว์ป่าหลายชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเลี้ยงไป สัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยัง
นิยมใช้เนื้อเป็นอาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเป็ดน้ า แย้ เป็นต้น อวัยวะของ
สัตว์ป่าบางอย่าง เช่น นอแรด เลียงผา เขากวางอ่อน ดีของหมี ดีงูเห่า ก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็น
อาหาร หรือใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรอีกด้วย 

3) เครื่องใช้เครื่องประดับ เช่น หนังใช้ท ากระเป๋า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม งาช้าง 
ใช้เป็นเครื่องประดับ กระดูก เขาสัตว์ใช้ท าด้ามมดีด้ามเครื่องมือ หรือแกะสลักต่างๆ เป็นต้น  

4) การนันทนาการและด้านจิตใจ นับเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสัตว์ป่า แต่ไม่
สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้โดยง่าย การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและแหล่งสัตว์ป่าอ่ืนๆ นับเป็นเรื่องนันทนาการทั้งสิ้นและให้ความสุขทางด้านจิตใจ 
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5) เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สัตว์ป่านับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ด้วยกันเอง ท าให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น 

ค้างคาวกินแมลง นกฮูกและงูสิงกินหนูต่างๆ นกกินตัวหนอนที่ท าลายพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งหาก  
ไม่มีสัตว์ป่าต่างๆ ดังกล่าวแล้ว คนอาจจะต้องเสียเงินจ านวนมากกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องก าจัด
ศัตรูทั้งทางตรงและทางอ้อมเหล่านี้  

6) คุณค่าของสัตว์ป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ได้แก่ 

    6.1) สัตว์ป่าช่วยท าลายศัตรูป่าไม้ ต้นไม้ในป่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอๆ 

เช่น โรคและแมลง เป็นต้น แต่ศัตรูเหล่านี้จะไม่ระบาดโดยเฉพาะแมลงหากมีตัวท าลายสัตว์ป่าหลาย
ชนิดเป็นตัวก าจัดแมลงนอกจากที่กล่าวไปแล้วก็มี เช่น นกหัวขวาน นกไต่ไม้ จะกินแมลงและตัว
หนอนตามล าต้น นกกินแมลง นกจับแมลง จะกินแมลงที่มาท าลายใบ ดอกและผล หากปราศจากสัตว์
เหล่านี้แล้วต้นไม้จะได้รับความเสียหายและอาจจะตายในที่สุด  

    6.2)  สัตว์ป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้ ต้นไม้ผสมเกสรได้นั้นอาศัยปัจจัยหลาย
อย่างช่วย เช่น ลม และแมลงส าหรับสัตว์ป่าบางชนิดก็เป็นตัวที่ช่วยผสมเกสรด้วย เช่น นกกินปลี 
ค้างคาวกินน้ าหวานดอกไม้ เป็นต้น  

    6.3) สัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ เช่น นกขุนทอง นกเงือก 

ค้างคาวบางชนิด ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง เป็นต้น จะกินผลไม้เป็นอาหาร แล้วคายหรือ
ถ่ายเมล็ดออกมาตามท่ีต่างๆ ก็เท่ากับสัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ไปในที่ต่างๆ ด้วย 

    6.4) สัตว์ป่าช่วยท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มูลของสัตว์เกือบทุกชนิดใช้เป็น
ปุ๋ยได้อย่างดี เป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ในขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าตายลง ซากของ  
สัตว์ป่าก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกัน  

5.2.2 สาเหตุการเกิดปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า  

             ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงมาก เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้  
1) ถูกท าลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพ่ืออาหารหรือเพ่ือการกีฬาหรือเพ่ือ

อาชีพ  

2) การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ าท่วม 

ไฟป่า  
3) การน าสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic aminal) เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจ า

ถิ่น ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่าประจ าถิ่นจนอาจเกิดการสูญพันธุ์  
4) การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกท าลายด้วย

วิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพ่ือท าการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เช่น  การตัดถนนผ่าน
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เขตป่า การสร้างเขื่อน ฯลฯ ท าให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่
อยู่อาศัยถูกท าลาย  

5) การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้าง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 

เช่น ยาปราบศัตรูพืชจะท าให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายท าให้บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ได้ 
 5.2.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 

สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม จึงต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจ านวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

ดังนี้  
1) การอนุรักษ์พ้ืนที่ เนื่องจากปัจจัยที่ท าให้สัตว์ป่ามีปริมาณลดลง คือ ถิ่น       

ที่อยู่อาศัย รวมทั้งแหล่งน้ า แหล่งอาหารที่ถูกบุกรุกท าลายลง การถูกจ ากัดในพ้ืนที่แคบๆ หรือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัย นับว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ปริมาณสัตว์ป่าลดจ านวนลง  

2) ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ป่าเป็นแหล่งอาหาร
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาท ิเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มี
มากเพียงพอ  

3) การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
อย่างจริงจัง  

4) การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่า
คุ้มครองเพราะปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจ านวนลงอย่างมากท าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  

5) การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะท าให้ป่าไม้ถูกท าลายแล้วยังเป็นการ
ท าลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย  

6) การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมี
ความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า 

ซึ่งมักไม่มีชีวิตรอด  

7) การเพ่ิมปริมาณสัตว์ป่าให้มากขึ้น อาจท าได้หลายวิธี เช่น การเพาะเลี้ยงใน 
พ้ืนที่ธรรมชาติ การผสมเทียมซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นหลาย
แห่ง 

8) การควบคุมสิ่งท าลาย เช่น การเข้าไปแย่งอาหาร ที่อยู่อาศัย หรือการน าสัตว์ 
ต่างถิ่นมาเลี้ยง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าได้ ทั้งในเรื่องโรคระบาดและการล่ากัดกินสัตว์
พ้ืนเมือง 
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5.3 ทรัพยากรน้ า 

โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพ้ืนดินและน้ า โดยส่วนที่เป็นน้ ามีอยู่ประมาณ 3 ส่วน คิด
เป็นร้อยละ 75 และเป็นพ้ืนดิน 1 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 25 น้ าเป็นทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนได้  
ไม่มีวันหมดสิ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพน้ าเค็มในทะเลและมหาสมุทรประมาณร้อยละ 97 เป็น
น้ าแข็งตามข้ัวโลกประมาณร้อยละ 2 และเป็นน้ าจืดตามแม่น้ าล าคลองต่างๆ ประมาณร้อยละ 1  

5.3.1 ความส าคัญของทรัพยากรน้ า 

 น้ ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ถ้าโลกเราปราศจากน้ า
สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกก็จะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เลย  

1) ความส าคัญของทรัพยากรน้ าต่อมนุษย์ มีดังนี ้ 
1.1) เป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกาย มีอยู่ 2 ใน 3 ของน้ าหนักตัว

โดยส่วนประกอบของส่วนต่างๆ ในร่างกาย เช่น เลือด น้ าเหลือง ตับ ไต เนื้อ  

1.2) ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี  

1.3) น้ าเป็นสารที่ช่วยให้กระบวนการทางเคมีในร่างกายด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การย่อยอาหาร ทั้งประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ได้อาหารที่มีโมเลกุลขนาด
เล็กลงที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้  

1.4) ช่วยในการล าเลียงสารต่างๆ ในร่างกาย เช่น การล าเลียงอาหาร    
การไหลเวียนของเลือด และยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เหงื่อ โดยปกติในวัน
หนึ่งๆ ร่างกายจะเสียน้ าไปโดยเฉลี่ยประมาณ 2.7 – 3.2 ลิตร ดังนั้นร่างกายจึงจ าเป็นต้องหาน้ ามา
ทดแทนให้กับน้ าที่ร่างกายเสียไป โดยการดื่มน้ าโดยตรงหรือรับประทานอาหารที่มีน้ าเป็น
องค์ประกอบอาหารแต่ละประเภทจะมีน้ าเป็นองค์ประกอบไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยอาหารประเภทผักและ
ผลไม้จะมีน้ าเป็นองค์ประกอบมากกว่าประเภทอื่นๆ  

1.5) นอกจากน้ าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราโดยตรงแล้วยังมีประโยชน์ต่อ
เราในด้านต่างๆ อีก เช่น  

     1.5.1) ใช้ในด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยน้ าจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต เป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องจักรต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นตัวท าความสะอาด
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย  

1.5.2) ใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า  
1.5.3) ใช้ในการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  
1.5.4) ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง  
1.5.5) ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

1.5.6) ใช้ปรุงอาหาร ท าความสะอาด และซักผ้า  
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 2) ความส าคัญของทรัพยากรน้ าต่อพืช 

       2.1) น้ าเป็นวัตถุดิบส าคัญต่อการสังเคราะห์แสงของพืช  

2.2) น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการงอกของเมล็ดพืช เพราะน้ าจะช่วยท าให้
เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม ต้นอ่อนสามารถแทงรากงอกออกมาจากเมล็ดได้ง่าย  

2.3) น้ าเป็นตัวท าละลายสารอาหารและเกลือแร่ต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เพ่ือช่วย
ให้รากดูดซึมและล าเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ล าต้น กิ่ง ก้าน และใบ  

2.4) ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเยื่อที่ก าลัง
เจริญเติบโต ถ้าขาดน้ าก็จะท าให้เซลล์ยืดตัวไม่เต็มที่ต้นจะแคระแกร็น และถ้าขาดน้ าหนักมากๆ พืช
จะเหี่ยวและเฉาตายไปในที่สุด  

2.5) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของพืช โดยพืชบกจะมีน้ าเป็นส่วนประกอบ
ประมาณร้อยละ 60 – 90 ส่วนพืชน้ าจะมีน้ าอยู่ประมาณร้อยละ 95 – 99  

5.3.2 สาเหตุการเกิดปัญหาทรัพยากรน้ า 

              วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ าจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความต้องการน้ าใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ าระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล 
แหล่งน้ าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสียจนไม่สามารถน ามาใช้ได้ จากปัญหาที่กล่าวมานี้ 
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 

1) สภาพแหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย การบุกรุกท าลายแหล่งน้ า ส่งผลให้ พ้ืนที่
ต้นน้ าล าธารอันเป็นแหล่งก าเนิดน้ า ไม่สามารถดูดซับหรือชะลอน้ าไว้ในดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงท า
ให้มีน้ าไหลบ่าลงมาท่วมพื้นท่ีตอนล่างอย่างรวดเร็วและรุนแรง 

2) สภาพน้ าท่า เนื่องจากปริมาณน้ าฝนที่ตกชุก ในทุกๆ ภาคของประเทศมี 
ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่ามีปริมาณลดลงไปด้วย 

3) การใช้น้ าและความต้องการน้ าเพ่ิมขึ้นในทุกลุ่มน้ า กิจกรรมต่างๆ ทั้งทาง 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น 

4) การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่างๆ การขยายตัวของบ้านจัดสรรโรงงาน 
อุตสาหกรรม การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยขาดการวางแผนก่อให้เกิดการบุกรุกท าลายพ้ืนที่    
ชุ่มน้ าหรืออาจท าให้มีการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แหล่งน้ า 

5.3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

              น้ ามีความส าคัญและมีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าแสดงดังภาพที่ 5.5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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           1) การใช้น้ าอย่างประหยัด นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ าลงได้แล้ว 
ยังท าให้ปริมาณน้ าเสียที่จะทิ้ งลงแหล่งน้ าลดลง  และป้องกันการขาดแคลนน้ าได้ด้วย 

           2) การสงวนน้ าไว้ใช ้ ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีน้ ามากเหลือใช้ ควรมีการเก็บน้ า
ไว้ใช้ เช่น การท าบ่อเก็บน้ า การสร้างโอ่งน้ า การขุดลอกแหล่งน้ า รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ า สร้าง
เขื่อนไว้ใช้เพื่อการเกษตร และพลังงานแล้วยังช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัย ป้องกันการไหลชะล้างหน้า
ดินที่อุดมสมบูรณ์และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

           3) การพัฒนาแหล่งน้ า ในบางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า จ าเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ า
เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันการน าน้ าบาดาล
ขึ้นมาใช้ก าลังแพร่หลายมาก แต่อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด เช่น ในบริเวณกรุงเทพฯ ท าให้เกิดดิน
ทรุดได้ จึงควรมีมาตรการก าหนดว่าเขตใดควรใช้น้ าใต้ดินได้มากน้อยเพียงใด 

           4) การป้องกันน้ าเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และสารพิษลงในแหล่งน้ า น้ าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบ าบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 
การวางท่อระบายน้ าจากบ้านเรือน การวางฝังการก่อสร้างโดยไม่ให้น้ าสกปรกไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง 

           5) การน าน้ าที่ใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ น้ าที่ถูกน าไปใช้แล้วในบางครั้งยังมีสภาพที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้ เช่น น้ าจากการล้างภาชนะอาหารสามารถน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ 

หรือน้ าจากการซักผ้าสามารถน าไปถูบ้าน สุดท้ายน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 

6) การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า หรือบริเวณพ้ืนที่ภูเขา  
เพ่ือให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แล้วปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดป ี 

 

                       

 

 

 

 

 

ก. การสร้างเขื่อนเป็นการสงวนน้ าไว้ใช้                 ข. การปลูกป่า 
                             ภาพที่ 5.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
ที่มา : ก. http://www.clipmass.com/story/66490, 2555 

        ข. http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/king_7.aspx, 2555 

 

 
 

http://www.clipmass.com/story/66490
http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/king_7.aspx
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5.4 ทรัพยากรดิน 

      ดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิด  
ต่างๆ โดยใช้เวลาที่นานมาก หินที่สลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาดต่างๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช   
ซากสัตว์ น้ า อากาศ ก็กลายเป็นเนื้อดิน ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิด
ของดิน 

       5.4.1 ชนิดของดิน 

 อนุภาคของดินจะรวมตัวกันเข้าเกิดเป็นเม็ดดิน อนุภาคเหล่านี้จะมีขนาดไ ม่
เท่ากัน ขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียว อนุภาคขนาดกลางเรียกอนุภาคทรายแป้ง อนุภาคขนาด
ใหญ่เรียกว่าอนุภาคทรายเนื้อดิน จะมีอนุภาคทั้ง 3 กลุ่มนี้ผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันท าให้เกิด
ลักษณะของดิน 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ ดินเหนียว ดินทราย และดินร่วน 

1) ดินเหนียว เป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่น อาจปั้นเป็นก้อนหรือคลึง
เป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ าและอากาศไม่ดี มีความสามารถใน
การอุ้มน้ าได้ดี มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูง หรือค่อนข้างสูง เป็น
ดินที่มีก้อนเนื้อละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ท านาปลูกข้าวเพราะ
เก็บน้ าได้นาน 

2) ดินทราย เป็นดินที่มีการระบายน้ าและอากาศดีมาก มีความสามารถในการ
อุ้มน้ าต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ชั้นบน
ดินทรายจึงมักขาดท้ังอาหารและน้ าเป็นดินที่มีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก 

3) ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ยืดหยุ่นได้บ้าง มีการ
ระบายน้ าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติมักไม่ค่อยพบ แต่
จะพบดินที่มีเนื้อดินใกล้เคียงกันมากกว่า 

       สีของดิน สีของดินจะท าให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปริมาณอินทรียวัตถุ
ที่ปะปนอยู่และแปรสภาพเป็นฮิวมัสในดิน ท าให้สีของดินต่างกันถ้ามีฮิวมัสน้อยสีจะจางลงมีความอุดม
สมบูรณ์น้อย ลักษณะโครงสร้างที่ดีของดิน ได้แก่ สภาพที่เม็ดดินเกาะกันเป็นก้อนเล็กๆ อยู่ รวมกัน
อย่างหลวมๆ ตลอดชั้นของหน้าดิน 

5.4.2 ความส าคัญของทรัพยากรดิน 

      ทรัพยากรดินมีความส าคัญสรุปได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านนันทนาการ ดังนี้ (นิรมล สุธรรมกิจ ,2556 : 30) 

1) ด้านการเกษตร  เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลที่น ามาซึ่งปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เพราะดินเป็นตัวกลางที่ท าให้พืชพรรณนานาชนิดเจริญ 
เติบโตได้ตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวย นอกจากนี้ ดินยังเป็นแหล่งสะสมอาหารของ
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พืช รากพืชได้ใช้ยึดเกาะเพ่ือการทรงตัว เก็บกักความชื้นและอากาศส าหรับการเจริญเติบโตของพืชอีก
ด้วย 

2) ด้านเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
การค้า อุตสาหกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง เหล่านี้จ าต้องอาศัยพ้ืนดินในการด าเนินการทั้งสิ้น 

ตัวอย่างเช่น การตัดถนน เส้นทางรถไฟ หรือสนามบิน ต้องกระท าบนดินชั้นบน การเลี้ยงสัตว์จะต้อง
อาศัยพ้ืนดินเพ่ือถิ่นที่อยู่และอาศัยหญ้าที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากดินเป็นอาหาร  การเจริญงอกงามของ
ป่าไม้หรือสัตว์บก จะต้องอาศัยพ้ืนดินเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์ทุกชนิดจะต้องผูกพันอยู่กับดินทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3) ด้านนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเกือบทุกชนิดจะต้องกระท าบนดิน 

นอกจากนี้ตามพ้ืนดินทั่วไปที่เกิดจากการกระท าของตัวการทางธรรมชาติ  จะท าให้เกิดความหลาก 
หลายทางด้านภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม ทิวทัศน์ที่มีความสวยงามเหล่านี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ เช่น แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เป็นต้น 

       5.4.3 สาเหตุการเกิดปัญหาทรัพยากรดิน 

              ดินส่วนใหญ่ถูกท าลายให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ หรือตัวเนื้อดินไปเนื่องจาก
การกระท าของมนุษย์ และการสูญเสียตามธรรมชาติท าให้เราไม่อาจใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการสูญเสียดินเกิดได้จากสาเหตุหลายประการดังนี้ 

1) การกัดเซาะและพังทลายโดยน้ า น้ าจ านวนมากที่กระทบผิวดินโดยตรงจะกัด
เซาะผิวดิน ให้หลุดลอยไปตามน้ า การสูญเสียบริเวณผิวดินจะเป็นพ้ืนที่กว้าง หรือถูกกัดเซาะเป็นร่อง
เล็กๆ ก็ข้ึนอยู่กับความแรง และบริเวณของน้ าที่ไหลบ่าลงมาก 

2) การตัดไม้ท าลายป่า การเผาป่า ถางป่าท าให้หน้าดินเปิด และถูกชะล้างได้ง่าย
เมื่อฝนตกลงมา น้ าก็ชะล้างเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไปกับน้ า ท าให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลง 

3) การเพาะปลูกและเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธี การเตรียมที่ดินท าการเพาะปลูก
นั้นถ้าไม่ถูกวิธีก็จะก่อความเสียหายกับดินได้มากตัวอย่างเช่น การไถพรวนขณะดินแห้งท าให้หน้าดินที่
สมบูรณ์หลุดลอยไปกับลมได้ หรือการปลูกพืชบางชนิดจะท าให้ดินเสื่อมเร็ว การเผาป่าไม้ หรือตอข้าว
ในนา จะท าให้ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก 

5.4.4 การอนุรักษ์ดิน 

             การอนุรักษ์ดิน เป็นการใช้ประโยชน์จากดินอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นลดการพังทลายของดิน การรักษาคุณภาพของดิน 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด การใช้พ้ืนที่ถูกต้องตามศักยภาพของดินในแต่ละพ้ืนที่ การอนุรักษ์ดินท าได้
หลายวิธีแสดงดังภาพที่ 5.6 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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      1) การใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม การปลูกพืชควรต้องค านึงถึงชนิดของพืชที่
เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ควรจะสงวนรักษาที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ในกิจการอ่ืนๆ เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เพราะที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมในการเพาะปลูกมีอยู่
จ านวนน้อย และควรเลือกใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะท า เช่น การเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย และต้องได้สัดส่วนสมดุลเหมาะสมกันเพ่ือรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ
และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

2) การปรับปรุงบ ารุงดิน การเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน เช่น การใส่ปุ๋ยพืชสด    
ปุ๋ยคอก การปลูกพืชตระกูลถั่ว การใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรด เป็นต้น 

3) การปลูกพืชคลุมดิน จะเป็นการช่วยยึดดิน ลดแรงปะทะของลมฝน ควรเลือก
พืชที่จะน ามาปลูกคลุมดินเป็นใบหนา มีรากมากและลึก เช่น พืชตระกูลถั่ว ซึ่งนอกจากจะช่วยยึดดิน
แล้วยังช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศ ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

4) การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชมากกว่าสองชนิดสับเปลี่ยนลงที่ดิน
แปลงเดียวกัน เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ าหลายๆ ครั้ง จะท าให้ขาดแร่ธาตุและสารอาหาร
บางชนิด ช่วยลดโรคระบาดของพืช ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและช่วยเพิ่มผลผลิต 

5) การปลูกพืชแบบวนเกษตร หรือไร่นาสวนผสม สามารถท าได้ 3 แบบ คือ การ
ปลูกไม้ยืนต้น ควบคู่กับพืชเกษตร การปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ และการ
ปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดการพังทลายของดิน ช่วยรักษาสมดุลของ
ธาตุอาหารในดิน และช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดิน 

6) การปลูกพืชแบบขั้นบันได เป็นการสร้างคันดินให้มีลักษณะเหมือนขั้นบันได 

เพ่ือปลูกพืช จะช่วยลดความลาดเทของพ้ืนที่ ลดอัตราการไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ลดการพังทลาย
ของดิน สามารถเก็บกักความชื้นไว้ได้ ท าให้ดินมีสภาพโครงสร้างที่ดีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
เต็มที ่

7) การให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน การระบายน้ าในดินที่มีน้ าขังออกการจัดส่งเข้าสู่
ที่ดินและการใช้วัสดุ เช่น หญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555) 
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ก. การปลูกพืชแบบขั้นบันได          ข. การปลูกพืชแบบวนเกษตร หรือไร่นาสวนผสม 

 ภาพที่ 5.6 การอนุรักษ์ดิน 

ที่มา : ก. http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=51292&page=4, 2555 

        ข. http://www.oknation.net/blog/chawsaun/2007/05/22/entry-1, 2555 

 

5.5 ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน  

               แร่ธาตุนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการท าเหมืองผลิตแร่ออกมาใช้ประโยชน์มากกว่า 40 ชนิด แร่ที่ผลิตได้
ส่วนใหญ่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทรัพยากรแร่และพลังงานเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญต่อ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ เมื่อมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากขึ้นย่อม
ส่งผลท าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานเพ่ิมข้ึนตามความเจริญของการพัฒนาประเทศ 
แม้การพัฒนาทรัพยากรแร่และพลังงานสร้างประโยชน์มากมาย แต่ในบางครั้งสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยง อีกทั้งแร่ธาตุเป็นทรัพยากร
ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ธาตุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและ
เหมาะสมกับเวลาจึงเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นในการผลิตและการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงานควรจะ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหาแนวทางในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 แร่ธาตุ (Minerals) เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความส าคัญและบทบาท
ที่สนองความต้องการทางด้านปัจจัยต่างๆ ของประชากร ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน 

ความส าคัญและประโยชน์ของแร่ธาตุที่จะน ามาใช้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
ตลอดจนความต้องการในการน าไปใช้ของมนุษย์ 

พลังงาน (Energy) หมายถึง สิ่งที่ใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือให้มีการ
เคลื่อนที่ของมวลสารจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง โดยสามารถแบ่งประเภทของพลังงานได้ 3 

ประเภท ได้แก่ 1) พลังงานจากแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้แก่ ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน สาร
กัมมันตรังสี เป็นต้น 2) พลังงานจากธรรมชาติ ได้แก่ พลังน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ

  

http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=51292&page=4
http://www.oknation.net/blog/chawsaun/2007/05/22/entry-1
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พลังงานความร้อนใต้พิภพ 3) พลังงานจากเชื้อเพลิงรูปอ่ืน เช่น ฟืน ถ่านไม้ ขี้เลื่อย แกลบ ชานอ้อย 

เป็นต้น 

5.5.1 ประโยชน์แร่ธาตุ 
  แร่ธาตุมีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากดังตัวอย่างต่อไปนี้  

             1) ประโยชน์ทางด้านความมั่นคง และมั่งคั่งของประเทศ ประเทศที่มีแร่ธาตุต่างๆ 
มากมายและสามารถน าไปใช้แปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆ ที่ท าประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ด้านอาวุธ ด้าน
อุตสาหกรรม  

2) ประโยชน์ด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์น าแร่ธาตุต่างๆ มาสร้างขึ้นเป็นภาชนะ
ใช้สอยพาหนะที่ช่วยในการคมนาคม อาคารบ้านเรือน ก๊าซหุงต้ม พลังงานไฟฟ้า  

   3) ประโยชน์ด้านการสร้างงานแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนมีรายได้จากการ   
ขุดแร่ ไปจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค 

             นอกจากนี้ แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติลักษณะต่างกัน จึงมีประโยชน์แตกต่าง
กัน เช่น แร่วุลแฟรม น ามาท าไส้หลอดไฟฟ้า ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว แร่พลวงน ามาใช้ท า
ตัวพิมพ์หนังสือ ท าสี แบตเตอรี่ รัตนชาติ เป็นแร่ที่มีลักษณะสีสันสวยงาม น ามาใช้ท าเครื่องประดับ
ต่างๆ มากมาย 

 5.5.2 ประเภทของทรัพยากรแร่ธาตุ 
             หากจ าแนกโดยพิจารณาการใช้ประโยชน์และสมบัติทางด้านกายภาพ สามารถ

จ าแนกแร่ธาตุออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มแร่โลหะ แร่อโลหะ และแร่พลังงาน แร่ธาตุแต่ละ
กลุ่มจะมีลักษณะ ดังนี้ 

             1) แร่โลหะ 

                 เป็นแร่ที่มีความส าคัญและมีค่ามาก มีคุณสมบัติคือมีความเหนียว แข็ง รีดหรือ
ตีออกเป็นแผ่นและหลอมตัวได้ มีความทึบแสง เป็นตัวน าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เคาะมีเสียงดัง
กังวาน เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม แมงกานีส แมกนีเซียม โครเมียม ไททาเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี 
นิกเกิล ทองค า เงิน แพลตทินั่ม วุลแฟรม ดีบุก เป็นต้น แร่โลหะแสดงดังภาพที่ 5.7  

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ทองค า    ข. ดีบุก     ค. ทองแดง 
    ภาพที่ 5.7 แร่โลหะ 

ที่มา : ก. http://chead2535.blogspot.com/2010/12/3_19.html, 2555 

        ข. http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=127&articleid=3701, 2555 

        ค. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=67996, 2555 

 

2) แร่อโลหะ 

เป็นแร่ที่มีลักษณะเปราะ แตก หรือหักง่าย โปร่งแสง ยอมให้แสงหรือรังสีผ่าน
ได้ ไม่เป็นตัวน า ความร้อนหรือไฟฟ้า เมื่อเคาะไม่มีเสียงดังกังวาน แร่อโลหะเป็นกลุ่มธาตุที่มี
ความส าคัญในการ ท าอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมท าปุ๋ย การก่อสร้าง เคมี เครื่องปั้น 
ดินเผา และท าสี เป็นต้น มีหลายชนิด เช่น หิน ทราย ยิปซัม แบไรต์ ดินขาว รัตนชาติ เฟลสปาร์      
ซิลิกา แคลเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม เป็นต้น แร่อโลหะแสดงดังภาพที่ 5.8  

 

 

                     

 

 

 

 

ก. เฟลสปาร์   ข. รัตนชาติ 
              ภาพที่ 5.8 แร่อโลหะ 

         ที่มา : ก. http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/alowha.html, 2555 

                ข. http://noppadon3814.blogspot.com/, 2555 

 

 

   

  

http://chead2535.blogspot.com/2010/12/3_19.html
http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=127&articleid=3701
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=67996
http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/alowha.html
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   แร่รัตนชาติ มีทั้งสิ้น 9 ชนิด ได้แก่ เพชรสีขาว ทับทิมสีแดง มรกตสีเขียว 
บุษราคัมสีเหลือง โกเมนสีเลือดหมู แซฟไฟร์สีน้ าเงิน (ไพลิน) มุกดาหรือจันทรกานต์สีขาวขุ่นคล้ายสี
หมอก เพทายสีแดงเข้ม และไพฑูรย์มีหลายสี เช่น สีเหลืองนวล สีเหลืองทอง สีน้ าผึ้ง สีเขียวแอปเปิล 
สีน้ าตาล เป็นต้น 

3) แร่พลังงาน 

       แร่พลังงานเป็นแร่ธรรมชาติที่น ามาท าเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือก่อให้เกิดพลังงาน 
ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่นิวเคลียร์  

3.1) ถ่านหิน เป็นแร่เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของแข็ง มีความเปราะมีสีต่างๆ 
เช่น สีด า น้ าตาล น้ าตาลแกมด า และน้ าตาลเข้ม เกิดจากการทับถมและแปรสภาพจากพืช มี 4 ชนิด 
ดังนี้ 

      3.1.1) พีท เป็นถ่านหินขั้นเริ่มแรก เนื้อยังไม่แข็ง มีความพรุน มี
คาร์บอนอยู่ประมาณร้อยละ 60 ใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ดีนัก 

  3.1.2) ลิกไนต์ หรือถ่านหินสีน้ าตาลไม่ค่อยแข็ง เปราะ แตกหักง่าย มี
เปอร์เซ็นต์ความชื้น ก๊าซและเขม่าควันมาก มีคุณภาพต่ าสุด มีคาร์บอนน้อยประมาณร้อยละ 65–70 
จึงให้ความร้อนน้อยกว่าถ่านหินชนิดอ่ืนๆ เมื่อเผามีควันและเถ้า ปัจจุบันน ามาใช้มากในโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ในการบ่มใบยาสูบ โรงงานกลั่นน้ ามัน พบที่จังหวัดล าปาง 
สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ล าพูน การน าถ่านหินลิกไนต์มาใช้จะก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ 
เช่น ในอากาศจะมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพ่ิมข้ึน 

  3.1.3) บิทูมินัส เป็นถ่านหินที่มีสีน้ าตาลแกมด า มีคาร์บอนอยู่ประมาณ
ร้อยละ 80 มีคุณภาพปานกลางอยู่ระหว่างลิกไนต์และแอนทราไซต์ ให้ความร้อนสูงแต่มีเขม่าควันมาก 
กลิ่นแรง เปลวไฟสีเหลือง เป็นถ่านหินที่ใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกล้า 

 3.1.4) แอนทราไซท์ เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีมาก มีสีด า มีความแวว
เป็นมัน มีคาร์บอนร้อยละ 85–93  ให้ความร้อนสูงสุดแต่ติดไฟยากกว่าชนิดอ่ืนๆ เกิดการลุกไหม้ช้าๆ 
และนานกว่าชนิดอ่ืน มีควันน้อย กลิ่นน้อย เปลวไฟสีอ่อน จึงนิยมน ามาใช้ในเตาผิงเพ่ือให้ความร้อน
และความอบอุ่นในบ้านเรือนของเขตอากาศหนาว 

  3.2) น้ ามันดิบ เป็นแร่เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลว มีองค์ ประกอบส่วน
ใหญ่เป็นสารประกอบของไฮโดรเจนและคาร์บอน จึงถูกเรียกว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่พบ
บ่อยที่สุดที่มีสีน้ าตาลแกมเขียว แต่อาจพบสีอ่ืนบ้าง เช่น สีเหลืองเข้ม น้ าตาลเกือบด า  เมื่อน า
น้ ามันดิบมากลั่นแยกจะได้น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่น ส าหรับเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ให้
พลังงานความร้อนและแสงสว่าง ส่วนที่เหลือจากการกลั่นน้ ามันและก๊าซหุงต้มแล้ว น าไปใช้เป็น

http://www.blogger.com/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_(%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5)
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.blogger.com/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.blogger.com/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัล น ามาใช้ประดิษฐ์ของใช้ส าเร็จรูปอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น สาร
พวกพลาสติก ไนลอน เส้นใยสังเคราะห์ ปุ๋ย ยารักษาโรค สี ผงซักฟอก เป็นต้น กากที่เหลือตกค้างซึ่ง
เป็นส่วนที่หนักที่สุดจะได้แก่ ยางมะตอย ซึ่งนิยมน ามาท าผิวถนนลาดยาง แหล่งที่พบน้ ามันดิบมาก 
คือ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และในอ่าวไทย 

  3.3) ก๊าซธรรมชาติ เกิดเช่นเดียวกับน้ ามันและถ่านหินเป็นสาร ประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะของก๊าซ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยก๊าซมีเทน ก๊าซนี้นอกจากจะได้จาก
แหล่งธรรมชาติแล้วยังได้จากการกลั่นน้ ามัน และอาจกลั่นหรือสกัดจากขยะหรือโรงก าจัดของเสีย
ต่างๆ แต่ได้ปริมาณน้อย สามารถน ามาใช้เป็นพลังงานแทนน้ ามันดิบได้ การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารหรือให้ความอบอุ่น หรืออ่ืนๆ ต้องใช้ความระมัดระวัง ถ้าเกิดการรั่ว
อาจติดไฟและระเบิดได้ง่าย  

การเจาะหาแหล่งน้ ามันในอ่าวไทยปรากฏพบก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวน
มากและสามารถน ามาใช้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน ก๊าซธรรมชาติเมื่อถูกอัดด้วย
ความดันสู งและส่ งผ่ านท่อจากบ่อน้ ามัน หรือถูกท า ให้ เป็นของเหลวและเก็บ เป็น LPG           

(Liguefied Petroleum Gas) จัดเป็นก๊าซ ธรรมชาติซึ่งได้จากการกลั่นแล้วบรรจุในภาชนะในสภาพที่
เป็นของเหลวภายใต้ความดันสูง มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือโพรเพนและบิวเทน ซึ่งมีชื่อเรี ยกทางการ
ค้าหลายชื่อ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซหุงต้ม ก๊าซเหลว เป็นต้น ใช้ในครัวเรือนและวงการ
อุตสาหกรรมมาก ปกติ LPG เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ฉะนั้นเพ่ือความปลอดภัยจึงเติมกลิ่นลงไปเพ่ือเตือน
ให้ทราบในกรณีท่ีก๊าซรั่ว  
  3.4) แร่นิวเคลียร์ หมายถึง แร่ที่มีการแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุซึ่งไม่
เสถียร เนื่องจากมีพลังงานส่วนเกินอยู่ภายในนิวเคลียสมาก จึงต้องถ่ายเทพลังงานส่วนเกินนี้ออกมา
เพ่ือให้กลายเป็นอะตอมของธาตุที่เสถียร แร่นิวเคลียร์มี 2 ชนิดคือ แร่กัมมันตภาพรังสี เป็นแร่ที่มี
สมบัติในการปล่อยรังสีออกจากตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก
กัมมันตภาพรังสีที่ปล่อยออกมาเป็นนคลื่นสั้น ได้แก่ ยูเรเนียม ทอเรียม ส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นแร่ที่ไม่ส่ง
กัมมันตภาพรังสีออกมา ใช้ประโยชน์ในการควบคุม การแตกตัวของนิวเคลียสของแร่กัมมันตภาพรังสี 
ได้แก่ เมอริลและโคลัมเนียม  

  ยูเรเนียม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในกิจการพลังงานปรมาณู ท า
ระเบิดปรมาณู ใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินและน้ ามัน ซึ่งจะให้
ความร้อนมากกว่าถ่านหินและน้ ามัน ยูเรเนียมในธรรมชาติมีไอโซโทปอยู่ 2 ชนิด คือ ยูเรเนียม– 235 
และยูเรเนียม – 238 แร่ยูเรเนียมมักจะพบปะปนอยู่กับธาตุอ่ืนๆ เสมอ การน ายูเรเนียมไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จ าเป็นต้องสกัดยูเรเนียมจากแร่ยูเรเนียมธรรมชาติในประเทศไทย พบแร่ยูเรเนียม
ในเหมืองแร่ดีบุกที่ต าบลนาม่วง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต าบลนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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และต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นพบที่จังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธ์ 
พังงา ภูเก็ต ในต่างประเทศพบมากที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดนและสเปน (สง่า ตั้งชวาล, 2555) 

5.5.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 

 ปัจจุบันทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานถูกน ามาใช้เป็นอย่างมาก ท าให้ทรัพยากร
แร่ธาตุและพลังงานลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาทรัพยากร
แร่ธาตุและพลังงาน มีดังนี้ (นิรมล สุธรรมกิจ, 2556 : 43) 

  1) จ านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการใช้แร่ธาตุมาก
ขึ้น ทั้งดีบุก น้ ามัน ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก ลิกไนต์ ถ่านหิน ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าต่างๆ นอกจากนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรในบางท้องที่อาจน าไปสู่ปัญหาความยากจน ซึ่ง
กระตุ้นให้มีการขุดหาทรัพยากรแร่ธาตุในท้องที่ออกขาย เช่น ดีบุก พลอย ทองค า 
  2) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้มีการผลิตและการบริโภคสินค้า
และบริการเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุเพ่ิมตามไปด้วย อีกทั้งความต้องการ
ใช้พลังงานก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซึ่งน าไปสู่การขุดทรัพยากรออกมาใช้มากขึ้น ทั้งที่ขุดขึ้นมาใช้ในประเทศ
และน าเข้าจากต่างประเทศ 

  3) ปัจจัยทางด้านตลาดของทรัพยากร ได้แก่ ราคาทรัพยากรในตลาด เช่น หาก
ราคาดีบุกในตลาดสูง จะจูงใจให้มีการขุดดีบุกออกมาขายมากขึ้น ต้นทุนในการขุดเจาะทรัพยากรมา
ใช้มีแนวโน้มต่ าลง ก็มีแนวโน้มจะขุดทรัพยากรมาใช้เร็วขึ้น และรายได้ต่อหัวของผู้บริโภคสูงขึ้น จะ
กระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้ามากขึ้น เช่น อาหารกระป๋อง ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการใช้วัตถุดิบประเภท
ดีบุก เพ่ือท ากระป๋องเพ่ิมตามไปด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีทองแดงเป็นส่วนประกอบ และต้องใช้
เหล็กและพลาสติกท่ีมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น 

  4) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ
เครื่องใช้นานาชนิดขึ้นมา ซึ่งจ าเป็นที่ต้องใช้แร่ธาตุเพ่ิมขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ แร่ธาตุบางชนิดที่ไม่
เคยน ามาใช้ประโยชน์มาก่อนก็ถูกขุดมาใช้มากขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังท าให้มีเทคนิค
หรือเครื่องมือในการส ารวจแหล่งแร่ธาตุได้ง่ายขึ้นด้วย 

  5) นโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการส่งเสริมการส่งออก
สินค้าขั้นปฐม (Primary products) ประเภทแร่ธาตุ เช่น กิจการเหมืองแร่ดีบุก เหมืองพลอย เพ่ือ
แสวงหารายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ และน าเงินรายได้นี้มาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นอก 
จากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการน าทรัพยากรแร่ธาตุมาเป็นวัตถุดิบ 

เช่น การน าหิน ทรายมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนและกิจการก่อสร้าง การน าลิกไนต์มาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
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  5.5.4 ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 

       เนื่องด้วยทรัพยากรแร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป การใช้ทรัพยากรแร่
ธาตุอย่างฟุ่มเฟือย ในปัจจุบันย่อมส่งผลต่อการขาดแคลนแร่ธาตุในอนาคต นอกจากนี้การน าแร่ธาตุ
มาใช้ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยได้ เนื่องจากแร่ธาตุ
หลายชนิดมีองค์ประกอบของสารที่อาจก่อให้เกิดมลพิษได้ ในที่นี้จะยกตัวอย่างบางกรณีของ
ผลกระทบที่เกิดจาการท าเหมืองแร่และผลกระทบที่เกิดจากการผลิตหรือการใช้พลังงาน ดังนี้ 
  1) ผลเสียในทรัพยากรด้านต่างๆ จากการท าเหมืองแร่ ในการท าเหมืองแร่ทุก
ชนิดจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการพังทลายของดิน หรือการปนเปื้อนสิ่งปรกใน
แหล่งน้ า และการก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
    1.1) ทรัพยากรดิน การท าเหมืองแร่จ าเป็นต้องมีการขุด ระเบิด หรือฉีดน้ า
เพ่ือแยกแร่ออกจากดินซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน และเมื่อถูกน้ าชะล้างก็จะท าให้แร่ธาตุใน
ดินถูกชะล้างและไหลไปยังแหล่งน้ า ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และสภาพพ้ืนที่ของเหมืองยัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจไม่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการปรับ
สภาพพ้ืนที ่
  1.2) ทรัพยากรน้ าและสัตว์น้ า เนื่องจากตะกอนดินที่มากับการล้างและฉีด
แร่ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อระบบนิเวศในน้ า เนื่องจากน้ าจะขุ่นและไปบังแสงอาทิตย์ ท าให้พืชน้ า
และแพลงก์ตอนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตอ่ืนขาดอาหารที่ใช้ในการบริโภค 

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการตื้นเขินของล าน้ าซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ าเป็นปัญหาน้ าท่วมติดตามมา 
  1.3) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในการเปิดหน้าดินหรือระเบิดหินเพ่ือหาแร่
จะต้องมีการถางป่าไม้ เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นก็คือป่าไม้ถูกท าลาย
อย่างถาวร เนื่องจากขาดการปรับหน้าดินและปลูกป่าอย่างจริงจัง ส่งผลให้สัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัยและ
แหล่งอาหารด้วย นอกจากนี้ในการขนส่งแร่ยังมีการท าถนนผ่านเข้าไปยังเขตป่าสงวน ซึ่งก่อให้เกิด
การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ติดตามมาเนื่องจากขาดการดูแลอย่างจริงจัง  
  1.4) มลพิษทางอากาศ การท าเหมืองแร่บนบกมักก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง
สูงมาก โดยเฉพาะขั้นตอนในการย่อยแร่และการล าเลียง เช่น กรณีของเหมืองหินที่ส่งผลให้เกิดฝุ่น
ละอองเป็นจ านวนมาก และก่อให้เกิดอันตรายหากมีการสะสมและก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ไม่ดีซึ่งเป็น
สาเหตุของอุบัติเหตุได้  
  2) ผลเสียจากการผลิตและใช้พลังงาน สามารถจ าแนกออกเป็น 4 กรณีตาม
ประเภทของแร่ธาตุที่น ามาใช้เป็นพลังงาน ดังนี้ 
   2.1) ผลกระทบจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์อาจรั่วไหลซึ่งเป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดการระเบิด ฝุ่นรังสีจะฟุ้งกระจาย
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ท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทันทีทันใดและยังเป็นผลกระทบระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น น้ าเสียจากการ
ระบายความร้อนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ า ก็จะท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศตามมา 
  2.2) ผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การเผาไหม้ปิโตรเลียมจะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยการปล่อยไอเสียออกมาจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม 

เครื่องจักรไฟฟ้าและจากรถยนต์ สารมลพิษดังกล่าวคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) สารไฮโดรคาร์บอนและฝุ่นละออง เขม่าต่างๆ 

  2.3) ผลกระทบจากการใช้ถ่านหินลิกไนต์ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
หรืออุตสาหกรรมต่างๆ การน าถ่านหินมาใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดมลพิษหลายด้าน ทั้งจากการท า
เหมืองและการเผาไหม้ถ่านหิน เนื่องจากสมบัติและองค์ประกอบของถ่านหินเอง เช่น ก่อให้เกิดน้ าเสีย 

เกิดฝุ่นละออง เกิดก๊าซพิษจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สารไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน
และก ามะถัน 

  2.4) ผลกระทบจากการพลังงานน้ าผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานน้ า
เพ่ือผลิตไฟฟ้า จัดเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่า
การผลิตไฟฟ้าจากน้ ามันและถ่านหิน แต่การพัฒนาพลังงานน้ าโดยการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนที่ควรค านึงเป็นอย่างมาก ได้แก่ การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือใช้เป็นอ่างเก็บน้ า
เหนือเขื่อน ราษฎรในพ้ืนที่น้ าท่วมต้องอพยพย้ายที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัยหรืออาจ
สูญพันธุ์ไป  

5.5.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 

             การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุจะแตกต่างกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชนิด
อ่ืนๆ บ้างแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องยึดหลักการอนุรักษ์คือ การน ามาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและ
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่ห้ามขุด ห้ามน ามาใช้ การอนุรักษ์แร่ในปัจจุบัน มีหลายวิธี ดังนี้ (ราตรี 
ภารา, 2540 : 150)  

                      1) การด าเนินงานทางวิชาการ เป็นวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขุด การน าแร่
ออกจากแหล่งแร่ รวมไปถึงการตกแต่งหรือแยกแร่ ตลอดจนการถลุงแร่ให้บริสุทธิ์ ในกรณีแร่โลหะ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพจะหมายถึง การพยายามสกัดเอาแร่ออกมาให้หมดหรือมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะต้องเพ่ิมรายจ่ายหรือมีผลก าไรลดลงก็ตาม  

                      2) การใช้แร่ธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ คือการใช้แร่ธาตุอย่างประหยัด โดยให้เกิด
การสิ้นเปลืองน้อยที่สุด แต่ได้ผลงานมากและใช้ได้นานที่สุด  

                      3) การน าแร่ที่ใช้ประโยชน์แล้วกลับมาใช้ได้อีก ปัจจุบันเริ่มนิยมกระท ากันมากใน
วงการอุตสาหกรรม ด้วยการน าเศษวัสดุที่เป็นทั้งโลหะและอโลหะประเภทต่าง ๆ มาแยกประเภท 

แล้วน ามาแปรรูปหรือเข้ากระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง  
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                      4) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน การน าสิ่งอื่นหรือแร่ธาตุอ่ืนมาใช้ นับว่าเป็นการลดปริมาณ
ของแร่ที่จะน ามาใช้ให้ลดน้อยลง และจะเพ่ิมอายุการใช้งานของแร่ธาตุเหล่านั้นออกไป เช่น แร่เหล็ก 

ถูกน ามาใช้มากที่สุดในบรรดาแร่โลหะทั้งหลาย จนท าให้ปริมาณของแร่เหล็ก ลดน้อยลง ปัจจุบันได้น า
แร่ชนิดอ่ืนมาทดแทนแร่เหล็ก แร่ธาตุที่เข้ามาแทนที่เหล็กมากขึ้น คือ อะลูมิเนียม น ามาใช้ท าวัสดุ
เครื่องใช้ ภาชนะต่างๆ  

                      5) การยืดอายุการใช้งานแร่ธาตุให้ยาวนาน จัดว่าเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากแร่
ธาตุอย่างถนอมและประหยัดอีกวิธีหนึ่ง เช่น ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กกล้า เนื่องจากเหล็ก
เกิดปฏิกิริยาเคมีกับอากาศได้ง่ายในที่ที่มีอากาศชื้น วิธีการป้องกันเหล็กเป็นสนิมอาจท าได้โดยใช้สีทา
ผิวฉาบไว้ หรือการน าแร่โลหะบางชนิด เช่น โลหะสแตนเลสผสมลงไปกับเหล็กหลอมให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน จะช่วยลดอัตราการเกิดสนิมของเหล็กได้บ้าง  
  6) การตรึงราคา เป็นการอนุรักษ์แร่โดยหลักเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากปริมาณที่มี
จ ากัดและความไม่สม่ าเสมอของการกระจายตัว ตลอดจนเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองไป ถ้าหาก
มีการควบคุมการผลิตให้สมดุลกับอัตราการใช้สอย จะลดความสิ้นเปลืองในการใช้แร่ลงได ้ 

                       7) การควบคุมราคา เป็นการก าหนดให้มีราคาเดียวคงตัว มิให้มีการขึ้นๆ ลงๆ ตาม
สภาวะของตลาด จุดประสงค์ของการควบคุมราคา คือป้องกันการขาดแคลนแร่ธาตุที่น ามาใช้  และ
สงวนเงินตราต่างประเทศ เอาไว้ในกรณีแร่ธาตุชนิดนั้นต้องซื้อมาจากต่างประเทศ 

                       8) การส ารวจแหล่งแร่ธาตุเพิ่มเติม แหล่งแร่ได้ถูกส ารวจและท าเหมืองเพ่ิมมากขึ้น
จนสามารถน ามาใช้งานอย่างไม่มีจ ากัด ท าให้เกิดการวิตกกังวลในเรื่องการขาดแคลนแร่ธาตุในหมู่
ประชาชนทั่วไป การส ารวจค้นหาแหล่งแร่ที่คาดว่ายังคงหลงเหลืออยู่ภายใต้ผิวโลก ด้วยเครื่องมือ
ทันสมัย เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบรังสีในการส ารวจแร่ยูเรเนียม การ
ใช้เครื่องแมกนีโตมิเตอร์ (Magneto meter) ส ารวจเหล็ก การใช้ระบบคลื่นแผ่นดินไหวเทียมเพ่ือ
ส ารวจน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส ารวจคาดว่าอนาคต จะได้
ทรัพยากรแร่จากทะเลและมหาสมุทรมากขึ้น  
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6. บทสรุป 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ และทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้น ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกระบวนการในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์บางครั้งก่อให้เกิด
การสูญเปล่าขึ้น ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นการเรียนรู้ถึงหลักการและ
วิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยเป็นแนวทางในการท าให้เราใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขนาดแคลนทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพ่ือที่เราจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ต่อไปในภายภาคหน้า และไม่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมา 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

 3. ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
 4. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. จงบอกประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของป่าไม้ 
6. ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 

7. จงยกตัวอย่างวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
8. หากป่าไม้ถูกท าลายจนมีปริมาณลดลง จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

9. สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีทั้งหมดกี่ชนิด
อะไรบ้าง 

10. ปัญหาการลดลงของสัตว์ป่าในปัจจุบันมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไรบ้าง 
11. สัตว์ป่ามีคุณค่าอย่างไรทั้งต่อสิ่งมีชีวิต ต่อมนุษย์ และต่อสิ่งแวดล้อม 

12. ทรัพยากรดินมีความส าคัญต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างไร 

13. จงอธิบายถึงการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 

14. จงยกตัวอย่างวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

15. น้ ามีความส าคัญอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

16. จงบอกวิธีการอนุรักษ์น้ าอย่างน้อยมา 5 ข้อ 

17. ถ่านหินชนิดใดเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด 

18. จงบอกวิธีในการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 

19. จงยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของนักศึกษา และให้นักศึกษาเสนอความ
คิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของนักศึกษา 

20. หากเราน าซากเขาของสมันมาประดับไว้ที่บ้าน ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

มลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 6 มลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อม 

   2. ประเภทของสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

   3. สาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

   4. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ  
       4.1 มลพิษทางน  า 

       4.2 มลพิษทางอากาศ 

       4.3 มลพิษทางดิน 

       4.4 มลพิษทางเสียง 
       4.5 มลพิษทางอาหาร 

       4.6 มลพิษทางทัศนียภาพ 

       4.7 มลพิษทางสังคม 

       4.8 มลพิษทางขยะมูลฝอย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ 
2. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของสารมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
5. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันแก้ไขมลพิษ

สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญได้ 

6. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างวิธีการในการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ 
7. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

8. นักศึกษาสามารถออกแบบการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่ในชีวิตประจ าวันได้ 
9. นักศึกษาสามารถประเมินเบื องต้นได้ว่าการกระท าใดเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายในเรื่อง

มลพิษสิ่งแวดล้อม 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 6 

1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

     1.3 ใช้การสอนแบบ Jigsaw 

 1.4 วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.5 วิธีการสอนแบบอภิปราย 

 1.6 วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา 

  

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื อหาเพิ่มเติม 

     2.5 ศึกษากรณีศึกษา จากข่าว บทความ เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหา   
                   สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขมลพิษ 

        2.6 จัดแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw 

    2.7 แบ่งกลุ่มส ารวจปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ศึกษาถึงปัญหา สาเหตุ    
         ผลกระทบ เสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยท าเป็นรายงานพร้อมน าเสนอผลการศึกษา

หน้าชั นเรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน (ใบงานในภาคผนวก) 
    2.8 ตอบค าถามเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 2.9 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 6 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. ต ารามลพิษสิ่ งแวดล้อม เรียบเรียงโดยชมพูนุท สงกลาง ส านักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2556 

3. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. ใบงาน  

5. ใบความรู้ และใบกิจกรรม 

6. ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่มและการน าเสนอหน้าชั นเรียน  
2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน และใบกิจกรรม 

5. ตอบค าถามเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม 

6. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในห้องเรียนระหว่างท ากิจกรรม 

7. ให้คะแนนการวิเคราะห์ข่าวสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 6  

มลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

   ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั ง
พืชและสัตว์ รวมทั งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ ในปัจจุบันปัญหาจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ นของจ านวนประชากร
มนุษย์และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ส่งผลให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้
อย่างสิ นเปลืองและสะดวกมากขึ น และท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิดมลพิษตามมาหลายด้าน 
ทั งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน  า มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางทัศนียภาพ มลพิษทาง
สังคม มลพิษทางอาหาร และปัญหาขยะมูลฝอย มนุษย์จึงควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงผลจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีทั งปัญหาเฉพาะพื นที่และ
ท้องถิ่น เช่น น  าเน่าเสีย ดินเค็ม ดินเปรี ยว ขยะมูลฝอย และบางเรื่องก็เป็นปัญหาระดับโลก เช่น การ
เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เช่นกัน ดังนั นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาเรื่องมลพิษ
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่ส าคัญ ทราบถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

1. ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 218) ให้ความหมายของ “มลพิษสิ่งแวดล้อม” หมายถึง สภาวะ
แวดล้อมที่มีมลสารที่เป็นพิษจนมีผลต่อสุขภาพและสิ่งมีชีวิตทั งพืชและสัตว์ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ได้ให้ความหมายของ
มลพิษไว้ว่า คือ ของเสีย วัตถุอันตรายและมลสารอ่ืนๆ รวมทั งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง
เหล่านั นที่ปล่อยทิ งจากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
และให้หมายความถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง คลื่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิด
หรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

  ปิยะดา วชิระวงศกร ให้ความหมายของ “มลพิษสิ่งแวดล้อม” หมายถึง สภาวะสิ่งแวดล้อม
ซึ่งถูกปน เปื้อนด้วยสารมลพิษหรือพลังงานแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี หรือ
ชีวภาพ อันส่งผลท าให้สุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมเสื่อมลง ไม่ว่าจะเกิดผลกระทบโดยทางตรง
หรือทางอ้อม (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2555)  
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ดังนั น มลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ถูก
ท าให้เปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยสารมลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
 

2. ประเภทของสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

สารมลพิษ (Pollutants) หมายถึง สารต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน ในน  า และในอากาศ มีปริมาณ
มากกว่าปกต ิท าให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์ พืช และสัตว์ สารมลพิษแบ่งตามสถานะ
ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี  

2.1 สารมลพิษที่อยู่ในสถานะก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโรฟลูออโรคาร์บอน โอโซน เป็นต้น 

2.2  สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของเหลว เช่น น  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากชุมชน 
น  ามันที่รั่วไหลในทะเล เป็นต้น 

2.3 สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ขี เถ้า กากอุตสาหกรรม       
ขยะอันตราย สารสังเคราะห์บางอย่างที่ใช้แล้วสลายตัวยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น  

2.4 สารมลพิษทางกายภาพ (ฟิสิกส์) เช่น เสียงดัง ความร้อน รังสีอุลตราไวโอเล็ต 
กัมมันตรังสี เป็นต้น 

 

3. สาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี  
3.1 การเพิ่มจ านวนของประชากร ท าให้ประชากรมนุษย์ต้องการอาหาร น  า พลังงาน       

ที่อยู่อาศัย และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเพ่ิมสูงขึ นตามไปด้วย และยังท าให้เกิดการ
ขยายตัวของเมืองและชุมชน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ นและก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมตามมา 
  3.2 การขยายตัวของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มนุษย์
สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในระบบการผลิตสินค้าและบริการได้มากและง่ายขึ น  ส่งผลให้
เกิด ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ ป่าไม้ถูกท าลาย เกิดปัญหาจราจร การขาดแคลนสาธารณูปโภค สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ลดน้อยลง ดินเสื่อมคุณภาพ น  าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งเหล่านี เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
การด ารงชีวิตของประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยรวมด้วย 

  3.3 ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางสังคม สังคมใดมี
ค่านิยมถูกต้องจะท าให้สังคมนั นเกิดการพัฒนา ในทางตรงกันข้ามถ้าสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมก็
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ย่อมท าให้สังคมเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิด
ปัญหากับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความฟุ่มเฟือย ความหรูหรา ความมักง่าย ความประมาท ความเป็น
เอกเทศ ความเป็นผู้ชอบมีอ านาจ และเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน (พัทยา แก้วสาร, 2555 : 23) 

3.5 การขยายตัวของเมือง การขยายตัวของชุมชนหรือเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การขยายตัวของเมืองยังน ามาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมขึ นด้วย 

ซึ่งการปฏิบัติงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยขาดการวางแผนและการควบคุมที่ดีจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากมาย การขยายตัวของเมืองเกิดขึ นจากภาวะหรือปัจจัยทางสังคมที่ผลักดันให้คนส่วน
ใหญ่เกาะกลุ่มกันเข้ามาอยู่ในเขตเมือง ได้แก่ ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา เศรษฐกิจ 

ความสะดวกสบาย รายได้ต่อหัวของคนในเขตเมืองที่มีสูงกว่า สภาพปัญหาในชนบท ความยากจนที่
เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน  าฝน  

3.6 สภาพการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างไม่
เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพในหลายพื นที่ ไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน  า มีการใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ทรัพยากรดินในหลายพื นที่ของประเทศเกิดปัญหา
เสื่อมโทรม เช่น การเกิดดินเค็ม ดินเปรี ยว ดินปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษ เป็นต้น  

3.7 ภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดพายุ ดินถล่ม น  าท่วม ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า เป็นต้น 

 

4. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

 มลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นมีหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต และสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษทางน  า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อาหาร มลพิษทางขยะมูลฝอย เป็นต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 4.1 มลพิษทางน้ า (Water pollution) 

      4.1.1 ความหมายของมลพิษทางน้ า 

  มลพิษทางน  า หมายถึง สภาวะที่น  าปนเปื้อนสารมลพิษ ท าให้คุณภาพของน  า
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่เลวลงหรือคุณภาพเสื่อมโทรมลง  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน  า ท าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ค า
จ ากัดความหมายของ “น  าเสีย” ไว้ว่าคือ ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลวรวมทั งมวลสารที่อยู่
ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลว  

   4.1.2 ประเภทของสารมลพิษทางน้ า  

     1) จุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั งในแหล่งน  าธรรมชาติและน  าทิ งจาก
บ้านเรือน แหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว เป็นต้น ซึ่งเป็น
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สาเหตุของโรคไข้รากสาด โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ ในการตรวจสอบคุณภาพน  าก่อนทิ ง
เพ่ือหาปริมาณของสิ่งสกปรกของน  าที่เกิดจากของเสียของมนุษย์และสัตว์ นิยมใช้แบคทีเรียเป็นดัชนีชี 
มลภาวะมลพิษ ที่ส าคัญที่สุดคือ Coliform group ได้แก่ Escherichia coil พบได้ในอุจจาระ
สัตว์เลือดอุ่น  

    2) สารอินทรีย์ ได้แก่ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็นต้น ซึ่ง
สามารถย่อยสลายไดโ้ดยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนซึ่งละลายในน  า เมื่อออกซิเจนในแหล่ง
น  าหมดไปจะท าให้แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโตและเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว จนท าให้เกิด
น  าเน่า และมีกลิ่นเหม็น  

3) สารอนินทรีย์ เช่น เกลือของโลหะต่างๆ กรด เบส และแร่ธาตุต่างๆ ที่พบได้
ทั่วไปในแหล่งน  าธรรมชาติ แหล่งของสารอนินทรีย์อาจมาจากน  าทิ งจากโรงกลั่นน  ามัน โรงงานผลิต 
ปิโตรเคมีคัล การท าเหมืองแร่ และจากแหล่งเกษตรกรรมที่อาจจะมียาก าจัดวัชพืชพวกสารหนูหรือ
ไซยาไนด์ ซึ่งอาจมีปรอทและตะกั่วเป็นองค์ประกอบ  

    4) ความร้อน มักเกิดจากการกระบายน  าหล่อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น  

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน โรงงานถลุงเหล็ก เป็นต้น เมื่อปล่อยน  าลงสู่แหล่งน  าจะท าให้
อุณหภูมิของแหล่งน  าสูงขึ น ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

    5) น้ ามันและสิ่งสกปรก น  ามันจะปกคลุมผิวน  าท าให้ออกซิเจนจากอากาศ
ละลายลงสู่น  าได้น้อยลง ส่งผลต่อการด ารงชีพของสัตว์น  าโดยตรง  

    6) สารกัมมันตรังสี ได้แก่ สารมลพิษที่มีการสลายตัวให้รังสีแอลฟา เบตา 
แกมมาหรือเอ๊กซ์ ส่วนมากสารมลพิษเหล่านี ได้มาจากแร่เชื อเพลิงปรมาณู และกระบวนการผลิตหรือ
จากโรงงานปรมาณูท่ีมีการใช้สารกัมมันตรังสีแล้วปล่อยสารมลพิษเหล่านี ไปในแหล่งน  า  
      7) สารโลหะหนัก โลหะหนักที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสารพิษที่ถูก
ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ปรอท ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี และโครเมียม สาร
เหล่านี สามารถท าอันตรายต่อสัตว์น  าในระดับความเข้มข้นต่ า และจะสะสมอยู่ในร่างกายสัตว์ซึ่งจะ
ถ่ายทอดมายังผู้บริโภคได้    

    8) สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (N และ P) ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสเป็นอาหารหลักของพืช เป็นส่วนผสมที่อยู่ในปุ๋ยเคมี และสารซักฟอก พบสารสารนี ปะปน
อยู่ในน  าทิ ง หรือน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการชะล้างจากกิจกรรมทางเกษตร สารประกอบ
ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยของพืชน  าทุกชนิดโดยเฉพาะพวกสาหร่าย (Algae) เมื่อปนเปื้อน
อยู่ในแหล่งน  าในปริมาณมากจะท าให้เกิดสภาวะการเจริญของสาหร่ายมากเกินไป เรียกปรากฏการณ์
นี ว่า “อัลจีบลูม (Algae bloom)” หรือ “ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)” ดังภาพที่ 6.1  
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      ภาพที่ 6.1 ยูโทรฟิเคชั่น 

                                                              ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/            

                                                               student_view.aspx?ID=55928, 2555 

 

 

 ปรากฏการณ์อัลจีบลูม หรือยูโทรฟิเคชั่น คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นในแหล่ง
น  าที่มีปริมาณธาตุอาหารจ าพวกสารประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจน ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี จ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตส าหรับแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายอันเป็นแหล่งอาหารเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร  

ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี ก็จะไปกระตุ้นให้พืชสีเขียวเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นแหล่ง
อาหารปลาและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  า แต่เมื่อมีในปริมาณที่มากเกินไปในที่สุดก็ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศทางน  าขึ น เพราะตอนกลางคืนสาหร่ายและพืชสีเขียวจะคายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ดังนั นในช่วงเวลากลางวันแหล่งน  าที่เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น
จะมีปริมาณออกซิเจนละลายน  าสูงเกินกว่าขีดความเข้มข้นสูงสุด แต่ตอนกลางคืนระดับออกซิเจนก็จะ
ลดลงบางแห่งเป็นมากอาจลดลงถึงศูนย์ ในกรณีเช่นนี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  านั น จน
อาจท าให้สัตว์น  าตายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเดียว 

 ผลกระทบของสภาวะยูโทรฟิเคชั่นต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ ท าให้ความเป็น
กรด-ด่าง และออกซิเจนที่ละลายน  าในเวลากลางวันมีค่าเพ่ิมขึ นจากระดับปกติ  ส่วนตอนกลางคืน
ระดับออกซิเจนก็จะลดลง จนอาจท าให้สัตว์น  าตายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั งลดความสามารถในการ
ส่องผ่านของแสงลงไปในน  า มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช (ขนิษฐา เกิดเป้า, 2554) 

    4.1.3 แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 

           แหล่งก าเนิดมลพิษทางน  ามาจากหลายแหล่งทั งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และแหล่งอื่นๆ ดังนี  

1) แหล่งชุมชน น  าเสียจากชุมชนเกิดจากการใช้น  าในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ น  าทิ ง
จากน  าซักผ้า ปรุงอาหาร การช าระร่างกาย อาคารบ้านเรือน ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล เป็น
ต้น แหล่งชุมชนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย นับเป็นบริเวณที่ก่อให้เกิดปัญหาน  าเสียมากที่สุดในสภาพ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนที่ตั งอยู่ริมฝั่งน  า มีโอกาสท าให้น  าเสียแพร่กระจายลงสู่แหล่งน  าได้โดยตรง 
ผลที่ติดตามมาในระยะยาวก็คือ พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายลดต่ าลงเป็นอย่างมาก สารมลพิษที่
ปนเปื้อนอยู่ในน  าเสียชุมชน เช่น สารอินทรีย์ต่างๆ เชื อโรค ตะกอนดินทราย ตะกั่ว ผงซักฟอก น  ามัน 

 

http://www.myfirstbrain.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20student_view.aspx?ID=55928
http://www.myfirstbrain.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20student_view.aspx?ID=55928
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จากยานพาหนะ สารพิษที่อออกมาจากยานพาหนะ เศษอาหาร และการทิ งเศษวัสดุ และขยะต่างๆ 
ลงสู่แหล่งน  า  

2)  โรงงานอุตสาหกรรม สารมลพิษในน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีลักษณะ
แตกต่างกันตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานท าอาหารกระป๋อง 
โรงงานน  าตาล จะปล่อยน  าทิ งที่มีสารอินทรีย์จ านวนมาก ท าให้ค่า BOD ของน  าทิ งมีค่าสูงมาก หรือ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมน  ามัน จะปล่อยน  าทิ งที่มี
อุณหภูมิสูง อาจมีกัมมันตภาพรังสี และน  ามันปนเปื้อนได้  

3)  เกษตรกรรม ได้แก่ สวน ไร่ นา ฟาร์ม น  าที่ระบายออกจากบริเวณที่มีการเกษตร 
ส่วนใหญ่จะมีสารประกอบทางเคมีที่ชะล้างมาจากผิวดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  และยาก าจัด
ศัตรูพืช เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน  าได้ โดยการชะล้างของฝนหรือน  าชลประทาน ท าให้น  าเสีย รวมไป
ถึงการถ่ายเทมูลสัตว์ การช าระล้างร่างกายสัตว์ก็ท าให้น  าสะอาดเกิดการเสื่อมคุณภาพได้อีกเช่นกัน 

4)  การป่าไม้ มีผลท าให้คุณภาพน  าเสื่อมลง ได้โดยการใช้เครื่องจักรกลต่างๆ เพ่ือ
ทุ่นแรงในการตัดชักลากไม้ ซึ่งใช้น  ามันเป็นเชื อเพลิง บางครั งอาจเกิดการรั่วไหลออกมา การตัดถนน
ป่าไมเ้พ่ือน ารถยนต์เข้าไปชักลากไม้ออกมา เป็นสาเหตุให้ดินพังทลายได้ง่าย  และท าการปรับพื นที่ท า
ให้น  าในล าธารมีปริมาณตะกอนเพิ่มขึ น  

5) การท าเหมืองแร่ เป็นสาเหตุที่ท าให้น  าขุ่นและมีตะกอนในแม่น  าล าธาร   กอง
เศษหินและแร่อาจถูกชะล้างไหลลงสู่แหล่งน  าได้ จนเกิดมลพิษทางน  าขึ น 

6) การก่อสร้างต่างๆ เช่น การตัดถนน สร้างบ้าน สร้างเขื่อน ต้องปรับดินให้เรียบ
โดยใช้รถไถและบดให้เรียบ หรือใช้รถตักดินส่วนหน้าออก เหล่านี เป็นตัวการท าให้ดินถูกรบกวนง่าย
ต่อการพังทลายท าให้เกิดตะกอนในล าธารมากขึ น 

  4.1.4 ตัวบ่งช้ีลักษณะของน้ าที่เกิดมลพิษทางน้ า 

              เราสามารถทราบได้ว่าแหล่งน  าใดเกิดมลพิษทางน  าขึ น ดูได้จากตัวบ่งชี ลักษณะ
ของน  าซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติส าคัญของน  า 3 ด้าน คือ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

ดังนี   
 1) คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ สี ความขุ่น ของแข็ง กลิ่น และรส  

        2) คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ออกซิเจนละลายใน
น  า (Dissolved oxygen : DO) บีโอดี (Biochemical oxygen demand : BOD)  ธาตุอาหาร สาร
โลหะหนัก  

      3) คุณสมบัติทางชีวภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในน  าไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย จุลินทรีย์ 
รา พืชน  าและสัตว์น  า เป็นต้น 
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 4.1.5 ผลกระทบของมลพิษทางน้ าต่อสุขภาพของมนุษย์   
                        น  าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั งหลายในโลก การที่น  ามีมลพิษ
หรือน  าเสียจะท าให้เกิดผลเสียทั งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ดังนี  
        1) ผลเสียทางตรง 
  มลพิษทางน  าก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ ได้แก่ 
                          1.1) การเกิดโรคระบบทางเดินอาหารจากเชื อโรคในน  า เช่น อหิวาตกโรค บิด
ไทฟอยด์ และโปลิโอ 

          1.2) การเกิดโรคจากสารเคมีในน  า เช่น โรค “อิไต อิไต” เกิดเนื่องจากน  ามี
การปนเปื้อนจากแคดเมียม มีอาการกระดูกผุ เจ็บปวดบริเวณหลัง และเอวอย่างรุนแรงมาก        
โรค “มินามะตะ”เกิดจากการปนเปื้อนของน  าจากสารปรอท มีอาการชักดิ นชักงอ พูดไม่ชัด สูญเสีย
การควบคุมร่างกาย ท าลายไต ท าลายประสาทส่วนกลาง                        
 1.3) เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคซึ่งก่อให้เกิดความ
ร าคาญ รวมทั งลดระดับคุณภาพชีวิต 

 1.4) เกิดโรคทางระบบผิวหนัง เช่น ท าให้มีผื่นคันตามตัว และเกิดโรคอ่ืนๆ 
เช่น โรคฉี่หนู ตาแดง ฮ่องกงฟุต และคันตามง่ามนิ วมือนิ วเท้า เป็นต้น  

     2) ผลเสียทางอ้อม 

         มลพิษทางน  าได้ก่อให้เกิดอันตรายทางอ้อมหลายประการ ดังนี  
         2.1) ภาคเกษตรกรรม น  าที่มีสารมลพิษปะปนอยู่ย่อมเป็นผลเสียต่อการ

เจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เช่น น  าที่มีภาวะความเป็นกรดด่าง หรือมีความเค็มย่อมท าให้ดินเสีย
ความสมดุล สิ่งมีชีวิตต่างๆ อาจได้รับอันตรายจนกระท่ังไม่สามารถด ารงชีวิตได้ 
    2.2) ภาคอุตสาหกรรม การที่น  าเกิดมลภาวะจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน  าให้เหมาะกับการใช้งาน นอกจากเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายแล้วยังท าให้เพ่ิมเวลาใน
ขั นตอนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย 

    2.3) การท่องเที่ยว มนุษย์ใช้แหล่งน  าตามธรรมชาติเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ หากแหล่งน  าปนเปื้อนก็จะท าให้ทัศนียภาพมีคุณภาพลดลง มีกลิ่นเน่าเหม็นรบกวน
นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยในพื นที่นั น                        

      2.4) การผลิตน  าเพ่ือการบริโภค น  าดิบที่มีการปนเปื้อนจะท าให้ผู้ผลิตต้อง
เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน  า และท าให้ผู้บริโภคต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการบริโภคสูงขึ น     

4.1.6 การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ า  

             1) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบทั งพื นที่ลุ่มน  า โดยมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากต้นน  าถึงปากแม่น  า  
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             2) ควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ ได้แก่ ชุมชนและ
อุตสาหกรรม โดยการควบคุมน  าทิ งให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

             3) การลดภาวะมลพิษจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือ
การผลิตที่สะอาดและน าของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

     4) ควบคุมการใช้ที่ดินที่ใกล้แหล่งน  า ได้แก่ ก าหนดแหล่งน  าดิบเพ่ือควบคุมและ
ฟ้ืนฟ ูและจัดเขตท่ีดินส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ  

     5) ก าหนดให้มีการสร้างระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชน โดยต้องสามารถ
รวบรวมน  าเสียเข้าสู่ระบบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของน  าเสีย  

     6) ใช้มาตรการให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่าบ าบัด โดยการส่งเสริมให้มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน  าเสียจากชุมชน  

     7) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสีย  

     8) ปรับปรุงกฎหมายและเข้มงวดกับมาตรการที่ให้ภาคอุตสาหกรรมและ    
พาณิชยกรรมน าน  าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียรวมก่อนปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  า  

     9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้แทนชุมชน ประชาคม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื นที่  

     10) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดจิตส านึกเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษทางน  าอย่างต่อเนื่อง (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2556) 

 

 4.2 มลพิษทางอากาศ (Air pollution) 

     โลกของเรามีชั นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร อากาศหรือ
บรรยากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซต่างๆ รวมทั งไอน  าซึ่งระเหยมาจากแหล่งน  าต่างๆ และการคายน  า
ของพืช อากาศที่ไม่มีไอน  าอยู่ด้วย เรียกว่า “อากาศแห้ง” ส่วนอากาศที่มีไอน  าปนอยู่ด้วยเราเรียกว่า 

“อากาศชื น” ไอน  าในบรรยากาศมีอยู่ระหว่างร้อยละ 0–4 ไอน  าจัดเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ส าคัญเพราะ
เป็นสาเหตุของการเกิดฝน ลม พายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง ส าหรับสภาวะที่อากาศแห้งจะประกอบด้วย
ก๊าซต่างๆ ในปริมาณคงที่ของก๊าซดังกล่าวนี เราถือว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์ อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วย 
ก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 78.09  ก๊าซออกซิเจนร้อยละ 20.94 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 
0.97 โดยปริมาตร ดังภาพที่ 6.2 แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณ
ของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอน  า เขม่า และกัมมันตภาพรังสีอยู่ในบรรยากาศมากเกินไป 
เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า “มลพิษทางอากาศ”  
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ภาพที่ 6.2  องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, http://aqnis.pcd.go.th/node/2290, 2555 

 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะของอากาศที่มีสิ่งเจือปนเป็นสารมลพิษ ในระดับที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั งทางตรงและทางอ้อมได้ สิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศคือ ก๊าซ ฝุ่น
ละออง และสารกัมมันตรังสี ซึ่งอนุภาคมวลสารนี จะมีผลท าให้ปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศมี
ปริมาณลดลง และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั งหลาย  (พวงผกา แก้วกรม, 2553 : 189) 

สรุปได้ว่า มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่า
ระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่างๆ  

ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution system) ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ 

แหล่งก าเนิดสารมลพิษ (Emission sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผู้รับ
ผลเสียหรือผลกระทบ (Receptor) ซึ่งทั ง 3 ส่วนนี มีความสัมพันธ์กันดังแสดงในภาพที่ 6.3 

 
ภาพที่ 6.3 ระบบภาวะมลพิษอากาศ  

ที่มา : http://science.psru.ac.th/teaching/data/envi/GEES142_4.pdf, 2556 

 

http://aqnis.pcd.go.th/node/2290
http://science.psru.ac.th/teaching/data/envi/GEES142_4.pdf
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   4.2.1 สารมลพิษทางอากาศ 

 สารมลพิษอากาศมีหลายชนิด สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 2 

ประเภท ดังนี   
1) อนุภาคมลสาร (Particulates)  

   อนุภาคมลสาร หมายถึง อนุภาคของสารที่ปนอยู่ในอากาศในสถานะของแข็งหรือ
ของเหลว ณ อุณหภูมิและความดันปกติ ยกเว้นไอน  าในอากาศ อนุภาคเหล่านี อาจมีตั งแต่ 200 

ไมครอน ลงไปจนถึง 0.1 ไมครอน ล่องลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานๆ จนกว่าจะมีการรวมตัว
กับอนุภาคอ่ืนจนมีขนาดใหญ่ขึ นและตกลงไปยังพื นดิน ได้แก่  

1.1) ควัน (Smoke) เป็นอนุภาคขนาดเล็ก เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ
สารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น น  ามันเชื อเพลิง ถ่านหิน และไม้ฟืน เป็นต้น องค์ประกอบของ
ควัน ได้แก่ ถ่าน ขี เถ้า และทาร์ สารจ าพวกขี เถ้าและถ่านจะท าให้ควันมีสีด า ส่วนควันสีขาวจะเกิด
จากการระเหยของน  ามัน  

1.2) ละออง ( Aerosol) เป็นอนุภาคของแข็งหรือเป็นของเหลวที่ฟุ้งกระจายใน
อากาศและลอยในอากาศได้เป็นระยะเวลานาน เช่น ละอองน  า หมอก และควัน เป็นต้น  

1.3) ฝุ่น (Dust) เป็นอนุภาคของแข็งขนาดตั งแต่ 0.1-200 ไมครอน อาจลอยใน
อากาศได้ระยะหนึ่ง ทั งนี ขึ นอยู่กับขนาดของฝุ่น ฝุ่นขนาดเล็กฟุ้งกระจายและลอยอยู่ในอากาศได้นาน
กว่าฝุ่นขนาดใหญ ่ 

1.4) หมอก (Fog) เป็นละอองน  าขนาดเล็กๆ ที่ลอยอยู่ใกล้พื นดิน จะเกิดขึ นเมื่อ
ในสภาพอากาศที่มีความชื นสัมพัทธ์เป็นร้อยละ 100  

1.5) ไอระเหย (Vapours) หมายถึง สารที่อยู่ในสถานะของก๊าซ ซึ่งโดยปกติจะ
อยู่ในสถานะของเหลวหรือของแข็งที่อุณหภูมิและความดันปกติ เช่น อะซิโตน แอมโมเนีย เบนซิน 

คลอรีน แก๊สโซลีน ฟอร์มาลดีไฮด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  

2) ก๊าซพิษ นอกจากอนุภาคมลสารที่อยู่ในอากาศแล้วยังมีก๊าซบางชนิดและสาร
บางชนิดเป็นสารมลพิษในอากาศ เช่น 

   2.1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จัดเป็นก๊าซพิษที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เกิดจาก
การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอน พบมากในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและเขต
โรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซนี เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์อย่างมาก โดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถ
รวมตัวกับเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200-450 เท่า เมื่อคาร์บอนมอนอกไซด์ผ่านระบบหายใจ
เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด จะรวมตัวกับฮีโมโกลบิลในเซลล์เม็ดเลือดเกิดเป็นคาร์บอนซิฮีโมโกลบิน ท า
ให้ออกซิเจนไม่สามารถรวมตัวกับเม็ดเลือดแดงได้ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในเลือด มีอาการ
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วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็นลม หายใจแรงกว่าปกติ ถ้าบุคคลที่เป็นโรคหัวใจได้รับก๊าซนี 
ปริมาณมากอาจท าให้เสียชีวิตได้  

   2.2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นกรด ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เผาไหม้เชื อเพลิง เช่น น  ามัน และถ่านหิน ซึ่งมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ แหล่งปลดปล่อยที่ส าคัญคือ 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิง ถ้าอากาศมีความชื นสูงก๊าซนี จะรวมกับ
น  าตกลงสู่พื นดินพร้อมกับน  าฝน กลายเป็นฝนกรด (Acid rain)  

   2.3) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนตรัสออกไซด์ 
หรือ ก๊าซหัวเราะ (N2O) เป็นต้น ไนตริกออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ส่วนไนตรัสออกไซด์มีสี
น  าตาล กลิ่นคล้ายคลอรีน อาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด จากปฏิกิริยา
ของจุลินทรีย์ในดิน หรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การเผาไหม้ของเชื อเพลิง การชุบโลหะ 

การท ากรดไนตริก กรดก ามะถัน และวัตถุระเบิด ออกไซด์ของไนโตรเจนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
ฝนกรดเช่นเดียวกัน  

   2.4) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เป็นสารที่มีธาตุไฮโดรเจนและ
ธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีทั งอยู่ในสถานะของแข็ง เช่น พาราฟีน ซึ่งมีลักษณะคล้ายขี ผึ ง ในรูป
ของเหลว เช่น น  ามันเชื อเพลิงต่างๆ สารที่ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศมีทั งที่เกิดเอง
ตามธรรมชาติ เช่น ก๊าซมีเทน เกิดจากการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ ซากพืชซากสัตว์ นอกจากนั นยัง
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ของน  ามันเชื อเพลิง การเผาไหม้ของถ่านหิน การระเหย
ของน  ามันปิโตรเลียม การระเหยของสารละลายอินทรีย์ที่เป็นไอระเหยของน  ามันเชื อเพลิงที่เผาไหม้ไม่
หมดออกมาทางท่อไอเสีย เรียกว่า “ควันขาว” หากมนุษย์ได้รับควันขาวจะท าให้มีอาการวิงเวียน
ศีรษะ หัวใจเต้นแรง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และก่อให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้  

   2.5) ตะกั่ว จัดเป็นโลหะหนัก เป็นพิษอย่างแรงต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

มนุษย์ได้น ามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายลักษณะ เช่น ใช้ท าแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้ผสมน  ามันเบนซินเพ่ือ
กันเครื่องยนต์กระตุก ใช้ในงานบัตกรี ท าโลหะผสม และผสมสีทาต่างๆ แม้ตะกั่วจะมีประโยชน์มาก
แต่ก็ให้โทษแก่มนุษย์มากมายเช่นกัน เมื่อมนุษย์ได้รับสารตะกั่วเข้าไปในร่างกายโดยการสูดเข้าไปกับ
ลมหายใจหรือเข้าไปกับอาหาร สารตะกั่วบางส่วนจะสะสมในเส้นผมและกระดูก บางส่วนจะถูกขับ
ออกจากร่างกายทางปัสสาวะและอุจจาระ  

   4.2.2 แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ 

 แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ 

1) แหล่งก าเนิดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ได้แก่ 

1.1) ภูเขาไฟ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยทางธรรมชาติ มักจะปล่อยสาร
มลพิษได้แก่ ฟลูม ควัน หรือก๊าซต่างๆ เช่น SO2, H2S, CH4 เป็นต้น 

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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1.2) ไฟไหม้ป่า เกิดขึ นโดยเฉพาะในฤดูร้อนซึ่งอากาศในบรรยากาศมีอุณหภูมิ
สูงและการเสียดสีของต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในป่าท าให้เกิดการลุกไหม้เป็นไฟขึ น สารมลพิษที่อาจปล่อย
ออกมาจากการเกิดไฟไหม้ป่า ได้แก่ ควัน เถ้า หรือก๊าซต่างๆ เช่น CO, NOx, HC, SOx เป็นต้น 

1.3) การเน่าเปื่อยและการหมักสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์  ก่อให้เกิดสารมลพิษ
ออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟต์ มีเทน 

2) แหล่งก าเนิดที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1) แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่ได้ ได้แก่ รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น 

2.2) แหล่งก าเนิดที่อยู่กับที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน โรงไฟฟ้า  
เป็นต้น  

2.2.1) โรงงานอุตสาหกรรม สารมลพิษทางอากาศที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดจากการใช้เชื อเพลิงและเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ น ได้แก่ ฝุ่นละออง 
เขม่าควัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ และก๊าซพิษอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ส่วนในกระบวนการผลิตต่างๆ ท าให้เกิดสารมลพิษ เช่น 
ในการถลุงและแปรรูปโลหะ ในกระบวนการถลุงแร่จะเกิดการแพร่กระจายของทองแดง ตะกั่ว 

สังกะสี แคดเมียม ปรอทและธาตุอ่ืนๆ การบดวัตถุดิบ การคัดแยก การผสม แปรรูปและการขนส่งที่
จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง เป็นต้น 

2.2.2) โรงงานไฟฟ้า (การผลิตพลังงานไฟฟ้า) สารมลพิษที่เกิดขึ นที่ส าคัญ 

เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ซึ่งเกิดจากการ
เผาไหม้เชื อเพลิงเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมา 

2.2.3) การใช้เชื อเพลิงภายในบ้าน การเผาไหม้เป็นกระบวนการที่มีความ  
จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในการประกอบกิจกรรมประจ าวันภายในบ้าน มีการเผา
ไหม้เชื อเพลิงเพ่ือน าพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งการเผาไหม้ของเชื อเพลิงดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดก๊าซที่ไม่ต้องการหลายชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและพวกอนุภาคมลสารต่างๆ 

2.2.4) การเผาขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ เช่น 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของก ามะถัน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556) 

 4.2.3 ผลกระทบของสารมลพิษทางอากาศ 

 มลพิษทางอากาศมีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์ ท าลายพืช ท าให้วัสดุ
เสียหาย มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ ลดระยะการมองเห็น ท าให้เกิดเหตุร าคาญ มีรายละเอียดดังนี  

 



177 

 

 1) มลพิษของอากาศที่มีต่อบรรยากาศ ได้แก่ 
1.1)  การลดระยะที่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากฝุ่นละอองในบรรยากาศ ท าให้ 

เกิดอันตรายในการขับยานพาหนะ 

1.2)  ท าให้เกิดหมอกควัน มลพิษท าให้บรรยากาศมืดมัวลงเห็นได้ชัดในบริเวณที่
มีการจราจรหนาแน่นต้องใช้ไฟฟ้าให้แสงสว่างมากขึ นท าให้เกิดความสิ นเปลืองมากขึ น 

1.3)  บดบังปริมาณแสงอาทิตย์ 
1.4)  ท าให้อุณหภูมิในบรรยากาศสูงขึ น เนื่องจากปริมาณของก๊าซเรื่อนกระจก 

เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ CFCs เพ่ิมมากขึ น  
1.5)  ท าให้เกิดสภาวะฝนกรด น  าฝนมีการปนเปื้อนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ

ออกไซด์ของไนโตรเจนมากขึ น ท าให้ฝนเป็นกรดมากขึ น ซึ่งมักเกิดขึ นในบริเวณที่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

2) มลพิษของอากาศที่มีต่อวัสดุต่างๆ 

    สารมลพิษทางอากาศท าให้วัสดุต่างๆ เสียหายได้ เกิดความสกปรก การสึกกร่อน
หรือเกิดปฎิกิริยาเคมีท าให้อาคารผุกร่อน ได้แก่ ควัน ฝุ่นละออง หรืออนุภาคที่เป็นกรดหรือด่างท าให้
ข้าวของช ารุดเสียหาย เช่น สะพานเหล็ก สีทาบ้าน ยางรถยนต์ เป็นต้น อากาศเป็นพิษ หรืออากาศ
เสีย ท าให้เกิดความสกปรกแก่บ้านเรือนของใช้เครื่องเรือน เสื อผ้า กระจก ท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้ จ่ายใน
การท าความสะอาด วัตถุ โลหะผุกร่อนหรือเป็นสนิม 

3) มลพิษของอากาศที่มีต่อสุขภาพของคน สัตว์และพืช 

    มลพิษทางอากาศ มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์ ปกติมลพิษทางอากาศ
จะเข้าสู่ร่างกายได้จากระบบหายใจ ซึ่งแบ่งเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ช่องจมูก และหลอดลม) 
และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (Bronchial tubes และปอด) เมื่อร่างกายหายใจเอาสิ่งแปลก 
ปลอมปะปนเข้าไป ระบบหายใจจะมีวิธีการต่อต้านโดยระบบทางเดินหายใจส่วนบนจะกรองฝุ่นที่มี
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ไมครอน) ไว้ ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่รอดจากการกรองเข้าไปถึงปอดท าให้เกิด
การระคายเคืองได้ ร้ายแรงสุดอาจเป็นมะเร็งท่ีปอดได้ (สุชาดา ส าเนียล  า, 2555) 

       อากาศเป็นพิษ ท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในปริมาณสูง เป็นโรคเกี่ยวกับ
ระบบหายใจ โรคมะเร็งที่ปอด โรคหลอดเลือดแข็ง โรคหัวใจ ปอด มึนงง ไอเป็นเลือด เป็นต้น  

       มลพิษทางอากาศท าให้การเจริญเติบโตของพืชชะงักงัน เพราะอากาศเสียเป็น
อันตรายต่อระบบหายใจของพืชโดยตรง จะเห็นได้จากต้นไม้ที่ปลูกในที่ที่มีการจราจรหนาแน่น มักจะ
แคระแกร็นมีการเจริญเติบโตช้าหรืออาจตายไปเลย พืชก็ได้รับผลจากมลพิษทางอากาศได้ 2 ลักษณะ 
คือ เฉียบพลัน และเรื อรัง สารมลพิษเข้าสู่พืชทางรูใบซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้หายใจ อาการจะปรากฎอย่าง
เห็นได้ชัดที่ใบ และขึ นอยู่ในอากาศมีสารมลพิษ เช่น ก๊าซโอโซน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจน

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
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ออกไซด์มาก ผลฉับพลันที่อาจเกิดขึ นคือ ใบยุบ และเหี่ยวแห้ง สารคลอโรฟีลล์ในใบพืชเป็นอีกส่วนที่
ได้รับผล สีใบจะซีดจางลง ในระยะยาวพืชจะไม่เติบโต 

4.2.4 การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ  

 1) ลดสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด โดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
เชื อเพลิง ใช้เครื่องยนต์ที่มีมลพิษน้อย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดมลพิษจากยานพาหนะ  

2) เข้มงวดกับมาตรการลดผลกระทบด้านภาวะมลพิษทางอากาศจากภาค 
อุตสาหกรรม โดยตรวจสอบการปล่อยมลสารต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 

และให้มีการติดตั งอุปกรณ์ตรวจจับสารมลพิษทางอากาศจากโรงงาน  

3) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยน าวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมาใช้
เป็นพลังงานเพ่ือลดการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในที่โล่ง  

4) ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการ
เผาขยะในที่โล่ง  

5) ป้องกันการเกิดไฟป่า ติดตาม ดับไฟป่าและฟ้ืนฟูสภาพหลังเกิดไฟป่า 
6) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ือลดภาวะมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื อเพลิงประเภทถ่านหิน  

7) ลดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ท าให้เกิดภาวะเรือน
กระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เป็นต้น  

8) สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อย และส่งเสริมการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน  

9) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอันตรายที่เกิดจากภาวะมลพิษ
ทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ  

10) ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามและการใช้บังคับกฎหมาย
ด้านการจัดการภาวะมลพิษ  

 

4.3 มลพิษทางดิน (Soil pollution) 

       มลพิษทางดิน หมายถึง ดินที่เปลี่ยนสภาพไปในทางที่เสื่อมโทรม อาจมีสาเหตุจาก
ธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ มีสภาวะการปนเปื้อนของดินด้วยสารมลพิษมากเกินขีดจ ากัด 

จนมีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั งพืชและสัตว์ในดิน มีอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
และใช้ประโยชน์จากดินได้น้อยลงหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย 
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      4.3.1 สาเหตุของมลพิษทางดิน 

    สาเหตุการเกิดมลพิษทางดินเกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ สภาพธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

1) สภาพธรรมชาติ ได้แก่ สภาพที่เกิดตามธรรมชาติของบริเวณนั นๆ เช่น 
บริเวณที่มีเกลือในดินมาก ก็จะก่อให้เกิดปัญหาดินเค็ม หรือบริเวณที่ดินมีความหนาแน่นน้อย เป็น
ต้นเหตุท าให้ดินบริเวณนั นไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่าง เช่น 
พายุ น  าท่วม ก็ท าให้ดินถูกพัดพาและพังทลายลงได้ 

2) การกระท าของมนุษย์ ส่วนมากเกิดเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มุ่งแต่จะ 

ดัดแปลงธรรมชาติเพ่ือหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่เกิดขึ นภายหลัง 

ได้แก่ 

2.1) การใช้สารเคมีและสารกัมมันตรังสี  
2.2) การใส่ปุ๋ย คือเมื่อใส่ปุ๋ยลงในดินจะเกิดการสะสมของสารเคมีโดย เฉพาะ

อย่างยิ่งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม การสะสมนี อาจถึงขั นเป็นพิษต่อพืชได้ ท าให้รากพืช
ดูดแร่ธาตุต่างๆ ได้น้อยลง  

2.3) การใช้ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ดินบริเวณที่มีการเพาะปลูกจะสะสม
สารพิษจากยาปราบศัตรูพืชมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ หลายชนิดคงทนต่อการสลายตัวและสะสมอยู่ในดิน
เป็นเวลานานๆ 

  2.4) การทิ งขยะมูลฝอยและของเสียต่างๆ ลงในดิน ขยะส่วนใหญ่จะสลายตัว
ให้สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์มากมายหลายชนิด แต่ก็มีขยะบางชนิดที่สลายตัวยาก เช่น วัสดุ
ที่ท าด้วยหนัง พลาสติก โลหะ ขยะประเภทนี ถ้าท าลายโดยการเผาจะเหลือเกลือไนเตรตสะสมอยู่เป็น
จ านวนมาก แล้วละลายไปตามน  าสะสมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การทิ งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปะปน ท าให้ดินบริเวณนั นมีโลหะหนักสะสมอยู่มาก ได้แก่ 
ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม เป็นต้น ท าให้ดินบริเวณนั นเกิดเป็นพิษได ้

  2.5) การเพาะปลูก ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเป็นเวลานานๆ โดยมิได้ค านึงถึง
การบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธีจะท าให้แร่ธาตุในดินถูกใช้หมดไป จนในที่สุดไม่อาจปลูกพืชได้อีก 

  2.6) การหักร้างถางป่า เป็นผลท าให้เกิดความเสียหายกับดินได้ ท าให้ดิน
ปราศจากพืชปกคลุม หรือไม่มีรากของพืชยึดเหนี่ยว เกิดการสูญเสียหน้าดินและเกิดการพังทลายได้
ง่าย ในที่สุดบริเวณนั นจะกลายเป็นที่แห้งแล้ง เมื่อมีฝนตกก็จะเกิดพายุอย่างรุนแรงและมีน  าท่วม
ฉับพลันได้ 
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4.3.2 ผลกระทบจากมลพิษทางดิน  

สารมลพิษทางดินบางชนิดก็ยากแก่การก าจัด หรือควบคุม จึงก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาดังต่อไปนี  

1) ดินเป็นมลสารก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ การฟุ้งกระจายของเม็ดดิน
ในรูปของฝุ่นก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสายตา ท าให้พืชลด
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง และท าให้ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์มีปัญหา  

2) ดินเป็นมลสารก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน  า เมื่ออนุภาคดินถูกพัดพาไปสู่
แหล่งน  า ปัญหาที่เกิดขึ นกับแหล่งน  าคือ แหล่งน  าตื นเขิน ปริมาณน  าในแหล่งน  าลดลง ผลที่ตามมาคือ
การคมนาคมไม่สะดวก ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าได้น้อยลง และสิ่งมีชีวิตในน  ามีปริมาณลดลง  

3) ดินเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื อโรคและแมลงที่เป็นพาหนะ โดยแหล่งทิ งขยะ
มูลฝอยเป็นแหล่งสะสมเชื อโรคและพร้อมที่จะแพร่กระจายสู่ชุมชนได้  

4) ดินเป็นพิษส่งผลให้ชนิด ปริมาณ และกิจกรรมจุลินทรีย์ในดินได้รับผลกระทบ
โดยตรง ท าให้ความสามารถในการย่อยสลายแปรเปลี่ยนไป พืชที่ปลูกบนพื นที่ดินเป็นพิษจะมีปัญหา
เรื่องคุณภาพ โดยพืชจะดึงดูดสารพิษบางชนิดไปสะสมไว้ที่ส่วนต่างๆ ของพืช เมื่อมนุษย์หรือสัตว์น า
พืชเหล่านั นมาบริโภคก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา นอกจากนี ยังส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่
ลดลงด้วย เนื่องจากสารพิษบางชนิดก่อให้เกิดสภาวะที่พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารพืชจากดินได้    
(สิริพร แก่นสียา, 2549)  

4.3.3 การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางดิน  

1) การใช้ที่ดินในการเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและควร
บ ารุงรักษาดินด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืช
หลายชนิดสลับกัน การปลูกพืชในแนวระดับตามไหล่เขาจะช่วยรักษาการชะล้างพังทลายของดินและ
คุณสมบัติของดินได้  

2) ไม่ควรตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือท าไร่เลื่อนลอย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความเสียหาย
กับดินได้  

3) ควรลดปริมาณการใช้ยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นสารเคมีในพื นที่ท า
การเกษตร และหันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ เนื่องจากการใช้ยาก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์สารเคมีเหล่านี มีความเป็นพิษสูง สามารถคงตัวอยู่ในดิน และสามารถสะสมอยู่ใน
เนื อเยื่อของพืชได้ และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบห่วงโซ่อาหาร  

4) ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดมลพิษทางดิน จึงควรใช้วิธีก าจัด   
อย่างถูกต้อง จัดที่ทิ งขยะไว้ตามสถานที่ต่างๆ อย่างเพียงพอ 
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 4.3.4 ตัวอยา่งปัญหามลพิษทางดิน 

      1) ดินเค็ม (Saline soil) 

 ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป 

มีค่า pH มากกว่า 7 ซึ่งมีสมบัติเป็นด่างหรือเบส มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิตของพืช ซึ่งอาจรุนแรงถึงท าให้พืชตายได้ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของธาตุ
อาหารพืช พืชเกิดอาการขาดน  า และมีการสะสมสารพิษในพืชมากเกินไป ดินเค็มเกิดมากในภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพบบางส่วนในภาคกลาง 

 1.1) สาเหตุการเกิดดินเค็ม มีสาเหตุการเกิดดังนี  
      1.1.1) จากธรรมชาติ เกิดจากแหล่งเกลือ เกิดจากตะกอนน  ากร่อย หิน
เกลือใต้ดิน น  าใต้ดินเค็ม หินดินดานที่อมเกลืออยู่ ส่วนการแพร่กระจายของดินเค็มเกิดขึ นได้ 
เนื่องจากเกลือเกิดขึ นเป็นเกลือที่ละลายน  าได้ดี น  าจึงเป็นตัวการในการพาเกลือไปสะสมในที่ต่างๆ ที่
น  าไหลผ่าน หินหรือแร่ที่อมเกลืออยู่เมื่อสลายตัวหรือผุ พังไป โดยกระบวนการทางเคมีและทาง
กายภาพ ก็จะปลดปล่อยเกลือต่างๆ ออกมาเกลือเหล่านี อาจสะสมอยู่กับที่หรือเคลื่อนตัวไปกับน  าแล้ว
ซึมสู่ชั นล่างหรือซึมกลับมาบนผิวดินได้โดยการระเหยของน  า  
  1.1.2) จากการกระท าของมนุษย์  โดยเฉพาะการท านาเกลือ ทั ง
วิธีการสูบน  าเค็มขึ นมาตากหรือวิธีการขูดคราบเกลือจากผิวดินมาต้ม เกลือที่อยู่น  าทิ งจะมีปริมาณมาก
พอที่จะท าให้พื นที่บริเวณใกล้เคียงกลายเป็นพื นที่ดินเค็มหรือแหล่งน  าเค็ม การชลประทานที่ขาดการ
วางแผนในเรื่องผลกระทบของดินเค็มมักก่อให้เกิดปัญหาต่อพื นที่ซึ่งใช้ประโยชน์จากระบบ
ชลประทานนั นๆ  

 1.2) วิธีสังเกตดินเค็ม คือ ดินจะมีลักษณะชื นอยู่ตลอดเวลา หากเค็มมากๆ 

จะเห็นขุยเกลือขึ นตามผิวดิน ดังภาพที่ 6.4 และมักเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ท าการเกษตร มีวัชพืชทนเค็ม 

เช่น หนามแดง หนามปี เสมา ล าพู เป็นต้น ความเค็มจะไม่มีความสม่ าเสมอในพื นที่เดียวกันและ
ความเค็มจะแตกต่างกันระหว่างชั นความลึกของดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล สาหรับนา
ข้าว ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ ต้นแคระแกรน ใบหนา ข้อสั น ใบอาจมีสีเขียวเข้ม ขอบ
ปลายใบไหม้และม้วนงอ ในพื นที่ดินเค็มจัด หรือต้นข้าวจะตายเป็นหย่อมๆ  

 

 

     ภาพที่ 6.4 พื นที่ดินเค็ม 

     ที่มา : http://www.rd1677.com/activities.     

       php?t =Event&p=4, 2556 

 
 

http://www.rd1677.com/activities%20.php?t
http://www.rd1677.com/activities%20.php?t
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  1.3) วิธีการแก้ไขปัญหาดินเค็ม  

              การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มเพ่ิมมากขึ น ทั งนี ต้อง
พิจารณาจากสาเหตุการเกิด ด าเนินการได้โดยวิธีการต่างๆ มีรายละเอียดดังนี  

              1.3.1) วิธีทางวิศวกรรม จะต้องมีการออกแบบพิจารณาเพ่ือลดหรือตัด
กระแสการไหลของน  าใต้ดินให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด ไม่ให้เพ่ิมระดับน  าใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม 
(วันชัย วงษา, 2555) 

        1.3.2) ปลูกพืชทนเค็มเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ได้แก่ พืช
ตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่ว เช่น หญ้าแฝก หญ้าแพรก เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 6.5 

    1.3.3) การใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือลดความเป็นด่างของดินเค็มลง 
 

 

 

 

 

 

 

ก. หญ้าแฝก       ข. หญ้าแพรก 

       ภาพที่ 6.5 การปลูกพืชทนเค็ม 

ที่มา : ก. http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid 

=32392&id=152176, 2556 

       ข. http://www.herb-health.com/2013/02/blog-post_3621.html, 2555 

 

  2) ดินเปรี้ยว (Acid soil) 

      ดินเปรี ยวหรือดินกรด หมายถึง ดินที่มีค่า pH ต่ ากว่า 7.0 พื นที่ดินเปรี ยวส่วน
ใหญ่แพร่กระจายอยู่ทัว่ไปในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกเฉียงใต้ และชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ ดินเปรี ยวจัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี
น  าขังอยู่ตลอดช่วงฤดูฝน 

       2.1) ประเภทของดินเปรี้ยว 

         ดินเปรี ยวหรือดินเป็นกรดจะมีลักษณะของดินและกระบวนการเกิดดิน 
สามารถแบ่งประเภทของดินได้ 3 ประเภท ดังนี  

  

http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid%20=32392&id=152176
http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid%20=32392&id=152176
http://www.herb-health.com/2013/02/blog-post_3621.html
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         2.1.1) ดินเปรี ยวจัด ดินกรดจัด หรือดินกรดก ามะถัน เป็นดินที่ เกิดจาก
การตกตะกอนของน  าทะเลหรือตะกอนน  ากร่อย ที่มีสารประกอบของก ามะถันซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น
กรดก ามะถันตามกระบวนการธรรมชาติสะสมในชั นหน้าตัดของดินโดยจะเป็นดินที่มีความเป็นกรดสูง 

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างรุนแรง  เช่น ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน เป็นต้น 

         2.1.2) ดินอินทรีย์ หรือโดยทั่วไปเรียกว่า “ดินพรุ” แพร่กระจายอยู่
หนาแน่นอยู่ตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั นยังพบโดยทั่วๆ ไปในภาคใต้
และภาคตะวันออกของประเทศ พื นที่ที่เป็นพื นที่พรุหรือพื นที่ดินอินทรีย์นั นตามธรรมชาติจะเป็นที่ลุ่ม
น  าที่มีน  าขังอยู่ตลอดทั งปี ซึ่งเกิดจากการทับถมของพืชต่างๆ ที่เปื่อยผุพัง เมื่อมีการสลายตัวอย่างช้าๆ 
ท าให้กรดอินทรีย์ถูกปล่อยออกมาสะสมอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง            
               2.1.3) ดินกรด หรือดินกรดธรรมดา เป็นดินเก่าแก่อายุมากซึ่งพบได้โดย 
ทั่วไป ดินกรดเกิดขึ นบริเวณพื นที่เขตร้อนชื นมีฝนตกชุก ดินที่ผ่านกระบวนการชะล้างหรือดินที่ถูกใช้
ประโยชน์มาเป็นเวลานานซึ่งจะท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีความสามารถในการอุ้มน  าต่ า  

   2.2) วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

          โดยการใช้วิธีการ "แกล้งดิน" ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี ยวหรือดินเป็นกรด โดย “มีการขัง
น  าไว้ในพื นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้ดินเปรี ยวจัดจนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน  าออกและปรับ
สภาพฟ้ืนฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้” ซึ่งสรุปได้ว่าวิธีการ
แกล้งดินมี 3 วิธีการดังนี  
        2.2.1) การใช้น  าชะล้างความเป็นกรด เป็นการใช้น  าชะล้างดินเพ่ือล้าง
กรดท าให้ค่า pH เพ่ิมขึ นโดยวิธีการปล่อยน  าให้ท่วมขังแปลง แล้วระบายออกประมาณ 2-3 ครั ง โดย
ทิ งช่วงการระบายน  าประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ต่อครั ง ดินจะเปรี ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง ดังนั น
การชะล้างควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการใช้น  าในชลประทาน   

2.2.2) การแก้ไขดินเปรี ยวด้วยการใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน ซึ่งมี
วิธีการดังขั นตอนต่อไปนี คือ ใช้วัสดุปูนที่หาได้ง่ายในท้องที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ลส าหรับภาคกลาง หรือปูน
ฝุ่นส าหรับภาคใต้ ปูนขาวส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หว่านให้ทั่ว 1-4 ตันต่อไร่ แล้วไถแปรหรือ
พลิกกลบดิน ปริมาณของปูนที่ใช้ขึ นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน  

2.2.3) การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น  าชะล้างและควบคุมระดับน  า   
ใต้ดิน เป็นวิธีการที่สมบรูณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื นที่ซึ่งเป็นดินกรดจัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ งให้
รกร้างว่างเปล่าเป็นเวลานาน  
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4.4 มลพิษทางเสียง (Noise pollution) 

     ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะตามเมือง
ขนาดใหญ่ มลพิษทางเสียงเป็นปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ต่ าลง เสียงเป็น
พลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ เกิดเป็นคลื่นเสียงและอาศัยอากาศเป็น
ตัวกลางเคลื่อนที่ไปสู่อวัยวะรับเสียงคือหู เสียงที่จัดเป็นมลพิษหรือท าลายโสตประสาทของมนุษย์
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ เสียงดัง เสียงอันน่าร าคาญ และเสียงที่เกิดขึ นอย่างกะทันหัน เช่น 
เสียงเครื่องบินไอพ่นที่บินผ่าน เป็นต้น หน่วยวัดความดังของเสียงที่นิยมใช้คือ เดซิเบลเอ หรือ dBA 

 4.4.1 ความหมายของมลพิษทางเสียง    
    มลพิษทางเสียง หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่มีเสียงที่ไม่พ่ึงปรารถนารบกวนโสต

ประสาทจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ โดยขนาดของเสียงจะเกินขีดที่ความสามารถ
ของโสตประสาทที่จะรับได้และมีเวลานานพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งขนาดของเสียงนั นอาจเป็นพิษต่อบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นพิษต่อบุคคลหนึ่งก็ได้ อายุ
และเพศ ลักษณะรูปร่างของมนุษย์ อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบอกถึงความสามารถในการทนต่อเสียง
ได้มากหรือน้อยเพียงใด (กรมควบคุมมลพิษ, 2547 : 2) 

           เกษม จันทร์แก้ว (2541 : 263) กล่าวไว้ว่า มลพิษทางเสียง หมายถึง สภาวะ
แวดล้อมที่มีเสียงที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ นและรบกวนโสตประสาท จนถึงขั น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ได ้

  ดังนั น มลพิษทางเสียง (Noise pollution) หมายถึง สภาวะเสียงที่ดังเกินปกติ
หรือเสียงดังต่อเนื่องยาวนานจนก่อให้เกิดความร าคาญ ท าให้เกิดความเครียดทั งทางร่างกายและจิตใจ 

หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์และสัตว์ 
4.4.2 หูและการได้ยิน  

    ประสาทหูของเราจะท างานตอบสนองต่อการได้ยินเสียงเพียง 0.16 วินาที หาก
ได้รับฟังเสียงดังเพียงช่วงเวลาสั นๆ เช่น เสียงฟ้าผ่า เสียงปืน หรือเสียงระเบิด จะท าให้หูอื อหรือไม่
สามารถได้ยินเสียงเป็นเวลา 2-3 นาที และจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้เอง แต่เมื่อไรก็ตามที่รับฟังเสียง
ดังแม้จะดังในระดับที่ต่ ากว่านี  แต่ฟังเป็นเวลานานๆ เช่น การฟังคอนเสิร์ตเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง     
ก็อาจท าให้สมรรถภาพการได้ยินเสื่อมชั่วคราวได้ และถ้าหากสัมผัสเสียงดังต่อไปอีกนานๆ ก็อาจจะ
ท าให้ประสาทหูเสื่อมหรือหูพิการได้ เราจะเริ่มรู้สึกเจ็บปวดเมื่อรับฟังเสียงที่มีความดังเกินกว่า 130  
เดซิเบลเอ แต่การรับฟังเสียงที่มีความดังที่ 70 เดซิเบลเออย่างต่อเนื่องตลอดทั งวันก็อาจท าให้
ประสาทหูเสื่อมได้ ประสาทหูของเราจะเสื่อมเร็วหรือช้านั นขึ นอยู่กับว่าเสียงที่เราได้ยินนั นดังเพียงใด 

เป็นเสียงแหลมหรือเสียงทุ้ม และเราได้ยินเสียงนั นนานเพียงใด เสียงมากระแทกหูของเราเป็นจังหวะ
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หรือต่อเนื่อง และสภาพร่างกายของเรามีความทนทานต่อเสียงนั นได้มากน้อยเพียงใด  (ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที ่13, 2556) 

       4.4.3 ระดับความดังของเสียงกับอันตรายท่ีเกิดขึ้น 

     ระดับความดังของเสียงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้าระดับความดังของเสียงสูงเกิน
ค่ามาตรฐานย่อมเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินและสุขภาพ โดยทั่วไปเสียงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั น
จ าแนกได้ 2 ชนิด ดังนี  

1) เสียงธรรมดา หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วไม่รู้สึกร าคาญหรือดังอึกทึกจนเกินไป 
ฟังแล้วรู้สึกไพเราะ สบายใจ เช่น เสียงดนตรีเบาๆ เสียงพูดคุยธรรมดา 

2) เสียงร าคาญ หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วก่อให้เกิดความร าคาญ ไม่ไพเราะมีผล
กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจ ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง และถ้าหากรับฟังมากๆ อาจ
ท าให้หูเสื่อม พิการ และหูหนวกได้ เสียงร าคาญที่ท าให้เกิดมลพิษทางเสียงมีลักษณะดังนี  

2.1) เป็นเสียงที่ดังมาก คือมีระดับเสียงที่ความดังเกิน 85 เดซิเบลเอ หรือ 
dBA ขึ นไป ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดไว้ว่า “เสียงที่เป็นอันตราย” หมายถึง เสียงที่
ดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ทุกความถี่ของคลื่นเสียง และต้องสัมผัสเสียงนั นอยู่นานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
ส าหรับประเทศไทยก าหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ที่ 70 เดซิเบลเอ  

2.2) เสียงนั นมีความถี่สูง เช่น เสียงแหลมจะมีความถี่สูงกว่าเสียงทุ้ม 

2.3) มีระยะเวลาที่เสียงปรากฏอยู่นาน เสียงที่ปรากฏอยู่นานย่อมเป็นเสียง
ที่สร้างความร าคาญให้กับผู้ฟังและเป็นผลเสียต่อสุขภาพ  
         ระดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงในชีวิตประจ าวันแสดงดัง
ตารางที่ 6.1 

ตารางท่ี 6.1 แสดงระดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง 

แหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
เสียงรถไฟวิ่งห่าง 100 เมตร 60 

เสียงรถยนต์ 60-65 

เสียงจากครัวเรือน 60-70 

เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 60-120 

เสียงจากรถจักรยานยนต์ 95 

เสียงจากรถบรรทุก 95-120 

เสียงจากเครื่องบิน 100-140 

ที่มา : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2546 : 30 
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4.4.3 แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง  
          แหล่งก าเนิดของเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ปิยะดา วชิระวงศกร,2556) 
แสดงดังภาพที่ 6.6 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
 

 

 

 

 

 

ก. เสียงฟ้าผ่า                  ข. เสียงสุนัขเห่าหอน      ค. เสียงจากการคมนาคมขนส่ง 
ภาพที่ 6.6 แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง 

ที่มา : ก. http://th.wikipedia.org/wiki, 2556 

ข. http://www.dogilike.com/content/train/3014, 2556 

ค. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1314959813, 2556 

 

1) เสียงจากธรรมชาติ หมายถึงเสียงที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก 

ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  
       2) เสียงจากสัตว์ เช่น เสียงสุนัขเห่าหอน เสียงไก่ขัน และเสียงนกร้อง เป็นต้น  

    3) เสียงที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ และมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ
มนุษย ์แบ่งตามแหล่งก าเนิดของเสียงได้เป็น 6 ลักษณะ คือ  

3.1) การคมนาคมขนส่ง มีการใช้รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ 
รถบรรทุก เครื่องบิน และรถไฟ เพ่ิมมากขึ นทุกวัน ท าให้ระดับเสียงเพ่ิมมากขึ น โดยพาหนะแต่ละ
ประเภทมีระดับเสียงดังตารางที่ 6.2  

3.2) สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ การก่อสร้างบ้านเรือน สร้างถนน และ
ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงจากการท างานของเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสียงที่มีความดังมาก เช่น 

เสียงจากการขุดเจาะถนน เสียงจากการตอกเสาเข็ม เครื่องเจาะคอนกรีต และเสียงจากเครื่องสูบน  า 

เป็นต้น  

3.3) เสียงในชุมชนที่อยู่อาศัยหรือย่านธุรกิจการค้า เช่น แหล่งบันเทิง และ
สถานเริงรมย์ต่างๆ เช่น โรงแรม สถานอาบอบนวด และไนต์คลับ เป็นต้น เสียงดนตรีและความ
บันเทิงต่างๆ ถ้าเสียงเหล่านี มีความดังมากเกินไปก็ท าให้เกิดอันตรายได้ เช่น เครื่องดนตรีตาม

  
 

http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.dogilike.com/content/train/3014
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1314959813
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ไนท์คลับ ดิสโก้เธค และสถานที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น ซึ่งสถานที่เหล่านี มีระดับความดังที่สามารถ
ท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้โดยไม่รู้ตัว  

 

ตารางท่ี 6.2 ระดับเสียงของพาหนะแต่ละประเภท  

 

ชนิดยานพาหนะ ระดับความดัง (เดซิเบล) 

เครื่องบินความเร็วต่ า 120 - 140 

เรือยนต์ 85 - 96 

เครื่องบินทั่วไป 70 - 95 

รถบรรทุกสิบล้อ 96.1 

รถสามล้อเครื่อง 91.8 

รถบรรทุกหกล้อ 88.5 

รถมอเตอร์ไซด์ 87.8 

รถตู ้ 87.2 

รถแท็กซี่ 87.1 

รถยนต์โดยสาร 86.8 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 84.5 

 

ที่มา : กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2547  

 

3.4) โรงงานอุตสาหกรรม เสียงที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป มี
ความดังอยู่ในระดับ 60-120 เดซิเบลเอ เสียงที่เกิดขึ นส่วนใหญ่มาจากเครื่องจักรกลในโรงงานที่มีเสียง
ดังมาก เช่น โรงงานแก้ว โรงงานผลิตและแปรรูปโลหะ และโรงงานทอผ้า เป็นต้น ผู้ที่มีโอกาสได้รับ
อันตรายจากมลพิษทางเสียงในโรงงานคือ คนงานในโรงงานและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งระดับ
เสียงจะขึ นอยู่กับระดับแรงม้าของเครื่องยนต์ ฝาเพดาน และสภาพแวดล้อม  

3.5) เสียงจากครัวเรือน เป็นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน 

เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งเสียงเหล่านี ท าให้เกิด
ระดับเสียงประมาณ 60-70 เดซิเบลเอ  

 3.6) เสียงรบกวนที่เกิดจากสาเหตุอื่น ได้แก่ การจุดประทัด การโฆษณา เสียง 
ทะเลาะวิวาท เครื่องขยายเสียงจากงานข้างบ้าน ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า เป็นต้น 
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4.4.4 ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 
       มลพิษทางเสียงมีผลกระทบต่อมนุษย์ ดังนี  (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2546 : 159) 

1) อันตรายต่อระบบการได้ยิน ถ้าได้ยินเสียงที่ดังเกินปกติ จะท าให้เกิดหูอื อ
ชั่วคราวและหูตึงได้ ในกรณีที่เสียงนั นดังไม่มาก จะท าให้หูอื อชั่วคราวแล้วก็หายไป  แต่ถ้าเสียงนั นดัง
มาก เช่น เสียงระเบิด เสียงประทัด เสียงฟ้าผ่า จะท าให้หูหนวกหรือหูตึงแบบถาวร 

2) อันตรายของเสียงทางด้านจิตใจ ท าให้เกิดความร าคาญ หงุดหงิด ไม่สบาย
ใจ นอนไม่หลับ ประสาทเครียด 

3) รบกวนการติดต่อสื่อสาร เสียงดังจะไปขัดขวางไม่ให้ได้ยินเสียงสัญญาณ 
หรือเสียงเตือนภัยต่างๆ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการพูดจา การติดต่อสื่อสารและท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการท างาน 

4) รบกวนการท างานและประสิทธิภาพของการท างาน  ท าให้ขาดสมาธิ 
ประสิทธิภาพการท างานลดลงหรือท างานไม่เต็มความสามารถที่ตนเองควรจะท าได้  

5) ผลต่อสุขภาพทั่วไป เสียงดังท าให้เกิดความตึงเครียด มีผลท าให้เกิดโรคทาง
กายได้ เช่น โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคแผลในกระเพาะ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน โดย
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟังเสียงมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ความเข้มของเสียง ความถี่
ของเสียง ระยะเวลาที่ได้รับเสียง ลักษณะเสียง และความไวต่อความเสื่อมของหู 

4.4.5 การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียง  
        มีวิธีป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียงได้หลายวิธีการดังต่อไปนี       

1) การควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด การควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เสียงที่ออกมาดังเกินขนาด เช่น ควบคุมเสียงจากยานพาหนะ โดยการตรวจจับรถยนต์ที่
ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ออกกฎหมาย และควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่อง 
ยนต์หรือท่อไอเสียที่ทาให้เกิดเสียงดังเกินขนาด หรืออาจมีการติดตั งเครื่องลดเสียงที่มีประสิทธิภาพที่
ยานพาหนะแต่ละชนิดและไม่ใช้แตรโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในเขตที่พักอาศัย โรงพยาบาล และ
โรงเรียน ส าหรับในโรงงานอุตสาหกรรม ควรใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือ
ออกกฎหมายควบคุมแหล่งก าเนิดเสียงทุกแห่งให้มีเสียงดังไม่เกินขีดจ ากัด  

2) การป้องกันโดยการปิดกั นหรือหลีกเลี่ยงเสียงที่เกิดขึ น  

2.1) การไม่เข้าไปในสถานที่มีเสียงดัง เช่น ดิสโก้เธค ไนท์คลับ หรือถ้าไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรอยู่ในสถานที่นั นในช่วงระยะเวลาไม่นานเกินไป  

2.2) ปิดกั นเสียงที่ดังเกินไป เช่น การสร้างผนังเก็บเสียงในโรงงาน การปลูก
ต้นไม้เป็นแนวกว้างล้อมรอบเพื่อป้องกันเสียงดัง  
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2.3) ป้องกันตนเองจากเสียง การท างานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆ เป็น
ระยะเวลานาน ควรมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ป้องกัน
เสียงที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เครื่องอุดหู (Ear plugs) และเครื่องครอบหู (Ear muffs) ดังภาพที่ 6.7 

2.4) ปลูกอาคารบ้านเรือนให้ไกลจากแหล่งก าเนิดเสียง ถ้าจ าเป็นต้องอยู่ใกล้
บริเวณนั นจะต้องใช้วัสดุกันเสียงในการปลูกบ้าน และปลูกต้นไม้รอบบริเวณที่พักอาศัยหรือที่ทางาน
เพ่ือป้องกันเสียงรบกวน  

2.5) วางผังเมือง โดยแบ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม และเขต
เกษตรกรรม  

3) ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านมลพิษทางเสียงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
4) สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขมลพิษทางเสียง  
5) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายจากภาวะมลพิษทางเสียง 

และร่วมมือกันป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2556) 
 

 

 

 

 

 

                    ภาพที่ 6.7 เครื่องครอบหูและเครื่องอุดหู  
ที่มา : http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub 

=36&id=932, 2555 

 

4.5 มลพิษทางอาหาร (Food pollution) 

มลพิษทางอาหาร หมายถึง ภาวะที่อาหารมีการปนเปื้อนหรือมีการเจือปนสารพิษ โดย
อาจเกิดขึ นเองตามธรรมชาติของอาหารเองหรือมนุษย์ใส่สิ่งเจือปนลงไป ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค จนอาจเป็นโรคต่างๆ ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ โรคพิษเรื อรังจากการสะสมสาร
บางชนิด ภูมิแพ้อาหาร และโรคติดเชื อต่างๆ ทั งในทางเดินอาหารหรือระบบอวัยวะอ่ืน  

4.5.1 สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอาหาร  

อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องบริโภค
อาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานในการท ากิจกรรมต่างๆ ดังนั นอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนั นต้อง

 

http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub%20=36&id=932
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub%20=36&id=932
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สะอาด ปราศจากเชื อโรคและสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เราสามารถแบ่ง สาเหตุและ
ผลกระทบของมลพิษทางอาหารได้ 2 ประเภท ดังนี   
   1) พิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของอาหารเอง  เช่น  เห็ดพิษ  ผักหวานป่า  ปลา
บางชนิด หอยบางชนิด แมงดาทะเล เป็นต้น  

2) พิษที่เกิดจากการปนเปื้อนหรือเจือปน แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดังนี   
   2.1) สิ่งเจือปนในอาหารที่ไม่เจตนา ได้แก่               

2.1.1) จุลินทรีย์ในอาหาร เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากแหล่งก าเนิดที่
ไม่สะอาด วัตถุดิบมีคุณภาพต่ า กรรมวิธีการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดของผู้ปรุง
อาหาร ตลอดจนภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ซึ่งพิษจากจุลินทรีย์มีหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื อ
รา  เชื อไวรัส ซึ่งพิษท่ีเกิดจากจุลินทรีย์เหล่านี มีดังนี  

(1) สารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารที่ได้จากเชื อราที่พบใน
อาหารแห้ง เช่น กุ้งแห้ง พริกแห้ง กระเทียม หอม ถ้าได้รับพิษมากๆ อาจเสียชีวิตทันที แต่ถ้าสะสม
นานๆ ก่อให้เกิดมะเร็ง 
  (2) สารพิษโบทูลิน เกิดจากเชื อแบคทีเรียที่อาศัยในที่          
ไร้ออกซิเจน มักพบในอาหารกระป๋อง ซึ่งถ้าได้รับเข้าไปจะท าให้เสียชีวิตด้วยอาการอัมพาตของอวัยวะ
ที่เก่ียวกบัระบบหายใจ มีความเป็นพิษรุนแรงมาก 

  (3) สารพิษโคเลอราเจน จากเชื ออหิวาตกโรค ท าให้เกิดอาการ
ท้องร่วงอย่างรุนแรง ผู้ป่วยอาจตายเพราะสูญเสียน  าและเกลือแร่  
 (4) สารที่เกิดจากการย่าง การปิ้ง การอบ และการเผาอาหาร 
เช่น เนื อย่าง สเต๊ะ ไก่ย่าง ปลาเผา ลูก ชิ นปิ้ง เป็นต้น จากการวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศ
ญี่ปุ่น พบว่า อาหารเหล่านี มีสารพิษที่ท าให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน, 2555)  
   2.1.2) โลหะเป็นพิษในอาหาร มนุษย์อาจได้รับพิษโลหะจากพืชและสัตว์
ที่รับประทาน โดยกระบวนการของห่วงโซ่อาหาร  คือ  โรงงานอุตสาหกรรมถ่ายเทของเสียที่เป็นโลหะ
ลงสู่แหล่งน  า โลหะเหล่านี จะสะสมอยู่ในพืชและสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน  า เมื่อเราบริโภคพืชหรือสัตว์
เหล่านั น เราก็จะได้รับสารพิษดังกล่าว    
   2.1.3) พิษจากยาฆ่าแมลงตกค้าง ปัจจุบันยาฆ่าแมลง หรือยาปราบ
ศัตรูพืช ซึ่งสังเคราะห์มาจากสารเคมี เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในด้านการเกษตรและการสาธารณสุข บาง
ชนิดสลายตัวได้ยาก และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ท าให้พืชดูดรับสารพิษเหล่านั นมาสะสมไว้ เมื่อเรา
น ามาปรุงอาหารจึงมีโอกาสได้รับสารตกค้างเหล่านั นด้วย  
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 2.2)  สิ่งเจือปนในอาหารโดยเจตนา อาหารที่บริโภคบางอย่างอาจใส่สิ่งปรุง
แต่งลงไปโดยมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น รักษาคุณภาพอาหารให้เก็บไว้ได้นาน สารบางอย่างใส่ให้
เกิดรส สี กลิ่น ตามความต้องการหรืออาจท าให้อาหารกรอบน่ารับประทาน ทั งนี เพ่ือหวังผลทาง
การค้าเป็นส าคัญ สารเจือปนที่ส าคัญ ได้แก่  
   2.2.1) สารปรุงแต่งสี สีสังเคราะห์ทุกชนิด เป็นสารสังเคราะห์ที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และเมื่อสะสมอยู่ในปริมาณมากท าให้เกิดอันตราย จึงจ าเป็นต้องใช้ในปริมาณที่
จ ากัด ควรใช้สีสังเคราะห์ที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต หรือเป็นสีจากธรรมชาติ เช่น สีด าจากผง
ถ่าน สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขมิ น สีเขียวจากใบเตย เป็นต้น แต่ยังมีการใช้สีย้อมผ้าแทนสีผสม
อาหารซึ่งสีเหล่านี มักมีส่วนผสมของโลหะหนักจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และการสะสม
ของสีเหล่านี อาจก่อโรคมะเร็งได้            
      2.2.2) สารปรุงแต่งรส ได้แก่  

(1) สารสังเคราะห์รสหวาน หรือน  าตาลเทียม เป็นสารอนินทรีย์
ทีส่ังเคราะห์ขึ น มีความหวานกว่าน  าตาลมาก รู้จักกันทั่วไปว่า ขัณฑสกร สารเหล่านี ไม่มีคุณค่าในการ
ให้พลังงานแต่อย่างใด อาจท าให้ท้องเสียได้ และเป็นสารก่อมะเร็งอย่างอ่อน  

(2) สารชูรส มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ท าให้อาหารอร่อย 
บดบังกลิ่นที่ไม่ต้องการ ในอดีตวัตถุดิบราคาแพงจึงมีการปลอมปนกันมาก แต่ปัจจุบันราคาถูกการ
ปลอมปนจึงลดลง บางคนที่แพ้ผงชูรสอาจมีอาการมึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เป็นต้น  

(3) น  าส้มสายชู ในท้องตลาดเป็นน  าส้มสายชูเทียม บางแห่งมี
การปลอมปนโดยใช้กรดก ามะถันเจือจาง ซึ่งมีอันตรายต่อกระเพาะอาหารและล าไส้มาก   

(4) น  าปลา เนื่องจากผู้ผลิตบางรายพยายามลดต้นทุนการผลิต 
โดยใช้เกลือต้มและเจือปนวัตถุบางอย่าง ท าให้คุณภาพลดลง และอาจเป็นอันตรายได้  
   2.2.3) สารปรุงแต่งลักษณะหรือสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร  

(1) ผงบอแรกซ์ หรือน  าประสานทอง หรือผงกรอบ เป็นสารที่
ห้ามใช้เพราะปกติใช้เป็นยาฆ่าเชื อ ถือเป็นสารพิษกินไม่ได้ ผู้ที่รับประทานเข้าไปอาจมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อง ถ้ากินบ่อยๆ จะสะสมเป็นพิษต่อไต ถ้ามีปริมาณมากอาจเกิดโรคมะเร็ง มักพบใน
อาหารที่กรุบกรอบ เช่น ลูกชิ นเนื อเด้ง ทอดมันปลากราย มะม่วงดอง เป็นต้น  

(2) สารเพ่ิมความคงตัว ใส่ในอาหารเพ่ือให้รวมตัวเป็นเนื อ
เดียวกัน มีความอยู่ตัวเป็นก้อนหรือแท่ง เช่น ไอศครีม ขนมอบ เป็นต้น  
   2.2.4) สารปรุงแต่งกลิ่น เป็นสารกลุ่มใหญ่ที่สุดโดยมีทั งกลิ่นจาก
ธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ คณะกรรมการอาหารและยายังไม่สามารถบอกความเป็นพิษได้หมด
ทุกชนิด   
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   2.2.5) สารกันบูด ในการถนอมอาหารมักใส่สารที่เรียกว่าวัตถุกันเสียลง
ไป เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ยีสต์และเชื อรา เพ่ือให้อาหาร ยาหรือเครื่องส าอางเก็บ
ไว้ได้นาน วัตถุกันเสียที่นิยมใช้และไม่เป็นอันตราย คือ โซเดียมเบนโซเอต หรือกรดเบนโซอิต แต่ถ้า
รับประทานมากเกินไปจะท าให้กระเพาะอาหาร และระบบทางเดินอาหารผิดปกติได้        
              4.5.2 สารปนเปื้อนในอาหาร  

  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดห้ามน าสารปนเปื้อน 6 ชนิดมาใช้เจือปนในอาหาร 
ได้แก่ สารเร่งเนื อแดง บอแรกซ์ (ผงกรอบ หรือ น  าประสานทอง) สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน 
หรือน  ายาดองศพ และย่าฆ่าแมลง ดังนี  (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546) 

1) สารเร่งเนื้อแดง (ซาลบูทามอล)  
ซาลบูทามอลเป็นตัวยาส าคัญในการผลิตยาบรรเทาโรคหอบหืด ช่วยในการ

ขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื อหลอดลมคลายตัว แต่จะมีผลข้างเคียงต่อหัวใจ ระดับน  าตาลใน
เลือดและกล้ามเนื อโครงสร้างของร่างกาย พบว่าเกษตรกรผู้เลี ยงหมูมีการน าสารชนิดนี ไปผสมใน
อาหารส าหรับเลี ยงหมู เพื่อกระตุ้นให้หมูอยากอาหารเร่งการเจริญเติบโตของหมู ช่วยสลายไขมันและ
ท าให้กล้ามเนื อขยายใหญ่ขึ น ท าให้เนื อหมูมีปริมาณเนื อแดงเพ่ิมมากขึ น   

1.1)  อันตรายจากซาลบูทามอล การบริโภคเนื อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื อแดง
ตกค้างอยู่ อาจมีอาการมือสั่น กล้ามเนื อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ บางรายมีอาการเป็น
ลม คลื่นไส้อาเจียน และเป็นอันตรายมากส าหรับหญิงมีครรภ์และผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และโรคไฮเปอร์ไธรอยด์  

1.2) ข้อแนะน าในการเลือกซื้อเนื้อหมู เลือกซื อเนื อหมูที่มีสีธรรมชาติ มีมัน
หนาบริเวณสันหลัง และมีไขมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื อเห็นได้ชัดเจนเมื่อตัดขวาง  

1.3)  ข้อสังเกต เนื อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื อแดงถ้าหั่นและปล่อยทิ งไว้      
เนื อหมจูะมีลักษณะค่อนข้างแห้ง 

2) บอแรกซ์  
หรือเรียกว่า ผงกรอบ น  าประสานทอง ผงเนื อนิ่ม สารข้าวตอก มีลักษณะเป็นผง

หรือผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดให้เป็นวัตถุที่ห้ามใช้
ในอาหาร เพราะเป็นสารเคมีที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมท าแก้ว ใช้
เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าเชื อ ใช้เป็นสารฆ่าแมลง ใช้ในการเชื่อมทอง ใช้ชุบและเคลือบโลหะ และใช้
ในการผลิตถ่านไฟฉาย เป็นต้น สารบอแรกซ์ท าให้อาหารมีลักษณะหยุ่น กรอบ และมีคุณสมบัติเป็น
วัตถุกันเสียอีกด้วย จึงพบมีการลักลอบน ามาผสมในอาหาร นอกจากนี ยังมีการน าเอาบอแรกซ์ไป
ละลายน  าแล้วทาที่เนื อหมู เนื อวัว เพ่ือให้ดูสด ไม่บูดเน่าก่อนเวลา อาหารที่มักตรวจพบบอแรกซ์ 
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ได้แก่ เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น หมูสด หมูบด ปลาบด ทอดมัน ลูกชิ น ไส้กรอก แป้งกรุบ ทับทิม
กรอบ ผลไม้ดอง เป็นต้น  

2.1) อันตรายต่อผู้บริโภค หากได้รับในปริมาณไม่มาก แต่ได้รับบ่อยเป็น
เวลานานจะเกิดอาการเรื อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น  าหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ หนังตาบวม 
ตับและไตอักเสบ ระบบสืบพันธุ์เสื่อมสมรรถภาพ เป็นต้น ถ้าได้รับบอแรกซ์ในปริมาณสูงจะเกิดอาการ
เป็นพษิแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง เป็นต้น บางครั งรุนแรงถึงเสียชีวิตได้  

2.2) วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากบอแรกซ์ คือไม่ควรซื อเนื อสัตว์บดส าเร็จรูป ควร 

ซื อเป็นชิ นและต้องล้างให้สะอาดแล้วจึงน ามาบดหรือสับเอง หลีกเลี่ยงการซื ออาหารประเภทเนื อสัตว์
ที่ผิดปกติจากธรรมชาติ เช่น เนื อหมูที่แข็ง กดแล้วเด้ง หรือผิวเป็นเงาเคลือบคล้ายกระจก และหลีก 
เลี่ยงอาหารที่มีลักษณะหยุ่นกรอบอยู่ได้นานผิดปกติ อาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานาน ก็ไม่บูดเสีย   

   3) ฟอร์มาลิน 

เป็นชื่อที่รู้จักดีในทางการค้าของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ หรือที่วงการแพทย์ 
เรียกว่า “น  ายาดองศพ” ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตเคมีภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ ใช้ในทางการแพทย์เป็นยาฆ่าเชื อโรค ฆ่าเชื อรา และเป็นน  ายาดองศพ 
เป็นต้น พบว่ามีการน าสารฟอร์มาลินมาผสมในอาหาร เพ่ือให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสียง่าย และ
เก็บรักษาได้นาน ซึ่งมักพบฟอร์มาลินในอาหารทะเลสด ผักสดต่างๆ และเนื อสัตว์สด แสดงดังภาพที่ 
6.8 เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.8 ฟอร์มาลินในอาหารทะเลสด 

 

3.1) อันตรายต่อผู้บริโภค หากบริโภคโดยตรงจะมีพิษเฉียบพลัน คือ มีอาการ
ตั งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน อุจจาระร่วง หมดสติ และตายในที่สุด หากได้รับน้อยลงมาจะเป็น
ผลให้การท างานของตับ ไต หัวใจ สมองเสื่อมลง หากสัมผัสก็จะระคายเคืองผิวหนัง ปวดแสบปวด
ร้อน ผู้ที่ไวต่อสารนี มากจะมีอาการปวดศีรษะ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก หากสูดดมจะมีอาการเคือง
ตา จมูก และคอ ปวดแสบปวดร้อน 
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3.2) วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟอร์มาลิน คือเมื่อต้องการซื ออาหารทะเล ผักสด 

และเนื อสัตว์ ให้ตรวจสอบโดยการดมกลิ่น จะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก  และก่อนน าอาหารสดมา
ประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดก่อน ข้อสังเกตผักสดต่างๆ ที่ขายทั งวันโดยยังดูสด ไม่เหี่ยวทั งๆ ที่
ถูกแสงแดดและลมตลอดทั งวัน หรือเนื อสัตว์มีสีเข้มและสดผิดปกติ ทั งๆ ที่ไม่ได้แช่เย็น อาจมีการแช่
ฟอร์มาลินจึงไม่ควรซื อมารับประทาน  

4) สารกันรา 

              สารกันรา หรือสารกันบูด รู้จักในชื่อกรดซาลิซิลิค เป็นกรดที่มีอันตรายต่อ
ร่างกายมาก พบว่ามีผู้ผลิตอาหารบางรายน ามาใส่เป็นสารกันเสียในอาหารแห้ง เพ่ือป้องกันเชื อราขึ น 
และให้เนื อของผักผลไม้ที่ดองคงสภาพเดิมน่ารับประทาน ไม่เละง่าย  อาหารที่มักตรวจพบสารกันรา 

ได้แก่ มะม่วงดอง ผักดอง ผลไม้ดอง เป็นต้น  

   4.1) อันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อบริโภคเข้าไปจะท าลายเซลล์ในร่างกายให้ตาย 
หากบริโภคเข้าไปมากๆ จะท าลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้ ท าให้เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
และล าไส้ ความดันโลหิตต่ าจนช็อกได้ หรือในบางรายที่แม้บริโภคเข้าไปไม่มากแต่ถ้าแพ้สารกันรา  ก็
จะท าให้เป็นผื่นคันขึ นตามตัว อาเจียน หูอื อ มีไข้  

 4.2) วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา เลือกซื ออาหารที่สดใหม่ ไม่บริโภค
อาหารหมักดอง หรือถ้าจะบริโภคให้เลือกซื อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้  

5) สารฟอกขาว 

 สารฟอกขาว หรือ สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ หรือผงซักมุ้ง เป็นสารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห และอวน พบว่ามีผู้ค้าบางรายน ามาใช้ฟอกขาวในอาหาร เพ่ือให้อาหารมี
ความขาวสดใสน่ารับประทานและดูใหม่อยู่เสมอซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาหารที่มักตรวจพบสาร
ฟอกขาว ได้แก่ ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง น  าตาลมะพร้าว ทุเรียนกวน  

5.1) อันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะท าให้ผิวหนังอักเสบ  
เป็นผื่นแดง และถ้าบริโภคเข้าไป จะท าให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหาร เช่น ปาก ล าคอ 
กระเพาะอาหาร ท าให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดศีรษะ อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ความ
ดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว หากบริโภคเกิน 30 กรัม จะท าให้ถ่ายเป็นเลือด ชัก ช็อก หมดสติ หายใจ
ไม่ออก ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด  

5.2) วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอกขาว เลือกซื ออาหารที่มีความสะอาด สี 
ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ไม่ขาวจนผิดปกติ เช่น ทุเรียนกวน ที่มีสีหมองคล  าตามธรรมชาติ แทนที่จะซื อ
ทุเรียนกวนที่มีสีเหลืองใสจากการใส่สารฟอกขาว หลีกเลี่ยงการซื อถั่วงอกหรือขิงซอยที่ผ่านการใช้สาร
ฟอกขาวจนท าให้มีสีขาวอยู่เสมอ แม้ตากลมสีก็ยังไม่คล  า เป็นต้น 
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 6) สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

              สารปราบศัตรูพืชมีหลายชนิด เช่น สารฆ่าหญ้าและวัชพืช สารฆ่าแมลง การใช้
สารเคมีเหล่านี อาจใช้ในระหว่างการเพาะปลูก ขณะที่พืชก าลังเจริญเติบโต หลังการเก็บเกี่ยว หรือ
ระหว่างการเก็บรักษาและอ่ืนๆ ซึ่งเกษตรกรบางคนใช้ในปริมาณมากเกินไป จนท าให้อาจตกค้างมากับ
อาหาร อาหารที่มักตรวจพบมีสารเคมีตกค้าง ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด ปลาแห้ง เป็นต้น  

    6.1) อันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย ใน
ปริมาณมากๆ ในครั งเดียวจะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน เช่น ท าให้กล้ามเนื อสั่น กระสับกระส่าย ชัก
กระตุก หายใจขัด และอาจหยุดหายใจได้ แต่พิษที่พบมากที่สุด คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน หรือ
หากได้รับปริมาณไม่มากก็จะสะสมในร่างกายท าให้เกิดโรคมะเร็งได้  

   6.2) วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เลือกซื อผักที่มีรูพรุนจาก 

การเจาะของแมลงบ้าง เลือกบริโภคผัก ผลไม้ตามฤดูกาล หรือผักพื นบ้าน เลือกบริโภคผักใบมากกว่า
ผักหัว เพราะผักหัวจะสะสมสารพิษไว้มากกว่า ล้างผักและผลไม้ด้วยน  าสะอาดหลายๆ ครั ง ผักและ
ผลไม้ที่ปลอกเปลือกได้ ควรล้างน  าให้สะอาดก่อนปอกเปลือก และเลือกซื อจากแหล่งที่เชื่อถือได้  

 4.5.3 โรคที่เกิดจากสารพิษในอาหาร 

         มลพิษทางอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ก่อให้เกิดโรค
ต่างๆ ขึ น ดังตัวอย่างต่อไปนี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2555) 

1) โรคอาหารเป็นพิษ เกิดเนื่องจากบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษต่อ 

ล าไส้ ซึ่งสร้างโดยจุลชีพหลายชนิด พบในอาหารหลายชนิด เช่น อาหารประเภทสลัดและประเภทนม 
แฮมเบอร์เกอร์ ที่เตรียมไม่สุกเต็มที่ ขนมจีน ระยะฟักโรคอาหารเป็นพิษมีได้ตั งแต่ 2-3 ชั่วโมงจนถึง 
72 ชั่วโมง เริ่มด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระเป็นน  า การรักษาคือการให้สารน  าและ
เกลือแร่ชดเชย การให้ยาต้านจุลชีพ 

2) โรคโบทูลิซึม โรคนี ในหลายต าราได้จัดเป็นโรคอาหารเป็นพิษ แต่
เนื่องจากอาการหลักของโรคนี เป็นทางระบบประสาท จึงขอแยกออกมาจากโรคอาหารเป็นพิษ โรคนี 
เกิดจากบริโภคอาหารที่มีสารโบทูลิน พบในอาหารกระป๋องที่เตรียมไม่สะอาด และอาหารประเภทเก็บ
รักษา เช่น พวกไส้กรอก และอาหารหมักดอง หากรับประทานอาหารที่มีเชื อดังกล่าวปนเปื้อน จะเกิด
อาการอัมพาตของประสาทสมอง มีอาการอ่อนแรง เป็นลมและเสียชีวิตภายใน 1 วัน อาการอ่ืนที่พบ
ร่วม ได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ปากคอแห้ง ม่านตาเบิกกว้าง หนังตาตก 

3) โรคพิษเชื้อรา เป็นโรคที่เกิดจากบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน ด้วยสารพิษ
จากเชื อรา เช่น เชื อราแอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) ที่ปนเปื้อนเมล็ดถั่วลิสง 
ข้าวโพด และเมล็ดพืชต่างๆ มีสารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นอันตรายต่อตับและท่อน  าดี ถ้า
บริโภคเป็นประจ ามีการสะสมสารพิษนี ไว้ในร่างกายนานๆ ก็อาจเป็นมะเร็งตับ หรือมะเร็งท่อน  าดี 
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4) โรคเหตุสารปราบศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้ในการปราบศัตรูพืช ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มคลอรีนอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน สารเคมีกลุ่มนี มีฤทธิ์ท าลายระบบประสาทกลาง 
เมื่อคนบริโภคอาหารที่มีสารเคมีเหล่านี ตกค้างไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางโซ่อาหารหากเกินขีดปลอดภัย
จะท าให้มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ท้องร่วง อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ถ้าได้รับเข้า
สู่ร่างกายในปริมาณน้อยเป็นประจ าก็จะสะสมในร่างกายเป็นสาเหตุของเนื องอกและมะเร็ง เช่น 
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งเต้านม 

5) โรคที่เกิดจากสารฟอกขาว และสารถนอมอาหาร อาหารประเภทพืชผักบาง 
ชนิด เช่น ถั่วงอก ยอดมะพร้าว และหน่อไม้หั่นเป็นแว่น มักปนเปื้อนด้วยสารฟอกขาว ซึ่งถ้าบริโภคใน
ปริมาณมากพอท าให้เกิดอาการปวดท้องอาเจียน แน่นหน้าอก หายใจขัด และแรงดันเลือดลดลงอย่าง
รวดเร็ว อาหารสดประเภทผักสด อาหารทะเลและปลา พบว่ามีการใส่สารฟอร์มาลิน เพ่ือถนอมให้สด
และอยู่นานโดยไม่เน่าเสีย สารนี เมื่อเข้าสู่ร่างกายท าให้มีอาการปวดศีรษะ ปวดท้องรุนแรง ปาก
คอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน แน่นหน้าอก ปัสสาวะไม่ออก ถ้าได้รับในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ 

6) กลุ่มอาการภัตตาคารจีน เกิดจากบริโภคอาหารที่ใส่ผงชูรส อาการที่เกิดขึ น 
ได้แก่ ปวดศีรษะ รู้สึกตึงที่ขากรรไกร ต้นคอ หลังและไหล่ อาจมีปวดหลังด้วย  

7) โรคพิษโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และปรอท เมื่อลงไป
ปนเปื้อนน  าในทะเลจะถูกดูดซึมเก็บไว้โดยพืชและสัตว์น  า ซึ่งถ้าสะสมมากจนมีความเข้มสูงก็เป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภคได้ โลหะหนักจะเป็นอันตรายต่อระบบประสาท ไต เป็นต้น 

8) โรคพยาธิใบไม้ปอด เกิดจากพยาธิในปูน  าจืด พบในคนที่ชอบบริโภคปูดิบ 
อาการผู้ป่วยเป็นแบบที่เรียกว่าโรคเรื อรังไม่รุนแรง อาจรู้สึกอึดอัดหน้าอกในช่วงเช้า ไอมีเสมหะ
เหนียว สีน  าตาลแกมแดงหรือเหลืองทอง 

9) โรคภูมิแพ้อาหาร เป็นโรคที่เกิดอาการหลังจากบริโภคอาหารบางชนิดใน
บุคคลบางคน เช่น อาหารทะเล นมวัว ไข่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้าวสาลี เป็นต้น มีอาการได้แก่ หอบ
หืด คัดจมูก จาม ผื่นคันที่ผิวหนังแบบลมพิษ คันตา หน้าบวม ท้องเสีย อาเจียน บางรายรุนแรงอาจถึง
ขั นเสียชีวิต จากการหายใจและหรือระบบหัวใจหลอดเลือดล้มเหลว 

 

4.6 มลพิษทางทัศนียภาพ (Visual pollution) 

      4.6.1 ความหมายของมลพิษทางทัศนียภาพ 

   มลพิษทางทัศนียภาพ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มลพิษทางสายตา หรือทัศนอุจจาด 
เป็นสภาวะที่สิ่งต่างๆ มีการแปดเปื้อน แล้วท าให้เกิดสภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเกิด
จากความสกปรกเลอะเทอะของสิ่งของ การไม่มีระเบียบและเป็นภาพที่ไม่น่าดูซึ่งสิ่งเหล่านี  ก่อให้เกิด
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ความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของผู้พบเห็นทั งความหดหู่ สลดใจหรือไม่สบายใจต่อผู้พบเห็น (ภิตินันต์ 
อรทัย, 2555) 

   ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546 : 168) ให้ความหมายของมลพิษทางทัศนียภาพ 

หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความสกปรกเลอะเทอะ ขาดการจัดระเบียบของมนุษย์ รวมถึงการเปลี่ยน 
แปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท าให้เกิดความมัวหมอง เกิดภาพที่ไม่น่าดู ก่อให้เกิดความร าคาญ 
และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของผู้พบเห็น 

              ดังนั น มลพิษทางทัศนียภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสิ่งแปด
เปื้อน จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติ ความสกปรกเลอะเทอะของสิ่งของ การไม่มีระเบียบ 

ภาพที่ไม่น่าดู ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของผู้พบเห็น ความร าคาญ บางครั งก็ก่อให้เกิด
อุบัติเสียหายทั งต่อชีวิตและทรัพย์สินสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

4.6.2 สาเหตุของการเกิดมลพิษของทัศนียภาพ  

    สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ 

1) มลพิษทางทัศนียภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหลายเหตุการณ์ที่เป็น 

สาเหตุท าให้เกิดมลพิษทางทัศนียภาพ ตัวอย่างเช่น 

1.1) อุทกภัย เป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ใจในภาพที่ได้
เห็น ความเดือดร้อนของผู้คนที่ประสบภัยที่ถูกน  าท่วมบ้าน ต้องอาศัยบนหลังคา ไม่มีอาหารกิน ภาพ
ของเรือกสวนไร่นาที่ถูกน  าท่วม ต้นไม้ที่โผล่พ้นน  ามาเพียงแต่ยอด ล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีไม่สบายใจต่อผู้พบเห็น  

1.2) ความแห้งแล้ง ซึ่งภาพของดินที่แห้งแตกระแหง ต้นไม้ที่ไม่มีความเขียว 
เปลวแดดที่ร้อนระอุ ผู้คนอดอยาก จากภัยความแห้งแล้งเป็นภาพที่ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกหดหู่ ไม่
รื่นรมย์ ไม่อยากจะพบเห็น  

2) มลพิษทางทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี  
 2.1) การท าลายป่า การท าลายป่าที่มีอยู่ให้เห็นโดยทั่วไป ภาพของภูเขา

หัวโล้น ก่อให้เกิดความรู้สึกหดหู่ใจไม่สบายใจกับผู้พบเห็น  

         2.2) การท าเหมืองแร ่เป็นการท าอุตสาหกรรมที่ท าลายระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต
อาจสูญพันธุ์หรือลดจ านวนลง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น น  าในล าธารมีสีแดงขุ่น หรืออาจมีสี
เหลือง ผิดธรรมชาติ ท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถใช้น  าในการอุปโภคบริโภคได้ หรือความรู้สึกที่
สัตว์น  าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในน  าเหล่านั นได้ น  าเน่า สภาพของน  าที่เน่าเสีย มีสิ่งปฏิกูลลอยสกปรกและ
ส่งกลิ่นเหม็นในล าคลองหรือแม่น  า ท าให้เกิดภาพที่ไม่น่าดูกับผู้พบเห็นโดยทั่วไป  

                   2.3) สลัมในเมือง เป็นภาพที่ไม่มีความเป็นระเบียบ ภาพบ้านที่ใหญ่บ้าง   
เล็กบ้าง มีฝาบ้านบ้างไม่มีบ้าง สภาพล าคลองมีขยะ น  าเน่า มีกลิ่นเน่าเหม็น นอกจากนี ยังมีภาพของ
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ความยากจนของผู้คนที่อาศัยในสลัม เช่น เด็กไม่มีเสื อผ้าจะสวมใส่ สกปรกมอมแมม มีลักษณะอมโรค 

ทั งหลายเหล่านี เป็นภาพที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่น่าดู  
2.4) การขาดพืชสีเขียวในเมือง ในการด าเนินชีวิตในเมืองใหญ่ การจราจรที่

ติดขัด ความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดในอารมณ์ แต่ถ้ามีต้นไม้สีเขียวใน
เมือง หรือในท้องถนน จะท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายขึ น ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกรุนแรง หงุดหงิด 

จิตใจเบิกบานแจ่มใส และไม่ร้อนเกินไปเหมือนท่ีโล่งแจ้ง  
2.5) ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาที่พบเห็นตามท้องถนนที่ติดระเกะระกะใน

เมืองและตามถนนหลวงทั่วๆ ไป นอกจากจะมีสีแปลกๆ การจัดเรียงที่ไม่มีระเบียบแล้ว ยังมีภาพ
บางอย่างที่ท าให้เป็นพิษเป็นภัยได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี จะพบมากบริเวณเมืองใหญ่ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
นักต่อผู้พบเห็น  

    2.6) เพลิงไหม ้เป็นภาพที่พบเห็นเมื่อไรย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่สลดหดหู่ 
ความรู้หวาดกลัวไม่อยากให้เกิด ไม่สบายใจเมื่อได้พบเจอ  

2.7) การขาดระบบในการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั น 
ถ้าขาดระบบในการจัดการแล้ว ท าให้เกิดทัศนียภาพที่สร้างความสะพรึงกลัว หรือความไม่สบอารมณ์
ของผู้พบเห็นได้ บางแห่งมีตึกสูงบางแห่งมีตึกต่ า หรือมิฉะนั นมีความระเกะระกะของตึ กอาคาร
เหล่านั น ท าให้ภาพไม่น่าดูน่าชม  

2.8) การต่อสู้และสงคราม ทัศนียภาพของการต่อสู้และสงคราม เป็นสิ่งที่
พบเห็นสามารถพยากรณ์ได้ว่าจะต้องมีการฆ่ากันให้ล้มตาย มีการท าลายล้างบ้านเมือง เป็นภาพที่ไม่มี
ใครอยากพบเห็น เพราะท าให้เกิดความหดหู่ทางด้านจิตใจมาก  

   2.9) ขยะมูลฝอย การที่ได้พบเห็นกองขยะใหญ่โตท่วมทุ่ง ส่งกลิ่นเหม็น มี
ความไม่เป็นระเบียบอยู่ในตัวมันเอง จะท าให้จิตใจหดหู่ ไม่สบอารมณ์ จึงพยายามหนีให้ไกล  

2.10) อุบัติเหตุ เช่น ภาพรถไฟชนกัน รถยนต์คว่ า คนถูกรถชนกลางถนน 

ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของมนุษย์ เพราะเป็นภาพที่พบเห็นแล้วท าให้เกิดอารมณ์หดหู่ อารมณ์เศร้า 
และติดตาในเหตุการณ์  (เกษม จันทร์แก้ว, 2555) 

4.6.3 การแก้ไขและป้องกันผลกระทบจากการเกิดมลพิษทางทัศนียภาพ 

      มลพิษทางทัศนียภาพมีผลกระทบต่อความรู้สึกอารมณ์ของผู้พบเห็น ในบางครั ง
ก่อให้เกิดอุบัติเสียหายทั งต่อชีวิตและทรัพย์สินสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม จึงมีวิธีการ
แก้ไขและป้องกันผลกระทบจากการเกิดมลพิษทางทัศนียภาพ ดังนี  

1) สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามหลักวิชาการและตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ นจากทั งมลพิษอ่ืนๆ และมลพิษทางทัศนียภาพหรือสายตา กระท าโดยการให้การศึกษาใน
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โรงเรียน โดยก าหนดสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน และให้ความรู้นอกโรงเรียนโดยจัด
อบรม ฝึกปฏิบัติการ จัดนิทรรศการหรือศึกษาดูงาน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เป็นต้น 

2) การบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการบังคับการใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ อย่างเข้มงวดและจริงจัง เพ่ือป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษที่จะ
เกิดขึ นให้เหลือน้อยที่สุด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและ
การวางผังเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและจราจร เป็นต้น 

3) การน าเศษวัสดุของเหลือใช้ น ามาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 
การน ามาแปรรูปใช้ใหม่และการใช้ซ  า เป็นการลดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์ด้าน
พลังงาน ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ชานอ้อยสามารน ามาแปรรูปเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ความร้อน เชื อเพลิงและก๊าซชีวภาพ การท าปุ๋ยน  าชีวภาพจากขยะย่อยสลายได้ และการน าขยะไป
เลี ยงสัตว์ การน าของเสียมาปรับปรุงพื นที่ เป็นต้น (ภิตินันท์ อรทัย, 2555) 

4) จัดระบบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการด้านผังเมืองที่ถูกต้อง โดยจัดแบ่งพื นที่
เป็นย่านธุรกิจ สวนสาธารณะ ที่พักอาศัย แหล่งอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน  มีการดูแลถนนหนทาง  
ภูมิทัศน์ริมทาง สิ่งก่อสร้าง การติดป้ายโฆษณา ป้ายสัญญาณจราจร รวมถึงการจัดเก็บระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยภายในเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

5) การปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและสังคม วางแผนแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมทั งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ น ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญของ
ความสมดุลระหว่างการอุปโภคบริโภคกับทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2546 : 

177) 

 

4.7 มลพิษทางสังคม (Social Pollution) 

   มลพิษทางสังคม หมายถึง ความผิดปกติในบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลในสังคมนั น 

จนท าให้สภาพสังคมเสื่อมสภาพไปจากเดิม หรือภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ตัวควบคุมทางสังคมขาด           
ประสิทธิภาพหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท าให้สภาพสังคมมีแต่ปัญหา ไม่น่าอยู่อาศัย (ดนัย บวรเกียรติกุล, 

2555) 

  นอกจากนี  ธวัชชัย เพ็งพินิจ  (2548 : 5) ให้ความหมายของ “มลพิษทางสังคม” 
หมายถึง สถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สอดคลอดกับค่านิยมของคนจ านวนมากในกลุ่มหรือสังคม 
จนเป็นเหตุให้มีการตกลงที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขของสังคมนั น  
           ความเป็นมลพิษทางสังคม ณ ที่นี  หมายถึงบุคคล กลุ่มของบุคคล ภาวะเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง ลัทธิ ทัศนคต ิและแนวทางปฏิบัติในสังคมที่ไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขทางสังคมแต่
อย่างใด มักเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ปัญหาต่อสังคมนั นๆ 
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           สรุปได้ว่า มลพิษทางสังคม หมายถึง สถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่
ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขทางสังคม หรือสถานการณ์ใดๆ ที่มนุษย์ท าให้สังคมเดือดร้อน สังคมมีปัญหา 

ไม่น่าอยู่อาศัย จนเป็นเหตุให้มีการตกลงที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ นในสังคมนั น 

  4.7.1 ลักษณะมลพิษทางสังคม 

          มลพิษทางสังคมหรือปัญหาสังคมนั น มีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ (สุเทพ          
สุวีรางกูล, 2551 : 5) ดังนี  

1) มีลักษณะกระทบกระเทือนท าลายสุขภาพกายและจิตของคนในสังคม  
ในกรณีกองโจรหรือผู้ก่อการร้ายก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบ ลอบท าร้ายประชาชน
และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยความหวาดระแวงหวาดกลัว การใช้ชีวิต  
ประจ าวันเปลี่ยนไปรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้สุขภาพการและจิตเสียและเป็นทุกข์ 

2) มีลักษณะเบี่ยงเบนท าลายบรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม เช่น ในกรณี
พระพุทธรูปและสถาบันพระมหากษัตริย์ พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่คนไทยเคารพสักการะ สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบรรทัดฐานคุณค่ายึดถือปฏิบัติกัน
มาเป็นเวลานาน หากมีใครมาแสดงกิริยาที่ ไม่ เหมาะสมต่อพระพุทธรูป หรือหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อันขัดต่อบรรทัดฐานคุณค่าความเชื่อการปฏิบัติ พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นปัญหา
สังคมหรือมลพิษทางสังคมขึ นได ้

3) มีลักษณะท่ีบุคคลในสังคมต้องร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหานั้น เมื่อเกิด 

มลพิษทางสังคมขึ น คนในสังคมส่วนใหญ่ทราบว่าไม่ดี มีผลเสียต่อความเป็นอยู่ความสงบสุขในสังคม 
จึงน ามาคิดพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมนั น ตามแนวทางประเพณี วัฒนธรรม 
กฎหมาย บรรทัดฐาน ค่านิยม การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน แล้วจัดการแกไข
ปัญหานั นกลับสู่สภาวะปกติหรือสภาพที่ดีขึ น 

4.7.2 สาเหตุการเกิดมลพิษทางสังคม 

         สาเหตุของการเกิดมลพิษทางสังคม มีดังต่อไปนี  
1)  กา ร เพิ่ มขึ้ นของประชากร  ก่ อ ให้ เ กิ ดความ ไม่ สมดุ ล ระหว่ า ง

ทรัพยากรธรรมชาติกับจ านวนประชากร ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความกดดันทางประชากร เช่น ปัญหาทาง
การเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม คนไร้งานท า รายได้ต่ า ไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้การศึกษา 
เป็นต้น 

2)  ขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐาน ที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชากรที่เพ่ิมมากขึ น กรณีนี ก็จะน ามาซึ่งการแก่งแย่ง และต่อสู้เพ่ือช่วงชิงกันด้วยความรุนแรงและ
ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเอารัดเอาเปรียบ ฉ้อโกง จนรุนแรงถึงขั นก่ออาชญากรรม 
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3)  ความด้อยโอกาสทางการศึกษา ท าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาทางด้าน
สติปัญญาและคุณภาพชีวิต ขาดโอกาสในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลต่อความรู้สึกรับผิดชอบ
ตนเองและสังคม ส่งผลท าให้เกิดความคึกคะนอง บ้าอ านาจ และเอารัดเอาเปรียบทางสังคม 

4)  ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย ความแห้ง
แล้ง ต่างมีส่วนท าให้สังคมเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงขึ นได้ (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2548 : 5)   

5)  จิตวิปริตของบุคคล หมายถึงคนวิกลจริตที่ชอบก่อความไม่สงบแก่สังคม
ด้วยพฤติกรรมที่ผิดปกติต่างๆ กัน ตั งแต่คนเดียวจนเป็นกลุ่มบุคคล เช่นการ ประทุษร้ายผู้อื่น 

6)  ความคึกคะนองของกลุ่มบุคคล ซึ่งมักเกิดในกลุ่มของผู้เยาว์วัย อาจ
เกิดขึ นเพราะความสนุกหรือความอยากมีชื่อเสียงหรือถือเรื่องศักดิ์ศรี เช่น การแข่งรถ การทะเลาะ
วิวาท การท าลายสิ่งของสาธารณะ 

7)  การเอาเปรียบทางสังคม เช่น คอรัปชั่น การกักตุนสินค้า การแสดงตน
เหนือกฎหมาย การเล่นพรรคเล่นพวก การใช้ทุนทรัพย์เป็นการแสวงหาอ านาจ เหล่านี  เป็นส่วนหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือมลพิษทางสังคมขึ น 

4.7.3 แนวทางแก้ไขมลพิษทางสังคม 

แนวทางแก้ไขมลพิษทางสังคมนั นมีวิธีการแก้ไขหลายวิธี ดังต่อไปนี  
1) ลดปริมาณการเพิ่มของประชากรในแต่ละชุมชน 

2) ให้การศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้
สูงขึ น รัฐจึงควรทุ่มเทงบประมาณในการให้การศึกษาแก่ประชาชน 

3) พัฒนาเศรษฐกิจทั งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการให้ดีขึ น 

โดยพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือส่วนรวม กระจายรายได้สู่ชนบทมากขึ น พยายามลดช่องว่างระหว่างคนจน
กับคนรวยให้อยู่ในระดับเดียวกัน  

4) ขจัดปัญหาทางการเมืองมิให้เกิดมลพิษทางการเมืองขึ น 

5) ขจัดปัญหาเอารัดเอาเปรียบในสังคมให้หมดสิ นไป เช่น การคอรัปชั่น  

6) สร้างแนวคิดให้ประชาชนมีจิตใจเผื่อแผ่ มีความส านึกที่จะเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

7) สร้างการยอมรับความแตกต่างกันของกลุ่มชนโดยเน้นการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นส าคัญ 

8) รัฐบาลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพ่ือก าหนดมาตรการ
การป้องกัน และปราบปรามผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและแน่นอน 

  9) พัฒนาสังคม สร้างค่านิยม และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกัน 
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 10) วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดขึ น โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
เพ่ือรณรงค์และอนุรักษ ์ 

 

4.8 มลพิษทางขยะมูลฝอย (Solid waste pollution) 

       การที่ประชากรเพ่ิมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ น 

เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอยตามมาและส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

4.8.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 

      พัทยา แก้วสาร (2555 : 34)  กล่าวว่า “ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษของเหลือใช้
ทั งจากการอุปโภคหรือบริโภคของมนุษย์ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งก าเนิดของ
ขยะมูลฝอย 

      กรมควบคุมมลพิษ (2551 : 11) กล่าวว่า “ขยะหรือมูลฝอย” หมายความถึง 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 
ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเชื อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน  

      ดังนั น  ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษของเหลือใช้จากการอุปโภค
หรือบริโภคของมนุษย์ เป็นวัสดุที่มนุษย์ไม่ต้องการหรือทิ งแล้วซึ่งไม่ใช่ของเหลวหรือก๊าซ หมายความ
รวมถึง มูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน 

 

 4.8.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 

      โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 15) 

ได้แก่  

1) ขยะเปียก หรือขยะย่อยสลายได้ คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 

สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนื อสัตว์ เป็นต้น แสดงดัง
ภาพที่ 6.9 แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้อง    
ปฏิบัติการ เป็นต้น  
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ภาพที่ 6.9 ขยะเปียก 

 

2) ขยะรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือ
ใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษ
โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 6.10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 6.10 ขยะรีไซเคิล 

 

3) ขยะท่ัวไป คือขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภค
ด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 6.11 
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          ภาพที่ 6.11 ขยะทั่วไป 

       ที่มา : http://waymagazine.org/report/,  

                                         2555 

 

4) ขยะอันตราย (Hazardous waste) และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล  

คือ ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อน และมีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และ
วัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุทีก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์  
หรือสิ่งอื่นใดอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 
2555) เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสาร
ก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรืสารเคมี รวมทั งขยะติดเชื อจากสถานพยาบาล อาจ
เป็นพวกส าลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื อโรค ขยะอันตรายแสดงดังภาพที่ 6.12 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ถ่านไฟฉาย             ข. ขยะติดเชื อจากโรงพยาบาล 

ภาพที่ 6.12 ขยะอันตราย 

ที่มา : ก. http://www.careutapao.com/news/detail/5.html, 2555 

ข. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000092847,   

 2555  

  

 

 

 

  

http://waymagazine.org/report/
http://www.careutapao.com/news/detail/5.html
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000092847
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4.8.3 แหล่งก าเนิดขยะ สามารถแบ่งได้เป็นแหล่งใหญ่ๆ 3 แหล่ง ดังนี   
1) ขยะชุมชน ได้แก่ ขยะที่เกิดจากที่พักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า ตลาดสด 

สถานที่ราชการ เป็นต้น  

2) ขยะจากการเกษตร ได้แก่ ขยะจากเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เช่น เศษพืช ผัก มูลสัตว์ เป็นต้น  

3) ขยะอุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จากกระบวนการ 
ผลิตหรือที่ปะปนมากับวัตถุดิบ มีทั งขยะทั่วไป และขยะอันตราย ขึ นอยู่กับประเภทโรงงาน  

4.8.4 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย  

        ขยะมูลฝอยก่อให้ เกิดปัญหาต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมหลายประการ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) คือ 

1) ท าให้เกิดทัศนะอุจาด คือแลดูสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่
น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั งผู้พบเห็น ก่อให้เกิดมลพิษทางทัศนียภาพ 

2) เป็นแหล่งเพาะและแพร่เชื อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื อจากสถานพยาบาล 

และขยะเปียกที่แบคทีเรียท าหน้าที่ย่อยสลายเชื อโรคตามขยะจะแพร่ไปกับน  า  แมลง หนู และสุนัข
ที่มาตอมหรือคุ้ยเขี่ย เช่น เชื อที่ท าให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์ และโรคบิด 

3) เกิดมลพิษต่อดิน โดยพื นดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ ได้ และยังมีกาปนเปื้อนของน  าชะขยะลงสู่พื นดิน ซึ่งอาจมีสารมลพิษจากกองขยะเจือ
ปนอยู่ได้ หรืออาจท าให้สภาพความเป็นกรดและด่างของดินเปลี่ยนไป ส่วนขยะอันตรายเมื่อน าไปฝัง
กลบในดินก็ท าให้ดินมีโลหะในดินมากขึ นเป็นผลเสียของระบบนิเวศในดิน (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 : 

41) 

4) ท าลายแหล่งน  า โดยขยะที่ตกในแหล่งน  าล าคลอง และท่อระบายน  า จะท าให้ 
แหล่งน  าตื นเขิน การไหลของน  าไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน  าท่วมได้ง่าย ท าให้เกิดมลพิษทางน  าใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ท าให้น  าเน่า น  าเป็นพิษ น  าที่มีเชื อโรคและน  าที่มีคราบน  ามัน ซึ่งไม่เหมาะกับการ
ใช้อุปโภคบริโภค เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์น  า 

5) ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะท าให้เกิดควันและขี เถ้า การ
หมักหมมและเน่าสลายของขยะจะก่อให้เกิดก๊าซพิษและกลิ่นเหม็น 

6) ท าให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อแห้ง 
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4.8.5 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 

    วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี มีทั งวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น
น าไปกองทิ งไว้กลางแจ้ง การน าไปทิ งทะเล การเผากลางแจ้ง และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ เช่น หมักท าปุ๋ย เผาในเตาเผาขยะ และฝังกลบ เป็นต้น การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมนุษย์อีกด้วย วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยมีรายละเอียดดังนี  
 1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เป็นวิธีก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ ป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ นได้เป็นอย่างดี การฝังกลบสามารถ
ท าได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 

  1.1) วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trench method) แสดงดังภาพที่ 6.13

เหมาะส าหรับพื นที่ซึ่งเป็นที่ราบ โดยขุดดินเป็นร่องลึก 2-3 เมตร ผนังด้านข้างควรท ามุม 30 องศากับ
แนวระดับ ก้นร่องควรกว้างประมาณ 3-10 เมตร ดินที่ขุดขึ นจะกองไว้ข้างๆ เพ่ือสะดวกในการน ามา
ปิดทับหน้าขยะ เมื่อน าขยะมาเทกองในร่อง ก็ใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ย และบดอัดขยะให้แน่นหลัง
จากนั นตักดินข้างๆ มาปิดทับ และบดอัดขยะด้วยรถแทรกเตอร์อีกครั ง ดินที่น ามาบดทับหน้าขยะหนา 
10-15 ซม. ส าหรับความหนาของดินที่จะใช้บดอัดเพ่ือปิดทับหน้าร่องควรมีความหนา 15-60 

เซนติเมตร และร่องดินที่จะเตรียมขึ นใหม่ ควรขุดให้ห่างจากร่องเดิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร อาจ
น าพื นที่จากการฝังกลบไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ท าเป็นสนามกอล์ฟ ที่จอดรถ สนามกีฬา เป็นต้น  
(อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 : 156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.13 วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง 
 ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&chap=8&page=   

 t15-8-infodetail05.html และ http://58.97.74.106/main.php, 2555 

 

  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&chap=8&page=%20%20%20t15-8-infodetail05.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&chap=8&page=%20%20%20t15-8-infodetail05.html
http://58.97.74.106/main.php
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   1.2) วิธีฝังกลบแบบถมที่ (Area method) เป็นการฝังกลบขยะในสภาพ
พื นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุดดิน โดยบดอัดขยะตาม
แนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั นถัดไปจนถึงระดับที่ก าหนดไว้ ท าคันดินตามแนวของพื นที่ก่อน  

เพ่ือท าหน้าที่เป็นผนังหรือขอบยัน สามารถป้องกันน  าเสียที่เกิดจากการย่อยสลาย ไม่ให้น  าเสีย ซึม
ออกด้านนอก ลักษณะภูมิประเทศของพื นที่เป็นที่ราบลุ่ม หรือที่มีระดับน  าใต้ดินสูงหรือน  าใต้ดินอยู่ต่ า
กว่าผิวดินเล็กน้อย ไม่เกิน 1 เมตร ไม่สามารถขุดดินเพ่ือก าจัดด้วยวิธีกลบแบบขุดร่องได้ เพราะจะท า
ให้เกิดการปนเปื้อนของน  าโสโครกจากขยะต่อน  าใต้ดิน 

 2) การเผาในเตาเผา (Incineration) ดังภาพที่ 6.14 เตาเผาขยะจะไม่ท าให้
เกิดกลิ่น และควัน รบกวน ไม่ก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษ ความร้อนของเตาเผาขยะที่ใช้โดยทั่วไปคือ
ระหว่าง 676 -1100 องศาเซลเซียส ณ ที่ความร้อน 676 องศาเซลเซียสจะช่วยท าให้ก๊าซที่เกิดขึ นจาก
การเผาขยะถูกเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียสจะท าให้การเผาไหม้ไม่มีกลิ่น
รบกวน การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีนี เหมาะกับขยะติดเชื อบางชนิด เช่น ขยะติดเชื อจากโรงพยาบาล 

 

 

            ภาพที่ 6.14 เตาเผาขยะ 

  ที่มา : http://www.muangthai.com/    

                                                               thaidata/17238/%E0%B9%80%E0% 

            B8%-incinerator.html, 2555  

 

 3) การน าไปเลี้ยงสัตว์ (Hog feeding) ขยะมูลฝอยที่น าไปเลี ยงสัตว์คือขยะ
เปียก เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ช่วยประหยัดค่าอาหารเลี ยงสัตว์ และช่วยลดมูลฝอยลงไปได้มาก 
ก่อนน าอาหารไปเลี ยงสัตว์ควรต้มให้เดือดประมาณ 30 นาที เพ่ือฆ่าเชื อโรคและฆ่าพยาธิ (ชัชพล ทรง
สุนทรวงศ์ , 2546 : 164) 

 4) การหมักท าปุ๋ย (Composting) การหมักท าปุ๋ย หมายถึง การย่อยสลายของ
วัสดุหรืออินทรีย์สารที่ได้จากขยะมูลฝอยโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็นตัวท า
การย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุ มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด า มีคุณค่าที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
ดิน มีกระบวนการหมักแบบทั งใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ขยะมูลฝอยที่เหมาะในการน ามาท า
ปุ๋ยหมัก ได้แก่ เศษพืชผักและผลไม้ เศษใบไม้และเศษหญ้า รวมทั งเศษอาหาร กระดาษก็สามารถ
น ามาหมักท าปุ๋ยได้ ปุ๋ยหมักที่ดีมีสีด าเป็นเนื อเดียวกัน ร่วนซุย มีกลิ่นเหมือนดินธรรมชาติ สามารถ
น าไปใช้เป็นสารบ ารุงดินได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 20) 

 

http://www.muangthai.com/
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 5) การกองทิ้งกลางแจ้ง (Open dump) เป็นการน ามูลฝอยมากองทิ งไว้
กลางแจ้ง ไม่มีการควบคุมใดๆ ปล่อยให้ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการก าจัดที่ไม่
เหมาะสม เพราะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง ขยะมูลฝอยส่งกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และแพร่กระจายของเชื อโรค 

4.8.6 แนวทางการลดขยะมูลฝอย 

    การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ นของปริมาณขยะที่ส าคัญ คือ การลดขยะที่
แหล่งก าเนิด โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน การลดปริมาณขยะจะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการ
ก าจัดขั นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้ว
หน่วยงาน องค์กร และชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ นได้ โดยใช้ “แนวคิด 5 R” ดังนี   

 R.1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ น เช่น ใช้ตะกร้าใส่ของ
แทนถุงพลาสติก เลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก เพ่ือลด
ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะมูลฝอย  

         R.2 (Reuse) น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือเป็นการใช้ซ  า ก่อนที่จะ
ทิ งหรือเลือกใช้ของใหม่ เช่น ขวดน  าหวานน ามาบรรจุน  าดื่มหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
แจกันดอกไม้หรือท่ีใส่ดินสอ ขวดกาแฟที่หมดแล้วน ามาใส่น  าตาล การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว
หนึ่งหน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน้ต เป็นต้น 

R.3 (Recycle) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีแปรรูป เช่น การ
น ามาหลอมใหม่ ตัวอย่างการน าขยะมารีไซเคิล เช่น เศษกระดาษสามารถน าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็น
กล่องหรือถุงกระดาษ การน าแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้
อ่ืนๆ ฝากระป๋องน  าอัดลมก็สามารถน ามาหลอมใช้ใหม่หรือน ามาบริจาคเพ่ือท าขาเทียมให้กับคนพิการ
ได้ 
  R.4 (Repair) คือการซ่อมแซม โดยน าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ซึ่งจะทิ งเป็น
มูลฝอยมาซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอี  เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื อผ้า เป็นต้น 

    R.5 (Reject) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยากหรือย่อยสลายยาก หรือ
วัสดุที่ใช้ครั งเดียวแล้วทิ ง เช่น โฟม ซ่ึงระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติมีระยะเวลา
ที่แตกต่างกันไปดังตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.3 ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 
  

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย 

เศษกระดาษ 2 - 5 เดือน 

เปลือกส้ม 6 เดือน 

ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นกรองบุหรี่ 12 ปี 
รองเท้าหนัง 25 - 40 ปี 
กระป๋องอะลูมีเนียม 80 - 100 ปี 
ถุงพลาสติก 450 ปี 
โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2555 

 

5. บทสรุป 

 

 การที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ นท าให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ น ส่งผลท าให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายและเกิดปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมตามมา สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั นๆ ดังนั น
จึงควรเรียนรู้ถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันแก้ไข เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทั งมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน  า มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอาหาร มลพิษทางทัศนียภาพ 
มลพิษทางสังคม รวมถึงมลพิษทางขยะมูลฝอย เพ่ือให้เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ และ
ไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ นไปอีก 
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  ค าถามท้ายบท 

1. มลพิษสิ่งแวดล้อมคืออะไร สารมลพิษสิ่งแวดล้อมมีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
2. มลพิษสิ่งแวดล้อมเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
3. ให้นักศึกษาเขียนค าขวัญเชิญชวนให้บุคคลมีจิตสานึกในการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายใน

มหาวิทยาลัยและชุมชนมาอย่างละ 1 ค าขวัญ 

4. ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทางสังคมเรื่องใดที่นักศึกษาคิดว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุดในสังคมไทยและ
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเหตุใด จงบอกสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการป้องกันแก้ไข 

5. ขยะมูลฝอยภายในบ้านของนักศึกษาที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีอะไรบ้าง 
6. สารปรอทมีผลกระทบในระบบนิเวศแหล่งน  าอย่างไร  สามารถเข้าสู่ร่างกายสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ได้
อย่างไร มีผลกระทบอย่างไร 

7. จงยกตัวอย่างมลพิษทางทัศนียภาพที่นักศึกษาพบเห็นในชีวิตประจ าวันมา 10 อย่าง 
8. ในจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่มีวิธีการก าจัดขยะแบบใดบ้าง และมีวิธีการแบบใดเป็นหลัก 

9. จงยกตัวอย่างการน าแนวคิด 5R ที่นักศึกษาน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมาอย่างละ 3 อย่าง 
10. จงยกตัวอย่างขยะอันตรายมาอย่างน้อย 10 ชนิด 

11. ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นเป็นปัญหามลพิษทางน  าที่เกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการป้องกันปัญหา
ได้อย่างไร 

12. ในสภาพการจราจรที่ติดขัด ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศชนิดใดบ้าง และสารมลพิษที่พบมาก
ที่สุดในสภาวการณ์แบบนี คืออะไร 

13. ในชีวิตประจ าวันนักศึกษามีโอกาสได้รับมลพิษทางอาหารได้อย่างไรบ้าง และนักศึกษาจะมีวิธีการ
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากมลพิษทางอาหาร 

14. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงมาจากที่ใดบ้าง และมีวิธีการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียงได้
อย่างไร 

15. ปัญหามลพิษทางดินที่เป็นปัญหามากท่ีสุดที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร และมีวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

16. จงอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินด้วยวิธีการแกล้งดิน 

17. กิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาที่ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ น จงบอกมาอย่าง
น้อย 10 อย่าง 

18. การใส่บอแรกซ์ลงไปในอาหารถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

19. ให้นักศึกษาออกแบบการน าขยะหรือวัสดุที่ทิ งแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการ Reuse โดย
ประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ นงาน ระบุวัสดุที่ใช้ วิธีการประดิษฐ์ ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ที่จะได้รับ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 7 สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

1. ภาวะโลกร้อน  

   2. ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
   3. การลดลงของโอโซน 

   4. ฝนกรด 

5. ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้  
2. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และวิธีการป้องกันแก้ไขการ

เกิดภาวะโลกร้อนได้ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน

ได้ 

4. นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาได้ 
5. นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาได้ 
6. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการลดลงของโอโซนได้ 
7. นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบ วิธีการป้องกันแก้ไขการลดลงของโอโซนได้ 
8. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการเกิดฝนกรด และผลกระทบจากการเกิดฝนกรดได้ 
9. นักศึกษาสามารถสรุปข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับปัญหาด้านการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

10. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
โลกได ้

11. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 7 

 1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
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 1.3 วิธีการสอนแบบน าเสนอโดยวีดีทัศน์ 
 1.4  วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.5 วิธีการสอนแบบอภิปราย 

 1.6 วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

      2.5 ดูวีดีทัศน์เรื่องสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกและตอบค าถามลงในใบงาน 

     2.6 ศึกษากรณีศึกษา จากข่าว บทความ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

         วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 

     2.7 ท ารายงานเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับปัญหาด้านการ 

      เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 2.8 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 7 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 

4. วีดีทัศน์ 
5. ข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม และการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

6. การตอบค าถามในห้องเรียน 
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บทที่ 7 

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 
 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเป็นปัญหาวิกฤติของโลกในปัจจุบันคือ ภาวะโลกร้อนหรือภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก รวมทั้งปัญหาปรากฏการณ์เอลนีโญ 
ลานีญา ปัญหาการลดลงของโอโซน ฝนกรด เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับ
โลกซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลก จึงต้องมีการร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังจากทุกประเทศในโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการจัดการประชุมที่กรุง
สต็อกโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2515 ในด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น และได้ประกาศให้วันที่ 5 

มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งมีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งประชาชาติ 
(United nation environment programe) หรือเรียกย่อๆ ว่า UNEP ขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการ
เริ่มต้นในการร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างจริงจัง และทุกคนซึ่งเป็นประชากรของโลกควร
ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายไปมากกว่านี้ เพ่ือให้มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตราบนาน
เท่านาน 

 

1. ภาวะโลกร้อน (Global warming)  
 1.1 ความหมายของภาวะโลกร้อน 

     ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) คือ การที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนจากผลของภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect)  

     ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุจากการที่มนุษยส์ร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจ านวนมาก จาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ จากการคมนาคมขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้
มนุษย์ยังได้สร้างก๊าซไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) จากภาคอุตสาหกรรมอีก
ด้วย และการที่เราตัดไม้ท าลายป่าจ านวนมากเพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ท าให้กลไก
ในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้เร่งให้เกิดภาวะเรือนกระจกและส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น  

1.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect ) 
      ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจก 

ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นเอง (คณะกรรมการวิชา
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต, 2551 : 232) 

  

http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
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 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546 : 234)  ให้ความหมายของ ปรากฏการณ์เรือนกระจกว่า 
คือ สภาพที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศผิวโลกมีปริมาณเกินภาวะสมดุล ท า
ให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายกระจกหลังคาที่หุ้มเรือนกระจก และท าให้อุณหภูมิระหว่างผิวโลกกับก๊าซ
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศของโลก  

 ดังนั้น ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะสมตัวของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ในชั้นบรรยากาศ ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศของโลก และเกิดภาวะโลกร้อน  

     ในภาวะปกติชั้นบรรยากาศของโลกจะประกอบด้วย โอโซน ไอน้ า และก๊าซชนิดต่างๆ ซึ่ง
ท าหน้าที่กรองรังสีคลื่นสั้นบางชนิดให้ผ่านมาตกกระทบพ้ืนผิวโลก รังสีคลื่นสั้นที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลก
นี้ จะสะท้อนกลับออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง ที่เหลือพ้ืนผิวโลกที่ประกอบด้วยพ้ืนน้ า พ้ืนดิน 
และสิ่งมีชีวิตจะดูดกลืนไว้ หลังจากนั้นก็จะคายพลังงานออกมา ในรูปรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดแผ่
กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และแผ่กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งนั้นชั้น
บรรยากาศก็จะดูดกลืนไว้ และคายพลังงานความร้อนออกมาดังภาพที่ 7.1 ผลที่เกิดขึ้นคือท าให้โลก
สามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ จึงมีวัฎจักรน้ า อากาศ และฤดูกาลต่างๆ ด าเนินไปอย่าง
สมดุลเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตพืชและสัตว์  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ที่มา : http://region3.prd.go.th/Environment/index.php/2010-09-16-07-40-03/4-2010-

09-16-08-30-44.html, 2555 

 

 แต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติ 
อันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซ            
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นต้น ก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ 

 

http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://region3.prd.go.th/Environment/index.php/2010-09-16-07-40-03
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คือสามารถดูดกลืนและคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดได้ดีมาก  ดังนั้นเมื่อพ้ืนผิวโลกคายรังสี
อินฟราเรดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้  ต่อจากนั้นมันก็จะคาย
ความร้อนสะสมอยู่บริเวณพ้ืนผิวโลก และชั้นบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เรา
เรียกก๊าซที่ท าให้เกิดภาวะแบบนี้ว่า "ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)"  

                 โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยู่แล้ว กระจกตาม
ธรรมชาติของโลก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ าซึ่งจะคอยควบคุมให้อุณหภูมิของโลกโดย
เฉลี่ยมีค่าประมาณ 15 องศาเซลเซียส และถ้าหากในบรรยากาศไม่มีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิ
ของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20 องศาเซลเซียสมนุษย์และพืชก็จะล้มตายและโลกก็จะเข้าสู่ยุคน้ าแข็ง
อีกครั้งหนึ่ง 
                 ภาวะเรือนกระจกที่มากเกินขนาดอันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย ไอน้ า (H2O) โอโซน (O3) 

มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ถูกปลดปล่อยออกมาอย่าง
มหาศาลตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 

และสืบเนื่องถึงปัจจุบัน IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศได้พยากรณ์อุณหภูมิของผิวโลกในอีก 100 ปีถัดไป (ค.ศ. 2000 – 2100) 

คาดการณ์ว่าอุณหภูมิของผิวโลกมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจมากถึง 2 – 6 องศา
เซลเซียสในปี ค.ศ. 2100 (ลินน์ เชอรี และแกรี บราซ, 2555 : 131) 

1.3 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases: GHGs) 

     ก๊าซเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซต่างๆ หลายชนิด เราอาจ
แบ่งก๊าซเรือนกระจกได้เป็นสองพวกตามอายุการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ คือ พวกที่มีอายุการสะสม
อยู่ในชั้นบรรยากาศไม่นาน เนื่องจากก๊าซเหล่านี้สามารถท าปฏิกิริยาได้ดีกับไอน้ าหรือก๊าซอ่ืนๆ จึงท า
ให้มันมีอายุสะสมเฉลี่ยสั้น ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีอายุสะสมเฉลี่ยนานหลายปี เช่น 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน  เป็นต้น 
ก๊าซเหล่านี้นับเป็นก๊าซท่ีเป็นตัวการหลักของการเกิดภาวะเรือนกระจก เนื่องจากมันมีอายุสะสมเฉลี่ย
ยาวนาน และสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ทั้งยังส่งผลกระทบให้ผิว
โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้ด้วย ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide : CO2) 

        ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือ
มนุษย์ เช่น การเผาไหม้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเผาไหม้เชื้อเพลิง เผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรม 
จากการคมนาคม การเผาป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยและการท าปศุสัตว์ และการตัดไม้ท าลายป่า
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือการเกษตรกรรม ต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลง ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จึงขึ้นไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น จากผลการศึกษาปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ประมาณตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้น
มา ระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ท า ให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมใน
บรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ ทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นกว่าก๊าซ
ชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งหมายถึงผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและชั้นบรรยากาศจะยิ่งทวีความ
รุนแรงมากข้ึนต่อไปอีก การที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศมากขึ้น จะท า
ให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร  

     1.3.2 ก๊าซมีเทน (Methene : CH4) 

           แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมีอยู่ทั้งในธรรมชาติ และที่เกิดจากฝีมือมนุษย์  เช่น 
จากแหล่งนาข้าว จากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ ามัน 
และก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 
2 รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานรวมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/ตารางเมตร แม้ว่ามีก๊าซ
มีเทนอยู่ในอากาศเพียง 1.7 ppm แต่ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ กล่าวคือด้วยปริมาตรที่เท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีรายงานการศึกษาของ IPCC ว่าพ้ืนที่การเกษตรประเภทนาข้าวในประเทศแถบ
เอเชีย และออสเตรเลีย มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มาก และมีปริมาณ
แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ขึ้นกับชนิดและคุณภาพของดินในแต่ละพ้ืนที่  

1.3.3 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrusoxide : N2O) 

       ปกติก๊าซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชิวิตโดยแบคทีเรีย แต่
ที่มี เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน เนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น           
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด เป็นต้น ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่
เพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพ่ิมพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร นอกจากนั้นเมื่อก๊าซไนตรัสออกไซด์ลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ มันจะท า
ปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ท าให้เกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของโลกลดน้อยลง  
 1.3.4 สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons : CFCs) 

              CFCs  คือสารประกอบที่เกิดจากคลอรีน (Cl) ฟลูออรีน (F) และคาร์บอน (C) 
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ฟรีออน (Freon)” ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจาก
หลายกรณีเช่น การปล่อยควันพิษของโรงงาน พบสารนี้ได้ในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และใช้เป็นสาร
ขับเคลื่อนในกระป๋องสเปรย์ต่างๆ  เป็นต้น สาร CFCs มีความสามารถในการท าลายโอโซนใน
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บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการใช้ก๊าซประเภทนี้ให้น้อยลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบ
กับ 10 กว่าปีก่อน แต่ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ยังคงสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ยังเป็น
ต้นเหตุที่ท าให้มีพลังงานความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร  

1.3.5 โอโซน (O3) 

        เป็นก๊าซที่ประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจ านวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียงร้อยละ 
0.0008 ในบรรยากาศ โอโซนไม่ใช่ก๊าซที่มีเสถียรภาพสูง มีอายุอยู่ในอากาศได้เพียง 20 - 30 สัปดาห์ 
แล้วสลายตัว ก๊าซโอโซนมี 2 บทบาท ขึ้นอยู่ว่าอยู่ที่ใดในชั้นบรรยากาศ ดังนี้ 
          1) โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere ozone) 

               โอโซนเป็นเกราะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวมีเพียงร้อยละ 10 โอโซนส่วนใหญ่ในชั้นสตราโตสเฟียร์
รวมตัวเป็นชั้นบางๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 - 30 กิโลเมตร ท าหน้าที่กรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตจาก
ดวงอาทิตย์ออกไปร้อยละ 99 ก่อนถึงพ้ืนโลก หากร่างกายมนุษย์ได้รับรังสีนี้มากเกินไปจะท าให้เกิด
มะเร็งผิวหนัง ส่วนจุลินทรีย์ขนาดเล็กอย่างเช่นแบคทีเรียก็จะถูกฆ่าตาย 

        2) โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere ozone) 

            เป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือนกระจก 
โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ท าให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต์/
ตารางเมตร โอโซนในชั้นนี้เกิดจากการเผาไหม้มวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต์ ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากการ จราจรติดขัด เครื่องยนต์ เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยู่ใน   
หมอกควัน เมื่อโอโซนอยู่ในบรรยากาศชั้นล่างหรือเหนือพ้ืนผิวจะให้โทษมากกว่าให้คุณ เนื่องจากเป็น
พิษต่อร่างกาย โอโซนในชั้นบรรยากาศนี้เป็นก๊าซสีฟ้าอ่อน กลิ่นฉุน มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ แสบตา ท าลายคลอโรฟิลล์ท าให้ใบพืชมีสีเหลืองซีดและไม่
สามารถสังเคราะห์แสงได้  

1.3.6 ไอน้ า (H2O) 

        เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ     
0 - 4 ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและ
ชายทะเลจะมีไอน้ าอยู่มาก ส่วนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิต่ าจะมีไอน้ าในบรรยากาศ
เพียงเล็กน้อย ไอน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ไอน้ าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ าในธรรมชาติ น้ า
สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจายความร้อนแก่บรรยากาศและ
พ้ืนผิว ไอน้ าเกิดจากโดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และจาก
การหายใจและคายน้ าของสัตว์และพืชในการท าเกษตรกรรม 
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1.4 ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

     นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์ทั้งโลก มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.4.1 ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลท าให้โลกมี
อุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉลี่ยสูงกว่า 0.8 องศาเซลเซียสต่อระยะเวลา 10 ปี (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์,   
2546 : 234) ภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบถึงความดันบรรยากาศด้วย และการเปลี่ยนแปลงในความ
ดันบรรยากาศนี้เองที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศโลก เพราะความดันอากาศจะควบคุมการไหลเวียน
บรรยากาศ ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของความชื้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณของฝนที่ตก อุณหภูมิ ลม และพายุ ปัจจุบันอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้น้ าแข็งขั้วโลก
ละลาย ซึ่งน้ าแข็งขั้วโลกเหนือเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1970 ท าให้หมีขั้วโลกซึ่งเดินทางไป
มาระหว่างแพน้ าน้ าแข็งเพ่ือล่าแมวน้ า เนื่องจากน้ าแข็งละลายไปมาก ท าให้หมีต้องว่ายน้ าเป็นระยะ
ทางไกลขึ้นส่งผลให้หมีข้ัวโลกบางตัวหมดแรงและตายไปก่อนที่จะว่ายไปถึงน้ าแข็งแพต่อไป (อัล กอร์, 
2553 : 90) ดังภาพที่ 7.2 น้ าแข็งที่ละลายนอกจากจะกัดเซาะหน้าดินจนพังทลายแล้ว ยังท าให้มีน้ า
จืดปริมาณมหาศาลไหลเข้าไปรบกวนกระแสเทอร์โมฮาไลน์ของโลก  เกิดเป็นความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนที่บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น แผ่นดินตามชายฝั่งจะ
มีความชุ่มชื้นมากขึ้น เมื่อมีฝนตกหนักขึ้นจนเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ดินอันอุดมสมบูรณ์จะถูก
พัดพาไปตามล าน้ าเกิดเป็นความขุ่นของสายน้ า ที่เมื่อตกตะกอนจะสร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ า 

เมื่อสายน้ าขุ่นไหลออกสู่ชายฝั่งจะท าลายแนวปะการัง แหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ า นอกจากนั้น
แล้วตะกอนดินที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายตามชายฝั่ง เมื่อ
สาหร่ายเหล่านี้ตายลงจะเกิดการเน่าเสีย ที่ลดปริมาณออกซิเจนในน้ าจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า 
นอกจากนั้นแล้วอุณหภูมิโลกท่ีสูงขึ้นยังท าให้ฤดูหนาวที่ข้ัวโลกเหนือมีระยะเวลาที่สั้นลงและอุณหภูมิที่
อุ่นขึ้นนี้ อาจท าให้มีเทนแช่เยือกแข็งที่ฝังตัวอยู่ในชั้นน้ าแข็งตื้นๆ เกิดการละลายแล้วระเหยกลายเป็น
ก๊าซมีเทนที่ลอยขึ้นสู่บรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการเกิดแก๊สมีเทนจ านวนมหาศาลใน
บรรยากาศ อาจเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลน้ าลึกในอดีต จ านวนมากเมื่อหลายล้านปี
มาแล้ว เพราะก๊าซมีเทนจะท าปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในน้ ากลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท า
ให้สัตว์ทะเลจ านวนมากตายเพราะขาดอากาศหายใจ  
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1.4.2 ผลกระทบต่อแหล่งน้ า ปรากฏการณ์เรือนกระจกท าให้แผ่นดินตามชายฝั่ง มี 

ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นและมีฝนตกหนักขึ้น ในขณะที่แผ่นดินที่อยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทวีปจะมีปริมาณ
น้ าน้อยลงและมีความแห้งแล้งมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตจึงต้องมีการปลูกป่าให้มากขึ้น มีการสร้าง
แหล่งน้ าใต้ดินและเข่ือนใต้ดินเพื่อลดการสูญเสียน้ าบนแผ่นดินใหญ่ในฤดูร้อนและฤดูหนาว 

1.4.3 ผลกระทบต่อแหล่งพลังงาน ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อแหล่งพลังงาน เกิด 

ขึ้นกับกิจกรรมขุดเจาะน้ ามันในมหาสมุทรที่อยู่ใต้อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดพายุหมุนที่รุนแรงย่อมเป็นอุปสรรคในการขุดเจาะน้ ามันในทะเลและมหาสมุทร  วาตภัยอาจ
กระหน่ าแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเลจนอับปาง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ า พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานลม ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากกว่าการ
ผลิตพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะระดับน้ าที่ลดลงอย่างมากของเขื่อนในหน้าแล้ง ท าให้มีปริมาณ
น้ าไม่พอต่อการผลิตไฟฟ้า 

1.4.4 ผลกระทบต่อระดับน้ าทะเลและท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์คาด 

ว่าถ้าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นอีก 0.3 องศาเซลเซียส จะท าให้กราเซียร์ (Glacier) เกิดการ
ละลายจนระดับน้ าในมหาสมุทรเพ่ิมขึ้นอีก 100 เมตร การขยายตัวของมหาสมุทรท าให้เมืองที่อยู่
บริเวณชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มปากแม่น้ า ที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลไม่มากจะถูกน้ าท่วม จนมนุษย์
ต้องมีการย้ายถิ่นฐานใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคม 

1.4.5 ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

จะเร่งการเจริญเติบโตของพืช ในขณะเดียวกันอากาศที่ร้อนขึ้นจะเร่งการระเหยและการคายน้ าของ
พืช ท าให้พืชเกิดอาการเหี่ยวแห้งตายได้ ถ้ามีการจัดสรรน้ าในการชลประทานได้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการ เกษตรกรรม นอกจากนั้นแล้วอากาศร้อนยังเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด
ที่ท าลายพืช โดยเฉพาะพืชที่หลงเหลืออยู่ในเขตป่าฝนที่มีการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน 
เนื่องจากการกัดเซาะของน้ าในบริเวณที่มีการตัดไม้ท าลายป่า เกษตรกรอาจต้องแสวงหาพันธุ์พืช

 

ภาพที่ 7.2 หมีขั้วโลกบนแผ่นน้ าแข็ง 
ที่มา : http://thai.cri.cn/247/2011/ 

02/14/228s184076.htm, 2555 
 

http://thai.cri.cn/247/2011/%2002/14/228s184076.htm
http://thai.cri.cn/247/2011/%2002/14/228s184076.htm
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ใหม่ๆ ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต การขนส่ง และ
การตลาด 

1.4.6 ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของโลก ระดับน้ าทะเลที่สูงและอุ่นขึ้น ท าให้ 
สัตว์และพืชต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างหนักเพ่ือความอยู่รอด และถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะล้มตายลง เช่นในปี 
1998 อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ าทะเลได้ท าลายปะการังของโลกไปร้อยละ 10 และส่งผลกระทบต่อการ
สืบพันธุ์ของสัตว์และปลาน้ าเย็น ระดับน้ าที่สูงขึ้นยังท าให้เกิดการสูญพันธุ์ของกบ 50 ชนิดในป่าของ
คอสตาริก้า ในมหาสมุทรอาร์คติกแมวน้ าและหมีขาวก าลังเผชิญชะตากรรมท่ีเลวร้ายจากช่วงฤดูหนาว
ที่สั้นลง ส่วนดินแดนในเขตมรสุมจะมีพายุฤดูร้อนเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น โดยระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น 

ท าให้เกิดการสูญเสียของผลิตผลทางการเกษตรและมีการระบาดที่มากขึ้นของเชื้อโรคหลายชนิด เช่น 
มาเลเรีย เป็นต้น 

  1.4.7 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศท าให้
เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อากาศที่ร้อนและมีความชื้น
สูงจะบั่นทอนสุขภาพในการท างานของมนุษย์ ก่อให้เกิดความกดดันต่อสภาพร่างกายและจิตใจ 

ร่างกายจึงมีภูมิคุ้มกันที่ต่ าลงจนง่ายต่อการรับเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ  โดยอุณหภูมิและ
ความชื้นที่สูงเกินไปอาจท าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนเกิดการเสียชีวิตได้  เช่น กรณีคลื่นความร้อน 

(Heat wave) ที่แผ่ขยายสู่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1995 ท าให้มีผู้สูงอายุ เด็ก และ
คนป่วยเสียชีวิต 739 คนภายในเวลา 1 สัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิสูง 37 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 90 และในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ 2003 คลื่นความร้อนได้ท าให้คนยุโรปเสียชีวิตประมาณ 

35,000 คน โดยอากาศอุ่นชื้นที่รุนแรงของคลื่นความร้อน ท าให้ร่างกายของมนุษย์สูญเสียน้ าอย่าง
มาก มีปัญหาต่อระบบการหายใจ อากาศร้อนท าให้เลือดสูญเสียความสามารถในการจับตัวเป็นก้อน 

เกิดเลือดออกตามทวารและอวัยวะต่างๆ เช่น ห ูตา จมูก ปาก เป็นต้น 

1.4.8 การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นคือผลกระทบโดยตรง 
จากภาวะโลกร้อน เกิดจ านวนน้ าทะเลที่มีปริมาณมากขึ้นเพราะธารน้ าแข็งละลาย  ก่อนหน้านี้คน
ทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าที่น้ าทะเลสูงเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติ แต่จริงๆแล้วเกิดจากอุณหภูมิของ
โลกที่สูงขึน้เรื่อยๆ ท าให้ธารน้ าแข็งละลายอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ระดับน้ าทะเลทั่วโลกขยับสูงขึ้น 1 

นิ้วภายใน 10 ปีเป็นที่แน่นอนว่าภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่อาศัย
อยู่บนพ้ืนที่ต่ า มีการวิจัยออกมาว่าภายใน 100 ปี น้ าทะเลจะหนุนขึ้นมาบนพ้ืนดินเป็นพ้ืนที่กว้าง 
ยกตัวอย่างเช่น ชายฝั่งตะวันออกของประเทศอังกฤษ ที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล 

1.4.9 การรุกล้ าของน้ าทะเลตามแนวชายฝั่ง ประชาชนบางส่วนจะบริโภคน้ าจาก 

หนองน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วโลก แต่หนองน้ าหรือแม่น้ าเหล่านี้ได้ถูกท าลายอย่างต่ าเนื่องโดยน้ าทะเลที่
หนุนขึ้นมาสู่พ้ืนดิน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล เช่น แม่น้ าอินเดียน ซึ่งเป็นแม่น้ าที่
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เป็นศูนย์กลางของไร่ส้มโอที่มีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา ที่ถูกน้ าทะเลกลืนหายไปแล้วและมีแนวโน้มว่า 

50% ของพ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพ้ืนทีต่ า จะถูกน้ าทะเลกลืนหายไปในอนาคต 

ส่งผลให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ ไม่สามารถเพาะปลูกวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ 
1.4.10 น้ าทะเลกัดเซาะชายหาด อีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดจากระดับน้ าทะเลที่เพิ่ม 

สูงขึ้นคือ น้ าทะเลจะกัดเซาะตลิ่งและชายหาดทั่วโลกเป็นบริเวณกว้าง ท าให้หาดทรายที่สวยงามถูกน้ า
ทะเลกัดเซาะ จนสร้างความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศต่างๆทั่วโลก  และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศริมชายหาดอย่างรุนแรง จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเรื่อยๆ 

1.4.11 ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ผลกระทบส าคัญของภาวะโลกร้อนอีกกรณี คือส่งผล 

ให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น พายุเฮอริเคนหรือทอร์นาโดที่เพ่ิมขึ้น   

20-35% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา หลังจากเกิดวิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสีย 
หายอย่างมหาศาล ที่เลวร้ายไปกว่านั้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึนในอนาคตอีกด้วย 

1.4.12 ฝนตกมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ าที่ระเหย
ขึ้นสู่ท้องฟ้ามีมากข้ึน ท าให้ฝนตกบ่อยครั้งมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ และท าให้
กระแสน้ าสร้างความเสียหายให้แก่หลายพ้ืนที่ทั่วโลก หลายคนอาจมองว่า ฝนยิ่งตกบ่อย ยิ่งท าให้
อุณหภูมิลดลง แต่ความจริงกลับเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากไอน้ าที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจะขัดขวาง
กระบวนการสร้างความเย็นของโลกด้วยการกระท าที่เหมือนกับก๊าซเรือนกระจก  ส่งผลให้สภาพ
อากาศของโลกเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 

1.4.13 สภาพภูมิอากาศที่ไม่สม่ าเสมอ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากภาวะโลกร้อนถือเป็นเรื่องที่รุนแรงมากและท าให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้  เนื่องจาก เชื้อโรค
จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ด้วยอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ท าให้ธารน้ าแข็งที่ขั้วโลก
เหนือมีขนาดเล็กลงถึงร้อยละ 50 ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เมื่อธารน้ าแข็งละลายก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ 

เช่น น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าในทะเลสาบล้นท่วมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ก่อนที่จะเกิดภัยแล้งอย่าง
รุนแรงตามมา ภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกแปรปรวน การละลายอย่างต่อเนื่องของ
น้ าแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย ท าให้น้ าในแม่น้ าคงคาซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญของคนกว่า 500 ล้านคน ท า
ให้แหล่งน้ าส าคัญของคนจ านวนมากไม่สะอาดและส่งผลเสียต่อคนเหล่านั้นในที่สุด 

1.4.14 น้ าแปรสภาพเป็นกรด ในโลกของเรา มหาสมุทรคือแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่ใหญ่ที่สุด โดยที่น้ าจะท าการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว
แปรสภาพเป็นกรด ก่อนที่จะแปรสภาพกลับมาเป็นน้ าธรรมดาอีกครั้ง ด้วยก๊าซออกซิเจนจากแนว
ปะการัง และหากแนวปะการัง ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของเหล่าสัตว์น้ าถูกท าลาย ก็จะส่งผลให้มี
ออกซิเจนที่คอยก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าน้อยลงจนท าให้น้ าทะเลกลายเป็นกรดในที่สุด 
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1.4.15 ภัยแล้ง แม้จะมีหลายพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมอย่างหนัก แต่ก็มีอีกหลายพ้ืนที่ทั่ว
โลกที่ต้องพบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและก่อให้เกิดไฟป่าที่รุนแรง ที่แย่ไปกว่า
นั้นควันที่เกิดจากไฟป่าคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท าลายชั้นบรรยากาศอีกด้วย ก่อนหน้านี้มีการ
ระบุว่า ไฟป่าเกิดขึ้นตามวัฏจักรของธรรมชาติเพ่ือเป็นการท าลายต้นไม้เดิมแล้วต้นไม้ใหม่ๆ จะเกิด
ขึ้นมาแทนที ่เพ่ือเป็นการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน  

1.5 แนวทางแก้ไขปัญหาในการลดแก๊สเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

      1.5.1 ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและการเข้าใจธรรมชาติ เพราะการกระท าของ
มนุษย์ทุกคนล้วนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นจิตส านึกของสังคมและชุมชนเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการสร้างมาตรการต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ อันน าไปสู่การอนุรักษ์โลกอันเป็น
ถิ่นก าเนิดและแหล่งอาศัยของสรรพชีวิต 

      1.5.2 ลดการผลิตและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอุตสาหกรรม เช่น ไม่ใช้สเปรย์ที่
ขับเคลื่อนด้วยก๊าซเรือนกระจก หรือน้ ายาท าความเย็นที่ท าจากก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

      1.5.3 ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลและพยายามใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ขับรถให้น้อยลงด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชน ใช้รถร่วมกัน เดิน ขี่จักรยาน 

หลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งรีบของวัน ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด เลือกซื้อรถที่ประหยัดพลังงาน มี
การบ ารุงรักษารถอย่างถูกต้อง และขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม ตรวจเช็คลมยางเป็นประจ าทุก
เดือน  

     1.5.4 ลดการตัดไม้ท าลายป่าและการเผาพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม เพราะการตัดไม้
ท าลายป่าและการผาพ้ืนที่อย่างสิ้นซากจะท าให้เกิดการสูญพันธุ์ของพันธุ์ พืชและจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ในดินต้องตายลงไปจ านวนมาก นอกจากนั้นยังท าให้เกิดมลพิษและหมอกควันที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเกิดลามเป็นไฟไหม้บ้านเรือน หรือไฟป่า 

     1.5.5 ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม ด้วยการควบคุมจ านวนของสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ท าการจัดการฟาร์มและดินอย่างเป็นระบบ และลดการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ เป็นต้น 

     1.5.6 ท าการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งเพ่ือการ
น ากลับมาใช้ซ้ าอีกในรูปแบบต่างๆ เช่น การเก็บถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้ามาใช้ประโยชน์เป็นถุง
ขยะ เป็นต้น การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการน าวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร มูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและไบโอก๊าซเพ่ือการหุงต้ม การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้ง
เพ่ือการประหยัดพลังงาน เช่น การน าบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นกระป๋อง
อะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก และขวดแก้วเก่ามาหลอมใหม่ ซึ่งการท าเช่นนี้จะสามารถลดต้นทุนการ
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ผลิต ท าให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 - 85 นอกจากนั้นแล้วการใช้พลังงานอย่างประหยัดยังช่วย
ลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

     1.5.7 ปรับปรุงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมและบ้านเรือนให้เหมาะสม เช่น มีการคัดเลือก
แยกประเภทของขยะ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ด้วยการปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างความเย็นและผลิตก๊าซ
ออกซิเจน หรือปรับตั้งค่าอุณหภูมิให้เหมาะสม ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน ติดฉากกัน
ความร้อนตามประตูและหน้าต่าง เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เลือกใช้หลอดไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน เช่น การแทนที่หลอดไฟธรรมดาในบ้าน 5 หลอด ด้วยหลอดไฟประหยัดพลังงาน
ฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 

     1.5.8 การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น การใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังคลื่น พลังงานแก๊สไฮโดรเจน และพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 

     1.5.9 ควบคุมจ านวนประชากรของโลก เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกอย่าง
รวดเร็ว ท าให้มีการผลิตมลพิษและก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ท าให้ต้องขยายพ้ืนที่การเกษตรให้มากขึ้น 

ประกอบกับการท าไร่เลื่อนลอยที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่ต่ ามากอันเป็นการท าร้ายป่าอย่างรุนแรง  โดยไม่มี
การปลูกใหม่ทดแทน ท าให้พ้ืนที่ป่าถูกท าลายให้หมดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วทรัพยากรใน
โลกนี้ยังมีปริมาณจ ากัด เมื่อประชากรมีจ านวนมากขึ้นจึงเกิดเป็นความขาดแคลนและมีการแย่งชิง
ทรัพยากรเกิดขึ้น 

     1.5.10 สร้างมาตรการกระตุ้นให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยภาครัฐมีการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานผ่านระบบภาษี เช่น ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์และนอร์เวย์ มีการคิดภาษีจาก
ปริมาณธาตุคาร์บอนที่ใช้ และในอเมริกาก าลังเริ่มการคิดภาษีจากส่วนของพลังงานที่มีการใช้เพ่ิมข้ึน 

 

2.  ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา (El Niño and La-Niña)  

 เอลนีโญ (El Niño) และ ลานีญา (La-Niña) เป็นค าที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ทางด้านสมุทรศาสตร์ ซึ่งเอลนีโญและลานีญาได้เกิดขึ้นนานนับพันปีมาแล้ว และในระยะหลังในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมา เอลนีโญและลานีญาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผ่านมา 

เอลนีโญ และ ลานีญา เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรและจะ
กระทบต่อบรรยากาศ และรูปแบบของภูมิอากาศรอบโลก ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงในชั้น
บรรยากาศ ก็จะกระทบต่ออุณหภูมิของมหาสมุทรและกระแสน้ าเช่นกัน ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิ
ที่ผิวหน้าน้ าในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน (Tropical pacific) แถบเส้นศูนย์สูตรมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างผิดปกติ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างพ้ืนผิวของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศจะเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา 
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2.1 ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) 

  2.1.1 ความหมายของปรากฏการณ์เอลนีโญ 

         เอลนีโญ (El Niño) มาจากภาษาสเปน แปลว่า เด็กชายเล็กๆ หรือหมายถึง บุตร
ของพระคริสต์ ส าหรับชาวประมงเปรูและเอกวาดอร์ “เอลนีโญ”เป็นชื่อกระแสน้ าอุ่นที่ไหลเลียบ
ชายฝั่งเปรูลงไปทางใต้ ซึ่งจะเกิดขึ้นมาในช่วงคริสต์มาสเกือบทุกปี (ช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ซึ่งตรง
กับช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ) และได้กลายมาเป็นค าที่ใช้เรียกกระแสน้ าอุ่นที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ 
ซึ่งโดยเฉลี่ยจะเกิดข้ึน 2 - 3 ครั้งในทุกๆ 10 ปี 
     ปรากฏการณ์เอลนิโญ มีชื่อเรียกว่า (El Niño Southern Oscillation : ENSO) 

คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เกิดจากอิทธิพลของลมสินค้าตะวันออกเฉียง 
เหนือ พัดจากด้านล่างของทวีปอเมริกาใต้เลียบชายฝั่งทะเล ขณะที่กระแสน้ าเย็นซึ่งพัดขนานเส้นศูนย์
สูตรไปยังทวีปออสเตรเลียเกิดการย้อนกลับ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ เกิดความ
แห้งแล้งในทวีปอเมริกาใต้และทวีปออสเตรเลีย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ทางตอนใต้ของโลก เช่น ประเทศอินโดนีเซีย (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2546 : 238)  

   2.1.2 การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ  

                  ตามปกติเหนือน่านน้ ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนหรือมหาสมุทรแปซิฟิกเขต
ศูนย์สูตรจะมีลมค้าตะวันออกพัดปกคลุมเป็นประจ า ลมนี้จะพัดพาผิวหน้าน้ าทะเลที่อุ่นจากทาง
ตะวันออก บริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ เปรู และชิลีตอนเหนือ ไปสะสมอยู่ทางตะวันตก ชายฝั่ง
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย) ท าให้บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีความชื้นเนื่องจาก
ขบวนการระเหย และมีการก่อตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย  

รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่เป็นเกาะอยู่ในแปซิฟิกตะวันตก (ภาพที่ 7.3) ขณะที่ทางตะวันออกของ
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีการไหลขึ้นของน้ าเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิวน้ าและท าให้เกิดความแห้งแล้ง
บริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้ แต่เมื่อลมค้าตะวันออกมีก าลังอ่อนกว่าปกติ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณด้าน
ตะวันออกของปาปัวนิวกินี (ปาปัวนิวกินี คือ เกาะที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทางแปซิฟิกตะวันตก
เหนือทวีปออสเตรเลีย) จะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเป็นตะวันตก ท าให้เกิดคลื่นใต้ผิวน้ าพัดพา
เอามวลน้ าอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณแปซิฟิกตะวันตกไปแทนที่น้ าเย็นทางแปซิฟิกตะวันออก  เมื่อมวล
น้ าอุ่นได้ถูกพัดพาไปถึงแปซิฟิกตะวันออก บริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ ก็จะรวมเข้ากับผิวน้ า ท า
ให้ผิวหน้าน้ าทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติ และน้ าอุ่นนี้จะค่อยๆ แผ่ขยายพ้ืนที่ไปทางตะวันตกถึง
ตอนกลางของมหาสมุทร ส่งผลให้บริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆและฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของ
มหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่บริเวณตอนกลางและตะวันออก (ภาพที่ 7.4) บริเวณดังกล่าวจึงมีฝน
ตกมากกว่าปกติ ในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยและเกิดความแห้งแล้ง 
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  การเกิดเอลนีโญส่วนมากน้ าที่อุ่นผิดปกติจะปรากฏครั้งแรกบริเวณชายฝั่ง
ประเทศเอกวาดอร์และเปรูในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม แต่เอลนีโญที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจจะ
แตกต่างไปจากรูปแบบปกติดังกล่าวนี้ได้ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเกิดเช่นนี้เสมอไป ดังตัวอย่างเช่น    
เอลนีโญปี พ.ศ. 2525 – 2526 อุณหภูมิพ้ืนผิวน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้เริ่มอุ่นขึ้นช้ากว่า
รูปแบบปกติหลายเดือน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) 

                 การเกิดเอลนีโญ มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดขึ้นหลายปัจจัย ได้แก่ ความผันแปร
ของกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิก ความผันผวนของกระแสลมในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ 
เนื่องจากลมระดับสูงที่ก่อตัวในชั้นสตราโทสเฟียร์ จะพัดแรงขนานไปกับเส้นศูนย์สูตรและส่งผลต่อ
คาบการอุ่นขึ้นและการเย็นตัวลงของพ้ืนผิวน้าทะเล และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือให้เกิดพายุหมุนเขต
ร้อน และการเปลี่ยนแปลงจุดดับบนดวงอาทิตย์ โดยพบว่าความถี่ของการเกิดเอลนีโญเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
มีจุดดับบนดวงอาทิตย์น้อยลง จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นการเกิดเอลนีโญน่าจะเป็นผลรวม
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาเก้ือหนุนกันทั้งปัจจัยทางด้านบรรยากาศ มหาสมุทร และธรณีฟิสิกส์ 

 

 
ภาพที ่7.3  สภาวะปกติ  

ที่มา : http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf, 2555 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf
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ภาพที่ 7.4 สภาวะเอลนีโญ  

ที่มา : http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf, 2555 

  

2.1.3 ขนาดของเอลนีโญ 

        ดัชนีชี้วัดขนาดของเอลนีโญที่ส าคัญและชัดเจนที่สุดตัวหนึ่ง คืออุณหภูมิผิวน้ า
ทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้นไม่ว่าจะทางตะวันออกหรือตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร  อุณหภูมิยิ่งสูงกว่า
ปกติมากเท่าไร ปรากฏการณ์ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งขนาดของเอลนีโญออกเป็น
ขนาดต่างๆ ดังนี้ 

1) ขนาดรุนแรงมาก ปริมาณฝนสูงมากที่สุด มีน้ าท่วม และเกิดความ
เสียหายในประเทศเปรู มีบางเดือนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกใต้ที่อุณหภูมิผิวน้ าทะเล
บริเวณชายฝั่งสูงกว่าปกติมากกว่า 7 องศาเซลเซียส  

2) ขนาดรุนแรง ปริมาณฝนสูงมาก มีน้ าท่วมตามบริเวณชายฝั่ง มีรายงาน
ความเสียหายในประเทศเปรู มีหลายเดือนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกใต้ที่อุณหภูมิผิว
น้ าทะเลบริเวณชายฝั่งสูงกว่าปกติ 3 – 5 องศาเซลเซียส 

3) ขนาดปานกลาง  ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ มีน้ าท่วมตามบริเวณชายฝั่ง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศเปรูอยู่ในระดับต่ า โดยทั่ว ๆ ไปอุณหภูมิผิวน้ าทะเลบริเวณชายฝั่ง
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้จะสูงกว่าปกติ 2 – 3 องศาเซลเซียส 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนที่น ามาใช้ก าหนดขนาดของเอลนีโญ ซึ่งรวมถึง
ต าแหน่งของแอ่งน้ าอุ่น (Warm pool) ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณพ้ืนผิวมหาสมุทรซึ่ง
ปกคลุมด้วยแอ่งน้ าอุ่นที่ผิดปกติ หรือความลึก (ปริมาตร) ของแอ่งน้ าอุ่นนั้น ยิ่งแอ่งน้ าอุ่นมีอาณา
บริเวณกว้างและมีปริมาตรมากปรากฏการณ์จะยิ่งมีความรุนแรงเพราะจะมีความร้อนมหาศาลซึ่งจะมี

http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf
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ผลต่อบรรยากาศเหนือบริเวณนั้น ในกรณีที่เอลนีโญมีก าลังอ่อนบริเวณน้ าอุ่นมักจะจ ากัดวงแคบอยู่
เพียงแค่ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาใต้ แต่กรณีเอลนีโญขนาดรุนแรงบริเวณที่มีน้ าอุ่นผิดปกติจะแผ่
กว้างปกคลุมทั่วทั้งตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร  (กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2555) 

2.1.4 ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ 

        ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชีวิต
และทรัพย์สินมีมานานแล้ว โดยมีบันทึกไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2343 ตามค าบอกเล่าของชาวประมงชายฝั่ง
ของประเทศเปรู โดยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ การฟอกขาว
ของปะการัง ท าให้สัตว์ทะเลหลายชนิดขาดแหล่งอาหารและเสียชีวิตเนื่องจากปรับตัวไม่ทัน สัตว์
หลายชนิดหายไปจากท้องถิ่น ส่วนภัยธรรมชาติ ได้แก่ มีปริมาณน้ าฝนตกมากกว่าปกติจนเกิดอุทกภัย
หรือเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ซึ่งระดับผลกระทบขึ้นอยู่กับพ้ืนที่  

       ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ การก่อตัวของเมฆและฝนเหนือน่านน้ า
บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงและจะขยับไปทางตะวันออก ท าให้บริเวณตอนกลางและ
ตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร รวมทั้งประเทศเปรูและเอกวาดอร์มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย 

ขณะที่มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นท่ีนิวกินีและอินโดนีเซีย อีกทั้งบริเวณเขตร้อนของตอนเหนือออสเตรเลีย
มักจะเริ่มฤดูฝนล่าช้า นอกจากพ้ืนที่บริเวณเขตร้อนแล้วเอลนีโญยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความ
ผิดปกติของภูมิอากาศในพื้นที่ซ่ึงอยู่ห่างไกลด้วย เช่น ความแห้งแล้งทางตอนใต้ของแอฟริกา  

       ในอดีต นักวิทยาศาสตร์พบว่าในฤดูหนาวและฤดูร้อนซีกโลกเหนือ ในระหว่าง
เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน – สิงหาคม รูปแบบของฝนและอุณหภูมิหลายพ้ืนที่ผิด
ไปจากปกต ิเช่น ในฤดูหนาวบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาและตอนเหนือของประเทศบราซิล
แห้งแล้งผิดปกติ ขณะที่ทางตะวันตกของแคนาดา อลาสก้า และตอนบนสุดของอเมริกามีอุณหภูมิสูง
ผิดปกติ ส่วนบางพ้ืนที่บริเวณกึ่งเขตร้อนของอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิลตอนใต้ถึง
ตอนกลางของอาร์เจนตินามีฝนมากผิดปกติ 

  นอกจากเอลนีโญจะมีผลกระทบต่อรูปแบบของฝนและอุณหภูมิแล้วยังมี
อิทธิพลต่อการเกิดและการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนอีกด้วย  โดยปรากฏการณ์เอลนีโญไม่
เอ้ืออ านวยต่อการก่อตัวและการพัฒนาของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแอตแลนติก  ท าให้พายุ
หมุนเขตร้อนในบริเวณดังกล่าวนี้ลดลง ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและสหรัฐ 
อเมริกามีพายุพัดผ่านมากขึ้น ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกที่มีการ
ก่อตัวทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มักมีเส้นทางเดินของพายุขึ้นไปทางเหนือมากกว่าที่จะ
เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้  (แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ, 

2555) 
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  2.1.5 ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อประเทศไทย 

        จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีที่เกิดปรากฏการณ์
เอลนีโญ จากข้อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือนในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 –       
พ.ศ. 2543 พบว่า ในปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ต่ ากว่าปกติ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และพบว่าปรากฏการณ์เอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมี
ผลกระทบท าให้ปริมาณฝนต่ ากว่าปกติมากขึ้น ส าหรับอุณหภูมิปรากฏว่าสูงกว่าปกติทุกฤดูในปีที่เกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และสูงกว่าปกติมากขึ้นในกรณีที่
ปรากฏการณ์เอลนีโญมีขนาดปานกลางถึงรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในช่วงกลางและ
ปลายฤดูฝน ไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาวะฝนได้ชัดเจน นั่นคือ ปริมาณฝนของประเทศไทยมี
โอกาสเป็นไปได้ทั้งสูงกว่าปกติและต่ ากว่าปกติหรือ อาจกล่าวได้ว่าช่วงกลางและปลายฤดูฝนเป็นระยะ
ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญมีผลกระทบต่อปริมาณฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน  

จากผลการศึกษาพอสรุปได้กว้างๆ ว่าหากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ปริมาณ
ฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะต่ ากว่าปกติ โดยเฉพาะฤดูร้อนและต้นฤดูฝน ในขณะที่อุณหภูมิ
ของอากาศจะสูงกว่าปกติ เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ปรากฏการณ์เอลนีโญมีขนาดรุนแรง ผลกระทบ
ดังกล่าวจะชัดเจนมากขึน้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555) 
 นอกจากนี้จากการเปิดเผยของหัวหน้าศูนย์ควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด
อุทัยธานี บอกให้ทราบว่าสถานการณ์ไฟป่าในปี พ.ศ. 2544 มาเร็วกว่าทุกๆ ปี อาจเนื่องมา จาก
ปรากฏการณ์เอลนิโญ ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของแมกมาในประเทศอินโดนีเซียไปประเทศเปรู โดย
พัดพาเอาความชุ่มชื้นไปด้วย เป็นเหตุให้อุณหภูมิต่างกัน 3 องศาเซลเซียส ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในที่สุด ท าให้สัตว์ป่าขาดแคลนน้ าและเกิดไฟป่าขึ้น  (ชัชพล ทรง
สุนทรวงศ์ : 2546 : 241) 

 2.2 ปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) 

       ลานีญา (La Niña) เป็นค าในภาษาสเปน แปลว่า เด็กหญิงตัวน้อย เป็นปรากฏการณ์ที่
เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโญ แต่จะมีกระบวนการที่ตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ อุณหภูมิของน้ า
ทะเลในเขตศูนย์สูตรของแปซิฟิกด้านทิศตะวันออกจะเย็นกว่าปกติ  ท าให้เกิดพายุเฮอริเคนใน      
มหาสมุทรแอตแลนติก เกิดฝนหนักในด้านตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงด้าน
เหนือของภาคตะวันตก เมื่อลานีญาอ่อนก าลังลงจะท าให้อากาศเกิดความชุ่มชื้น เกิดฝนตกและอาจ
ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน ลานีญาจะเกิด 3-5 ครั้งต่อปี โดยจะเว้นช่วงระยะการเกิดประมาณ 1-2 ปี 
จะไม่เกิดต่อเนื่องกัน โดยปรากฏการณ์ลานีญาจะเกิดน้อยกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ  (ชัชพล       
ทรงสุนทรวงศ์ : 2546 : 241) 
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3. การลดลงของโอโซน (Ozone depletion) 

 โอโซนในชั้นบรรยากาศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อโลก เนื่องจากเป็นเกราะป้องกันรังสีอัลตรา-

ไวโอเล็ต (UV) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก โอโซนเป็นก๊าซที่ประกอบด้วยออกซิเจน 3 ตัว มี
สูตรทางเคมีคือ O3  

การลดลงของโอโซน คือ ปรากฎการณ์การลดลงของชั้นโอโซนบนชั้นบรรยากาศระดับชั้น
สตราโตสเฟียร์ (Stratophere) โดยท าการศึกษาการลดลงของชั้นโอโซนตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 มีอัตรา
การลดลงในระดับร้อยละ 4 ต่อทศวรรษ (10 ปี) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะพบว่ามีการลดลงของชั้นโอโซน
มากในบริเวณข้ัวโลกเหนือ ลักษณะการเกิดการลงของชั้นโอโซน เรียกว่าหลุมโอโซน (Ozone hole) 

การเกิดหลุมโอโซนจะมีความแตกต่างไปแต่ละพ้ืนที่ โดยพื้นที่แถบข้ัวโลกพบว่ามีการถูกท าลายของชั้น
โอโซนมากที่สุด 

ปริมาณโอโซนในบรรยากาศมีปริมาณเพียงส่วนน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่เป็น
ส่วนส าคัญในบรรยากาศ โดยปกติพบมากใน 2 บริเวณคือ ร้อยละ 90 พบในบรรยากาศชั้น          
สตราโตสเฟียร์ ความสูงนับจากพ้ืนผิวโลกประมาณ 12 - 50 กิโลเมตร พบโอโซนหนาแน่นที่ความสูง
ประมาณ 15 - 35 กิโลเมตร เรียกว่า “ชั้นโอโซน หรือชั้นบรรยากาศโอโซน” ดังภาพที่ 7.5 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 10 พบที่บริเวณบรรยากาศชั้นล่างลงมาคือบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งสูงนับจาก
พ้ืนผิวโลกประมาณ 9 - 12 กิโลเมตร (วันโอโซนสากล, 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.5 แสดงบรรยากาศชั้นโอโซน (Ozone Layer) 

ที่มา : http://www.magazine.noaa.gov/stories/images/ozone_regions.jpg, 2556 
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ชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับชั้นสตราโตสเฟียร์ท าหน้าที่คล้ายร่มกันแดดขนาดยักษ์
ป้องกันและกรองไม่ให้พืชและสัตว์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตราย โดยรั งสีนี้แบ่งความยาว
คลื่นออกเป็น 3 ความยาวคลื่นคือรังสี UV-A, UV-B และ UV-C  ซึ่งรังสี UV-A มีความยาวคลื่น 320 

นาโนเมตรขึ้นไป สามารถผ่านชั้นโอโซนลงมาสู่ผิวโลกได้เกือบทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ทั้ง
ยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการช่วยสร้างวิตามินดีอีกด้วย 

ความยาวคลื่นของรังสี UV-C อยู่ในช่วง 200-280 นาโนเมตร มีความยาวคลื่นสั้นและ
อันตรายที่สุด แต่โอโซนสามารถดูดซับรังสีนี้ไว้จนหมดสิ้น ไม่ให้ตกสู่ผิวโลกแม้แต่น้อย นอกจากนั้นยัง
สามารถดูดซับรังสี UV-B ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 280-320 นาโนเมตร ซึ่งมีความยาวคลื่นยาวกว่า
รังสี UV-C และอันตรายน้อยกว่า แต่ปริมาณรังสีที่ตกสู่ผิวโลกนี้ก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์เป็น
สาเหตุที่ท าให้ผิวไหม้เกรียม ต้อกระจก ผิวหนังแก่ก่อนวัย มะเร็งผิวหนัง และชะลอการเจริญเติบโต
ของพืชโดยท าความเสียหายต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์บางชนิดอีกด้วย 

  3.1 สาเหตุการลดลงของโอโซน 

       นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์คติก 

บริเวณข้ัวโลกใต้ เกิดข้ึนจากกระแสลมพัดคลอรีนเข้ามาสะสมในก้อนเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ ในช่วง
ฤดูหนาวเดือนพฤษภาคม – กันยายน (ขั้วโลกเหนือไม่มีเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ เนื่องจากอุณหภูมิไม่
ต่ าพอที่จะท าให้เกิดการควบแน่นของไอน้ าในอากาศ) เมื่อถึงเดือนตุลาคมซึ่งแสงอาทิตย์กระทบเข้า
กับก้อนเมฆ ท าให้คลอรีนอะตอมอิสระแยกตัวออกและท าปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน  ท าให้เกิดรูโหว่
ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซน ซึ่งเรียกว่า “หลุมโอโซน” ดังในภาพที่ 7.6 ซ่ึงแสดงถึงความหนาแน่นของชั้น
โอโซน (มีหน่วยเป็นด๊อบสัน) จะเห็นว่า ชั้นโอโซนในปี พ.ศ. 2541 มีความบางกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2522 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 การลดลงของโอโซน (ที่มา: NASA) 

ที่มา : http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/o-zone _ 

down/o-zone_down/o-zone_down.html, 2556 

 

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/o-zone%20_%20down/o-zone_down/o-zone_down.html
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/o-zone%20_%20down/o-zone_down/o-zone_down.html
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สถานการณ์โอโซนในปัจจุบัน โอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งมีโอโซนอยู่หนาแน่น
ที่สุดมีปริมาณลดลง ท าให้ชั้นโอโซนบางลง เนื่องจากถูกท าลายโดยสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 

3.1.1  สารประกอบประเภทคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons : CFCs) 

ประกอบด้วย คลอรีน (Cl) ฟลูออรีน(F) และคาร์บอน (C) คลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรืออีกชื่อหนึ่ง 
“ฟรีออน” (Freon) เป็นตัวการส าคัญในการท าลายโอโซน เป็นสารที่ไม่สลายตัวง่ายๆ เช่น CFC-11 

กว่าจะสลายตัวต้องใช้เวลาถึง 75 ปี หรือ CFC-12 จะสลายตัวต้องใช้เวลาถึง 110 ปี เป็นก๊าซที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ สารขับเคลื่อนในกระป๋องสเปรย์ การ
เป่าโฟม เป็นต้น 

3.1.2 สารประกอบประเภทฮาลอน (Halon) ประกอบด้วยคาร์บอน (C)  โบรมีน (Br)  

ฟลูออรีน (F)  และ คลอรีน (Cl) มักใช้เป็นสารในถังดับเพลิง 
3.2 ผลกระทบจากการลดลงของก๊าซโอโซน 

     เมื่อโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ลดลงจะท าให้รังสี UV-B  ที่ส่องมาถึงโลก
ได้มากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

     3.2.1 ผลกระทบต่อมนุษย์คือ มนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมากขึ้น ส่งผลท าให้เกิด
โรคมะเร็งผิวหนัง ผิวหนังไหม ตาพร่า เป็นต้อกระจก ผิวหน้าเหี่ยวย่นก่อนวัย 

     3.2.2 ผลกระทบที่มีต่อพืช ส าหรับพืชชนิดที่ไวต่อรังสี เช่น ฝ้าย ถั่วต่างๆ แตง และผักจะ 

มีการเจริญเติบโตช้าลง และบางส่วนของเกสรไม่สามารถผสมได้ ถ้าโอโซนยังถูกท าลายลงไปก็จะท า
ให้ผลผลิตการเกษตรและป่าไม้ของเราลดลง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
       3.2.3 ผลกระทบต่อสัตว์ รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถทะลุลงไปในน้ าและท าลายพืชน้ า
ประเภทสาหร่ายเซลเดียว ซึ่งเป็นจุดก าเนิดห่วงโซอาหารในทะเล ถ้าหากมีรังสีนี้เพิ่มข้ึนก็ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งระบบ จะท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลง 
       3.2.4 การท าลายโอโซนเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุมากมายหลายชนิด จะท า
ให้วัสดุเสื่อมสภาพเร็วขึ้น พลาสติกที่ใช้นอกอาคารจะมีอายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก  

     3.2.5 รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถท าปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เช่น เกิดปฏิกิริยากับไอเสีย
รถยนต์และอากาศเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซโอโซนขึ้นในระดับใกล้พ้ืนโลก แต่โอโซน
ใกล้พ้ืนโลกนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใด เพราะเป็นก๊าซพิษต่อมนุษย์และพืช (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 
2546 : 232) 

 3.2.6 มีผลกระทบต่อภูมิอากาศได้หลายอย่าง เช่น ความร้อนอาจจะท าให้น้ าแข็งใน
บริเวณข้ัวโลกใต้ละลายมากขึ้น ความร้อนจะท าให้น้ าในมหาสมุทรขยายตัว ท าให้เกิดความแปรปรวน
ทางน้ า 
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  3.3 สารทดแทนและเป็นมิตรกับโอโซน  

       ทุกคนสามารถช่วยกันรักษาโอโซนได้โดยการลดการใช้สาร CFCs และหันมาใช้สาร
ทดแทนเป็นส่วนประกอบในการผลิต เช่น ตู้เย็นผลิตใหม่มีการใช้สารทดแทนสาร CFCs เช่น สาร 
HFC-134a สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ HFC blends HCFC 22 และแอมโมเนีย ในเครื่องปรับอากาศ
ในอาคารและในรถยนต์ สารที่ใช้ทดแทน เช่น HFC-134a HFC blends เป็นต้น 

      ผลิตภัณฑ์ผลิตโฟม ปัจจุบันตลาดโฟมทุกประเภทมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าที่ไม่ใช้สาร 
CFCsในการผลิตโฟม มีการน าสารมาทดแทนซึ่งมีศักยภาพการท าลายโอโซนเป็นศูนย์ หรือกล่าวได้ว่า
ไม่ท าลายโอโซนเลย สารที่น ามาทดแทนได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ            

ละอองสเปรย์ (Aerosols) สารที่น ามาทดแทน ได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เช่น     
โพรเพน บิวเทน และ ไอโซ-บิวเทน HCFC HFCs ไดเมธิลอีเทอร์ และ เพอฟลูโอรอลอีเทอร์ เป็นต้น 

      การท าลายเชื้อโรค  เดิมใช้สาร CFC-12 เป็นสารฆ่าเชื้อ ซึ่งถูกจ ากัดลงด้วยทางเลือกต่างๆ 
เช่น การนึ่งฆ่าเชื่อโรค และสารทดแทนที่น ามาใช้มีศักยภาพการท าลายโอโซนเป็นศูนย์ ได้แก่       
เอธิลีนออกไซด์ร้อยละ 100 ส่วนผสมของเอธิลีนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ การสเตอริไรซ์ และ
การใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ รวมไปถึง HCFCs ต่างๆ  

เครื่องดับเพลิง (Fire-fighting) สารฮาลอนเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีโบรมีนและบางครั้งอาจ
มีคลอรีนผสมอยู่ ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้จะท าลายโอโซน มีการใช้สารทดแทน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
หรือผงแป้ง (วันโอโซนสากล, 2555) 
 

4. ฝนกรด (Acid rain) 

ฝนกรด คือ น้ าฝนที่มีความเป็นกรดโดยมีค่าพีเอช (pH) ต่ ากว่า 5.6  เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติอันเกิดจากมลภาวะทางอากาศและน้ าฝนได้ชะล้างมลภาวะเหล่านั้นให้ตกลงมายังพ้ืน โลก 

กรดในน้ าฝนเกิดจากการละลายน้ าของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
โดยเฉพาะไนตริกออกไซด์ (NO) ที่มีอยู่ในบรรยากาศ โดยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อรวมตัวกับน้ าฝนจะ
กลายเป็นกรดซัลฟูริก (H2SO4) ส่วนออกไซด์ของไนโตรเจนเมื่อรวมตัวกับน้ าฝนจะกลายเป็นกรด    
ไนตริก (HNO3) การเกิดฝนกรดแสดงดังภาพที่ 7.7 

และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างซีกโลกเหนือและใต้ ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ
เหนือเส้นศูนย์สูตร จึงใช้เชื้อเพลิงมากกว่าซีกโลกใต้ประมาณ 16 เท่า จึงท าให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และออกไซด์ของไนโตรเจนมากกว่าปกติ เมื่อฝนตกลงมาจึงละลายก๊าซเหล่านั้นท าให้น้ าฝนมีค่าความ
เป็นกรดสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วฝนกรดจะไม่เกิดใกล้กับแหล่งที่เป็นตัวปล่อยก๊าซ แต่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่อยู่
ไกลออกไปทางใต้ลม เพราะต้องอาศัยปฏิกิริยาของก๊าซที่เกิดขึ้นในอากาศก่อนที่จะตกลงมา ตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่น อเมริกา แหล่งที่ปล่อยก๊าซอยู่บริเวณรัฐโอไฮโอเคนตั๊กกี้ แต่ไปเกิดฝน

http://www.vcharkarn.com/varticle/38186
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กรดในประเทศแคนาดาซึ่งอยู่เหนือขึ้นไป หรือแถวนิวอิงแลนด์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใน
ยุโรปแหล่งปล่อยก๊าซคือ ประเทศทางยุโรปตะวันตก แต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบกลับเป็นประเทศ
ในยุโรปเหนือบริเวณสแกนดิเนเวีย ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่พบฝนกรดในไทย แต่อาจเป็นสาเหตุให้
เกิดฝนกรดขึ้นในประเทศลาวหรือประเทศจีนตอนใต้หรือตอนใต้ของพม่า ในท านองเดียวกัน ฝนกรด
ที่จะเกิดขึ้นในไทยอาจมาจากแหล่งก าเนิดที่อยู่ในประเทศอ่ืนโดยรอบได้ โดยเฉพาะจากประเทศจีน
ตอนใต้ซึ่งมีการใช้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งมีก ามะถันเจือปนอยู่สูงเป็นเชื้อเพลงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น
จ านวนมาก (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556) 

4.1 สาเหตุของการเกิดฝนกรด 

     สาเหตุการเกิดฝนกรดมีท้ังเกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมที่มนุษย์ท าขึ้น ดังนี้ 
     4.1.1 สาเหตุจากธรรมชาติ เมื่อฝนตกจะเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า ปรากฏการณ์นี้

ก่อให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจน ท าให้มีอนุมูลของไนเตรทในธรรมชาติ นอกจากนี้กระบวนการ
สลายตัวของสิ่งมีชีวิตตามวงจรของไนโตรเจน (Nitrogen cycle) ก็มีส่วนท าให้เกิดอนุมูลของไนเตรท
ได้เช่นกัน เมื่อซากสิ่งมีชีวิตเน่าเปื่อยโดยจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนและไร้ออกซิเจนในบรรยากาศ 

ท าให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย จากนั้นก๊าซแอมโมเนียจะถูกออกซิไดซ์เป็นไนตริกออกไซด์ ไนตริกออกไซด์
เมื่อรวมตัวกับฝนก็กลายเป็นกรดไนตริก ส าหรับแหล่งปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในธรรมชาติเกิด
จากกระบวนการทางชีววิทยาเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของออกซิเจนหรือ
โอโซนในบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ยังมาจากกระบวนการทาง
ชีววิทยาทั้งในดินและทะเลและแหล่งระเบิดของภูเขาไฟที่ปล่อยผงฝุ่นที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ
ขึ้นสู่บรรยากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.7 การเกิดฝนกรด 

ที่มา : http://dc337.4shared.com/doc/0zP6TwFH/preview.html, 2556 

 

http://dc337.4shared.com/doc/0zP6TwFH/preview.html
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     4.1.2 สาเหตุจากมนุษย์ มนุษย์สร้างมลพิษในอากาศขึ้น อาทิเช่น รถยนต์ และโรงงาน
ต่างๆ จะปล่อยสารพิษที่มีองค์ประกอบของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสู่อากาศ โดยเกิดจากการเผา
ไหม้ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งการเผาไหม้ต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่
เท่ากัน เช่น การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
น้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแหล่งปล่อยก๊าชนี้เป็นแหล่งปล่อยอยู่กับที่ เช่น โรงงานผลิต
ไฟฟ้า โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานถลุงโลหะ ส าหรับแหล่งปล่อยเคลื่อนที่ ได้แก่ ยานพาหนะต่างๆ เช่น 
รถยนต์ เรือ เครื่องบิน สารพิษทั้งหลายเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไอน้ าในก้อนเมฆและ
ก่อให้เกิดเป็นกรด 

      ส่วนแหล่งปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ มีทั้งแหล่งปล่อยอยู่กับ
ที่และแหล่งปล่อยเคลื่อนที่ โดยแหล่งปล่อยเคลื่อนที่มาจากที่เดียวกับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

แหล่งปล่อยอยู่กับที่เกิดจากเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันเตา 
น้ ามันดีเซล จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงของหม้อน้ า 
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเกิดจากประเภทของอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตให้ก๊าซดังกล่าว  

เช่น โรงงานผลิตกรดซัลฟิวริกและเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงกลั่นน้ ามัน 

โรงงานถุงแร่ตะกั่ว หรือทองแดง เนื่องจากในน้ ามันดิบและสินแร่เหล่านี้มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ
ท าให้มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเพ่ิมขึ้น ส่วนแหล่งปล่อยเคลื่อนที่นั้นเกิดจาก
การใช้น้ ามันดีเซลในยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถบรรทุก เรือยนต์ โดยน้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มี
องค์ประกอบของก ามะถันที่มีอยู่ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) 

4.2 ผลกระทบจากฝนกรด 

     ความเสียหายอันเกิดมาจากฝนกรดได้แพร่ขยายไปทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น จีนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝนกรดจะละลายปุ๋ยในดินท าให้พืชเติบโตช้า เมื่อไหลลงแหล่งน้ าก็จะท าให้
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไมไ่ด้ หรือแม้แต่ในเมืองเองฝนกรดก็ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งก่อสร้างต่างๆ หรืออาจจะ
จับตัวรวมกับหมอกก่อให้เกิดหมอกควันพิษ ที่ท าอันตรายกับระบบทางเดินหายใจและอาจรุนแรงถึง
ชีวิตได้หากมีมากถึงระดับหนึ่ง ผลกระทบจากฝนกรดมีดังนี้ 

     4.2.1 ผลกระทบที่มีต่อดิน ฝนกรดจะท าการละลายและพัดพาปุ๋ยและสารอาหารที่
จ าเป็นในการเจริญเติบโตของต้นไม้ไป นอกจากนี้แล้วอาจจะยังละลายสารพิษอ่ืนๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในดิน 

เช่น อะลูมิเนียมและปรอท โดยพัดพาสารเหล่านี้ลงไปในแหล่งน้ าก่อให้เกิดอันตรายกับระบบนิเวศใน
น้ าต่อไป  

     4.2.2 ผลกระทบต่อแหล่งน้ า เมื่อฝนกรดตกลงมาและถูกดูดซึมลงแหล่งน้ าต่างๆ ได้
โดยง่าย ฝนกรดอาจท าให้ค่า pH ในแหล่งน้ าบางแหล่งลดต่ าลง ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่ง
น้ านั้นๆ รวมไปถึงความสามารถในการละลายออกซิเจนในน้ าที่ลดน้อยลง เมื่อน้ าไม่สามารถละลาย
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ออกซิเจนไว้ได้ สิ่งมีชีวิตใต้น้ าก็ไม่สามารถหายใจได้ตามปกติจึงต้องล้มตายไป ก่อให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงกับระบบนิเวศ โดยสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะเริ่มล้มตายเมื่อค่า pH เริ่มลดลงต่ ากว่า 6.0 เมื่อใดก็ตาม 
ที่ค่า pH ของน้ าลดลงต่ ากว่า 4.5 สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ านั้นไม่สามารถอยู่ได้  

     4.2.3 ผลกระทบที่มีต่อต้นไม้ นอกจากต้นไม้จะได้รับผลกระทบจากการที่สารอาหารใน 

ดินถูกชะล้างไปแล้ว ฝนกรดเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อใบของพืชด้วย โดยการกัดกร่อนใบ ท าให้เกิด   
รูโหว่ ท าให้พืชขาดความสามารถในการผลิตอาหารจากการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้แล้วเชื้อโรค
ต่างๆ อาจท าอันตรายกับพืชได้โดยเข้าผ่านทางแผลที่ใบ ท าให้ต้นไม้อ่อนแอต่อสภาวะอ่ืนๆ อีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความแห้งแล้ง 

     4.2.4 ผลกระทบที่มีต่อสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ ฝนกรดก่อให้เกิดความเสียหายต่อ    
สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์และและสถานที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เช่น ความเสียหาย
จากฝนกรดที่ปราสาทลินคอล์นในอังกฤษ วิหารพาร์เธนอน เป็นต้น  โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือปูนที่
ถูกฝนกรดละลายออกมาท าให้เกิดความเสียหายที่ยากจะซ่อมแซมได้ในบางกรณี ซึ่งสิ่งนี้ก าลังเป็น
ปัญหาใหญ่ในการปกป้องสิ่งปลูกสร้างเก่าๆ ภาพแสดงผลกระทบจากฝนกรดต่อสิ่งปลูกสร้างของ
มนุษย์ แสดงดังภาพที่ 7.8  เป็นภาพแสดงรูปปั้นโลหะที่ถูกฝนกรดกัดกร่อน (ภาพ ก) และรูปปั้นโลหะ
ภายหลังการซ่อมแซมแล้ว (ภาพ ข) 

 

 

 

 

 

 

 

ก. รูปปั้นโลหะที่ถูกฝนกรดกัดกร่อน    ข. รูปปั้นโลหะภายหลังการซ่อมแซมแล้ว 

ภาพที่ 7.8  ผลกระทบจากฝนกรดต่อสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ 
ที่มา : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book. 

php?book=15&chap=10&page=t15-10-infodetail10.html, 2555 

 

 4.2.5 ผลกระทบต่อการเกษตร ส าหรับปัญหากับพืชผลทางการเกษตรถือได้ว่าน้อยกว่า
พืชในป่าทั่วไปได้รับ เพราะโดยทั่วไปปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรมีความสามารถรองรับกรดได้มากกว่าปกติ
เล็กน้อยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรตรวจตราสภาพของดินอย่างสม่ าเสมอ หากบางพ้ืนที่
ประสบปัญหาสภาพดินเป็นกรด สามารถเติมปูนขาวลงไปในดินเพ่ือให้เกิดสมดุลได้โดยไม่มีผลข้าง 

  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.%20php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.%20php
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เคียงใดๆ การเจริญเติบโตของพืชจะไม่ออกมาเป็นไปตามธรรมชาติจะมีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วเกินไป
เป็นจ านวนมากคล้ายกับห่วงโซ่อาหาร 

     4.2.6 ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ แหล่งน้ าที่เป็นกรดไม่ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์ 
เท่าไรนัก แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส าคัญไม่ได้อยู่ที่ความเป็นกรดของน้ า แต่อยู่ที่สารพิษที่ละลายมา
จากดินลงสู่แหล่งน้ าต่างหาก ในสวีเดนมีทะเลสาบมากกว่าหนึ่งหมื่นแห่งที่ได้รับผลกระทบจากฝนกรด 

ท าให้มีสารปรอทละลายอยู่เป็นจ านวนมาก ประชาชนบริเวณแถบนั้นได้รับการเตือนโดยทางการไม่ให้
รับประทานปลาที่จับมาจากแหล่งน้าเหล่านั้น ส าหรับในอากาศกรดเหล่านี้อาจรวมตัวกับสารเคมีอ่ืนๆ 

ก่อให้เกิดหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและทาให้หายใจได้ล าบาก โดยเฉพาะกับ
คนที่มีโรคหอบหืด หรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ อยู่แล้ว อาการอาจก าเริบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ 

4.3 การแก้ไขและป้องกันปัญหาฝนกรด  

     การลดปัญหาฝนกรดสามารถท าได้โดยการลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ
ออกไซด์ของไนโตรเจนที่จะเข้าสู่บรรยากาศจากโรงงานไฟฟ้า ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป วิธีที่ง่ายที่สุดคือการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยการประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบขนส่งมวลชน อีกทางเลือกหนึ่งคือการคัดเลือกเชื้อเพลิงที่จะน ามาใช้ 
เชื้อเพลิงที่น่าจับตามองในการป้องกันปัญหาฝนกรดมากที่สุดเห็นจะเป็นก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติปลอดจากซัลเฟอร์และมีไนโตรเจนอยู่เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามก๊าซธรรมชาติมีราคาค่อน 
ข้างแพง มีปริมาณน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ จึงเป็นปัญหาส าหรับประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจใน
การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ การใช้เตาเผาใหม่ก็สามารถลดปริมาณก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจนได้เช่นกัน  (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556) 
 

5. ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการท าลายชั้นโอโซนเป็นปัญหาระดับโลก องค์การ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment  Programme : UNEP)  จึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเรื่องชั้นโอโซนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เช่น 
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก องค์การอนามัยโลก และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดตั้งข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

5.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)  

     ในช่วงทศวรรษที่ 1980 หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เชื่อมโยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากกิจกรรมของมนุษย์กับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์น าไปสู่การตระหนักถึงปัญหาและความกังวลของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มีการจัด

http://www.tei.or.th/meap/MEA_UNFCCC.html
http://www.tei.or.th/meap/MEA_UNFCCC.html
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ประชุมนานาชาติขึ้นและน าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการการเจรจาระหว่างรัฐบาลด้านกรอบของ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Negotiating Committee 

for a Framework Convention on Climate Change: INC) ในปี พ.ศ. 2533 และต่อมา INC ได้
ยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ขึ้นและได้มีการลงมติรับรองในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2535 ณ ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากนั้นได้เปิดให้มีการลงนามในระหว่างการประชุม Earth Summit ในเดือนมิถุนายน 2535         
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งมีประเทศต่างๆ รวม 154 ประเทศได้ร่วมลงนามและมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994) ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 12 

มิถุนายน พ.ศ. 2532 และให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537            

(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556) 

      5.1.1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ 

             วัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ตั้งขึ้นเพ่ือให้ประเทศต่างๆ ในโลกควบคุมปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เพ่ือป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะ
โลกร้อน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศต่างๆ ของโลก และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ โดยในอนุสัญญามีการก าหนดปริมาณก๊าซที่เป็นระดับที่จะรักษาไว้เป็นตัวเลขแน่นอน ด้วย
หลักการป้องกันไว้ก่อน หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง  หลักการสื่อสารด้านข้อมูล
ข่าวสาร และหลักการให้การช่วยเหลือกลุ่มที่ด้อยกว่า  จากหลักการทั้งหมดที่กล่าวมาก่อให้เกิด
ข้อตกลงหรือกฎข้อบังคับอ่ืนตามมา ได้แก่ พิธีสารเกียวโต 

             หน่วยงานรับผิดชอบ  ได้แก่ The Secretariat of the United Nations 

Framework Convention on Climate Change และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.2 หลักการของอนุสัญญาฯ 

        ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ประเทศภาคีสมาชิกต้อง
ปฏิบัติ ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

1) ประเทศภาคีควรจะปกป้องระบบภูมิอากาศเพ่ือประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตบนหลักการของความเท่าเทียม การรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน และ
ความสามารถของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ประเทศอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้น าในการต่อสู้กับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) ความต้องการของประเทศก าลังพัฒนาที่มีสภาวะเปราะบางต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่ 
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3) ประเทศภาคีควรมีมาตรการป้องกันไว้ก่อนเพ่ือคาดการณ์ ปกป้องหรือลดสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อโลกโดยมีค่าใช้จ่ายต่ าสุด 

4) ประเทศภาคีควรจะให้การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ ที่จะปกป้องการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศจากการกระท าของมนุษย์นั้น ควรจะเป็น
มาตรการที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ 

5) ประเทศภาคีควรจะมีความร่วมมือในการส่งเสริมการสนับสนุนทางการเงินและการ
เปิดกว้างของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งจะน าไปสู่การเจริญเติบโตและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2556) 

5.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto protocal) 

     พิธีสารเกียวโต คือ พิธีสารที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นของพันธกรณี โดยจ ากัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I Countries) 

ให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5 โดย
จะต้องด าเนินการให้ได้ภายในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2555 (ค.ศ. 2008 - 2012) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2548 (ค.ศ 2005) ประกอบไปด้วย 28 มาตรา พิธีสารเกียวโตตั้งชื่อขึ้นตามสถานที่ใน
การเจรจาที่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 และมีการ
ก าหนดชนิดก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ภายใต้พิธีสารฯ 6 ชนิดคือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) 
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) และซัลเฟอร์
เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) โดยการลดก๊าซเหล่านี้ให้คิดเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 หลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องมีการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญา (Conference of the Parties : COP) ขึ้นทุกปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศภาคี
สมาชิกร่วมกันรักษาความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่  
ปลอดภัย เพื่อให้ระบบนิเวศธรรมชาติสามารถปรับตัวได้ และเพ่ือเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แต่ไม่ได้ก าหนดระดับหรือปริมาณก๊าซที่จะ
รักษาปริมาณไว้เป็นตัวเลขที่แน่นอน และเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
แบ่งประเทศภาคีสมาชิกเป็นกลุ่มประเทศต่าง ๆ 3 กลุ่ม (พิธีสารเกียวโต, 2556) ได้แก่ 

 

  

http://www.environnet.in.th/?p=7378
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ประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) หมายถึง กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  
(Developed country) ในกลุ่ม Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) และประเทศในกลุ่มยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และประเทศรัสเซีย ที่
เรียกว่า “กลุ่มประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นระบบตลาดเสรี” หรือ Economic 

in Transition : EIT ซึ่งมีพันธกรณีในการจ ากัดและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับ
เดียวกับปี พ.ศ. 2533 

ประเทศในภาคผนวกที่ 2 (Annex II countries) หมายถึง กลุ่มประเทศ OECD ที่
เป็นสมาชิกภาคผนวกที่ 1 ซึ่งมีพันธะพิเศษในการกระจายเงินทุนเพ่ือช่วยประเทศ ที่ก าลังพัฒนาใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยี และวิธีการปฏิบัติ 

     ประเทศนอกภาคผนวกที่ 3  (Non - Annex I) หมายถึง ประเทศที่ก าลังพัฒนา
(Developing country) ทั้งหมดไม่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก มีทั้งสิ้น 150 ประเทศ 

     การด าเนินการของประเทศไทย ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่       
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตกรณีการใช้คาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเมื่อวันที่ 
10 กันยายน พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตามประเทศไทยในฐานะภาคีในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในกลุ่ม    
Non-annex I จึงไม่มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

     แต่ประเทศไทยได้น ากลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: 

CDM) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้พิธีสารเกียวโตมาด าเนินงาน โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์กรมหาชน) หรือ อบก. ท าหน้าที่เป็น Designated National Authority of Clean 

Development Mechanism (DNA-CDM) office ท าหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริหารองค์การก๊าซเรือนกระจกว่าโครงการต่างๆ ที่
ด าเนินงานในประเทศไทยควรจะได้รับความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ (Letter of 

Approval: LoA) ให้กับผู้พัฒนาโครงการหรือไม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้ งด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) 

5.3 อนุสัญญาเวียนนา เพื่อการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (The Vienna 

Convention for the Protection of the Ozone Layer) 

      ในปี พ.ศ.2524 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Environment Programme : UNEP) ได้จัดตั้งคณะท างานด้านกฎหมายและวิชาการ เพ่ือวางโครง
ร่างส าหรับการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นานาประเทศร่วมกันด าเนินการ
ป้องกันชั้นโอโซนในบรรยากาศมิให้ถูกท าลาย และร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรูโหว่ของ
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ชั้นโอโซน โดยสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างประเทศ
ต่างๆ นอกจากนี้อนุสัญญาฯยังประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่จะลดและเลิกการใช้สารเคมี
ที่ก่อให้เกิดการท าลายชั้นโอโซนอีกด้วย รวมถึงการด าเนินการควบคุมตามอนุสัญญาที่จะก าหนดขึ้นใน
อนาคตด้วย  

     แม้ว่าอนุสัญญาเวียนนาจะไม่ได้มีข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติเพ่ือลดการผลิตและการใช้สาร
ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน แต่อนุสัญญาเวียนนาก็จัดเป็นอนุสัญญาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ฉบับ
หนึ่งที่ประเทศต่างๆ ยอมรับมาตรการป้องกันในการเจรจาระหว่างประเทศ และเห็นพ้องกันในการที่
จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโลก ก่อนที่จะมีผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และเกิดความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงขึ้น โดยได้มีประเทศต่างๆ จ านวน 28 ประเทศร่วมกันให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาดังกล่าวครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528  

      ปัจจุบันอนุสัญญาเวียนนามีสมาชิก 190 ประเทศ (ข้อมูลเมื่อ ตุลาคม 2548) ประเทศ
ไทยให้ภาคยานุวัตรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2555) 

      5.4 พิธีสารมอนทรีออล (Montreal protocol) 

                     พิธีสารมอนทรีออล คือสนธิสัญญาสากลที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุม ยับยั้ง และ
รณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน เพ่ือรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนที่เริ่ม
จะสูญสลายไปเนื่องจากสารเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน-ฮาโลเจนซึ่งเป็น
สารที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือโบรมีนประกอบอยู่ด้วย 

  นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสารเคมีบางชนิด เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ 

CFCs ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้ขึ้นไปท าลายชั้นโอโซนท าให้เกิด
ช่องว่างในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ชั้นโอโซนมีความส าคัญเนื่องจากเป็นเสมือนเกราะป้องกัน
ไม่ให้รังสีอุลตร้าไวโอเลต ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกตกลงมาในบรรยากาศโลกได้ ประกอบกับ
มีการค้นพบรูรั่วของชั้นโอโซนที่แอนตาร์กติกในปลายปี พ.ศ. 2528 ท าให้หลายส่วนตระหนักถึงภัย
ของปัญหานี้และเห็นว่าจ าเป็นต้องมีมาตรการลดการใช้สารท าลายโอโซนอย่ างเข้มงวดขึ้น ในปี
เดียวกันนี้จึงได้เกิดอนุสัญญาเวียนนาขึ้น ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันชั้นโอโซนใน
บรรยากาศโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หลังจากนั้นอีก 2 ปี พิธีสารมอนทรีออล 
จึงถูกจัดท าขึ้นเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2530  

   เป้าหมายของอนุสัญญาเวียนนาเน้นในเรื่องการประสานความร่วมมือด้านการวิจัย 

การเฝ้าสังเกตการณ์ชั้นโอโซนอย่างเป็นระบบ การติดตามการผลิตสาร CFCs และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน ส่วนพิธีสารมอนทรีออลมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันจัดท าแผน    
ด าเนินการ ก าหนดมาตรการควบคุมการผลิต การใช้ การจ ากัด การลดหรือเลิกใช้สารเคมีที่ท าลายชั้น
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โอโซน ได้แก่ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ฮาลอน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เมทิลคลอโรฟอร์ม และ   
เมทิลโบรไมด์ รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประสานงานเพ่ือด าเนินการลดและเลิกใช้สารเคมีที่ท าลาย
ชั้นโอโซนตามวัตถ ุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมและที่มีผลบังคับทางกฎหมาย 

  พิธีสารมอนทรีออลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 หลังจากนั้นได้มี
การปรับแก้มาตรการควบคุมการใช้สารท าลายโอโซนอีก 5 ครั้งได้แก่ ในการประชุมที่ลอนดอน พ.ศ. 

2533 โคเปนเฮเก้น ปี พ.ศ. 2535 เวียนนา ปี พ.ศ. 2538 มอนทรีออล ปี พ.ศ. 2540 และที่ปักกิ่ง    
ปี พ.ศ. 2542 ส าหรับประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล
ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มาตรการควบคุมตามพิธีสารมอนทรีออลหลักประกอบด้วย การควบคุม
ปริมาณการใช้และการผลิตไม่ให้เพ่ิมขึ้นตามล าดับความจ าเป็น ซึ่งมีระยะเวลาและปริมาณควบคุม
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสารและความจ าเป็นของประเทศนั้นๆ  เมื่อควบคุมปริมาณการใช้แล้ว
จะต้องด าเนิน การยกเลิกการใช้และผลิตในระยะเวลาที่ก าหนด   

หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ United Nations Environment Programme : 

UNEP และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

6. บทสรุป 

 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติคือ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกนี้
เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ มนุษย์ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขึ้น กิจกรรมต่างๆ มาจากชุมชน อุตสาหกรรม การคมนาคม และเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเผา
ไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากในชั้นบรรยากาศ ส่งผลท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก มีผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา โอโซน
ถูกท าลาย ฝนกรด ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นการที่เราเรียนรู้เรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก จะช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 
สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกท่ีเราอาศัยอยู่ได้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร และก๊าซเรือนกระจกมีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
2. ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุการเกิดจากอะไรบ้าง  
3. จงยกตัวอย่างผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหานี้ 
4. ภาวะโลกร้อนเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างไร 

5. จงอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
6. ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา 
7. จงบอกความแตกต่างของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
8. สารมลพิษใดท าให้โอโซนลดลง แหล่งที่มาของสารมลพิษนี้มาจากแหล่งใด 

9. ปรากฏการณ์การลดลงของโอโซน จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์อย่างไร 

10. เราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดลงได้อย่างไร 

11. ฝนกรดเกิดจากสารมลพิษใด มีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

12. พิธีสารเกียวโตคืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก 

13. จงยกตัวอย่างกิจกรรมของนักศึกษาในชีวิตประจ าวันที่อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
โลกได้ 

14. ในฐานะที่นักศึกษาเป็นประชากรของโลกจงเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติตนเพ่ือลดภาวะโลก
ร้อนและปรากฏการณ์การลดลงของโอโซน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

เนื้อหาประจ าบทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
   1.ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2. สาเหตุที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   3. แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4. กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6. แนวความคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7. แนวทางท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์   
    อย่างยั่งยืน 

   7.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
7.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
7.3 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 

    7.4 ฉลากสิ่งแวดล้อม 

    7.5  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    7.6  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

    7.7 องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

    7.8 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก 

    7.9  สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.นักศึกษาสามารถบอกความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
3. นักศึกษาสามารถสรุปแนวความคิดและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้ 
4. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
5. นักศึกษาสามารถจ าแนกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงและ

ทางอ้อมได้ 
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6. นักศึกษาสามารถน าวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ได้ 
7. นักศึกษาสามารถสรุปแนวความคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
8. นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างแนวทางท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9. นักศึกษาสามารถน าแนวทางที่เก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

10. นักศึกษาสามารถออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่องแนวทางท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้  

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบทที่ 8 

 1. วิธีสอน 

 1.1 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
 1.2 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 1.3  วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 1.4 วิธีการสอนแบบอภิปราย 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและต าราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาจาก Powerpoint และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  2.3 ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาและสรุปประเด็น 

  2.4 ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

  2.5 แบ่งกลุ่มท ารายงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

    2.6 สอบปากเปล่า (Oral exam) 

 2.7 ท าแบบฝึกหัดบทที่ 8 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) 

2. Powerpoint  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ใบงาน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปราย 

2. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การท าใบงาน 

5. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในและนอกห้องเรียน 

6. การตอบค าถามในห้องเรียน 

7. คะแนนจากการสอบปากเปล่า  
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บทที่ 8 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเป็น
ปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย และมนุษย์เองเป็นผู้
ดัดแปลงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาท าให้การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ลดปริมาณลงและบางชนิดใกล้หมดสิ้น เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ดังนั้นเพ่ือให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา
ประเทศใช้ในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป จึงควรมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรัดกุม ระมัดระวัง และค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ใช้
ต่อไปตราบนานเท่านานควบคูไปกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

  

1. ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การจัดการ (Management) หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให้
กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น สามารถให้ผลยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ โดยหลักการแล้ว  "การ
จัดการ" จะตอ้งมีแนวทางการด าเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้งจุดประสงค์ในการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนแน่นอน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

 การจัดการ หมายถึง การด าเนินการที่มีรูปแบบและเป็นขั้นตอน มีลักษณะเป็นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีจุดเริ่มต้น มีทิศทางเดินของสิ่งที่จะด าเนินการ และมีจุดสิ้นสุดของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (เกษม จันทร์แก้ว, 2547 อ้างใน ศศินา ภารา, 2550 : 319) 

 การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) หมายถึง กระบวนการสร้าง
ศักยภาพการคงสภาพความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อไป (เกษม จันทร์แก้ว ,2547) 

 การจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การด าเนินงานเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่มี
ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีทรัพยากรไว้ใช้ตลอดไป หรือการก าหนดกิจกรรมใน
การน าทรัพยากรมาใช้ (ศศินา ภารา, 2550 : 319)  

 



252 

 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental 

Management) หมายถึง การด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักการอนุรักษ์ มีบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ศศินา ภารา, 2550 : 320) 

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การ
ใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเอ้ือ 
อ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไป อย่างไม่ขาดแคลนหรือมีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง 
กระบวนการจัดการ แผนงาน หรือกิจกรรมในการจัดสรร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
การพัฒนาคือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ ด้วย
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

จากความหมายข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ครัวเรือน ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การผลิตสินค้าบริการทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสีย
ขึ้น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการด าเนินงานป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การน า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยมีการวางแผนการใช้
ที่ดีและเหมาะสม มีผลกระทบทางลบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมน้อยที่สุด การ
น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องยึดหลักการอนุรักษ์เสมอ มีบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  

2. สาเหตุที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดปัจจัยสี่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
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2.1  ประชากรของโลกเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น ในการสนองความต้องการของมนุษย์ และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง 

2.2 ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ เ พียงพอกับความต้องการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยจ าเป็นที่มนุษย์ต้องน ามาใช้ ในการด ารงชีวิต แต่ยิ่ งนับวัน
ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งลดปริมาณลงเรื่อยๆ และสิ่งแวดล้อมก็มีคุณภาพเสื่อมโทรมลง ธรรมชาติไม่
สามารถฟ้ืนฟูตนเองได้ทันต่ออัตราการท าลายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ระยะเวลาในการการฟ้ืนฟูของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึนอยู่กับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางชนิดเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป เช่น แร่ธา ตุ 
ดังนั้นมนุษย์ต้องช่วยกันอนุรักษ์และจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนและเพ่ือ
มนุษย์จะได้ใช้ทรัพยากรได้นานเท่านาน 

 2.4 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ท าให้ เกิดการสูญเสียอย่างไม่สิ้นสุด มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
เทคโนโลยี             
 2.5 ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ มนุษย์มีพฤติกรรมในการบริโภคที่สูงขึ้น 
หรือเกิดค่านิยมในการบริโภคเปลี่ยนไป เป็นสังคมบริโภควัตถุนิยมเกินความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ถูกท าลายโดยขาดการวางแผนการใช้และการ
ป้องกันแก้ไข จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เช่น 
เกิดภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น มลพิษสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เกิดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

 2.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และ
มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต หากประเทศใดรู้จักการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ หรือยืดอายุการใช้งานออกไปได้มากเท่าใด จะท าให้ประเทศนั้นมีเศรษฐกิจที่
มัน่คง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบาย 

 

3. แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิดหลักในการด าเนินงาน ดังนี้คือ 

          3.1 มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ในระบบธรรมชาติ มี
ศักยภาพที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยั่งยืนถาวรและมั่นคง คือ มุ่งหวังให้เกิดความเพ่ิมพูนภายใน
ระบบที่จะน ามาใช้ได้ โดยไม่มีผลกระทบกระเทือน ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 
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3.2 ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบ ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศให้มี 
ชนิดปริมาณ และสัดส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามธรรมชาติ เพ่ือให้อยู่ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ 

3.3 ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพ้ืนฐาน โดยจะต้องมีการรักษา สงวน  ปรับปรุง
ซ่อมแซม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ในสภาพที่ ก าลังมี
การใช้และในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหรอ  

          3.4 ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมและก าจัดของเสียมิให้เกิดขึ้นภายในระบบ
ธรรมชาติ รวมไปถึงการน าของเสียนั้นๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
          3.5 ต้องก าหนดแนวทางในการจัดการเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในแต่ละสถานที่และแต่ละสถานการณ์ 
 

4. กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกันไป ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นอยู่ในขณะนั้น 

แนวทาง และมาตรการดังกล่าว จะมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีทุกลักษณะประกอบกัน ดังนี้ 
4.1 การรักษาและฟ้ืนฟู เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่

ประสบปัญหา หรือถูกท าลายไปแล้ว โดยจะต้องเร่ง แก้ไข สงวนรักษามิให้เกิดความเสื่อมโทรมมาก
ยิ่งขึ้น และขณะเดียวกัน จะต้องฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เสียไปให้กลับฟื้นคืนสภาพ 

4.2 การป้องกัน โดยการควบคุมการด าเนินงาน และการพัฒนาต่างๆ ให้มีการป้องกันการ
ท าลายสภาพแวดล้อม หรือให้มีการก าจัดสารมลพิษต่างๆ ด้วยการวางแผนป้องกันตั้งแต่เริ่มด าเนิน
โครงการ 

4.3 การส่งเสริม โดยการให้การศึกษา ความรู้ และความเข้าใจ ต่อประชาชน เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในระบบทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดจิตส านึก
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีความคิดที่จะร่วมรับผิดชอบในการป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
 

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นการ
ด าเนินการที่เริ่มต้นขึ้นจากพ้ืนฐานของการอนุรักษ ์
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5.1 ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources conservation) หมายถึง การ
รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด  และใช้เป็นเวลานาน
ที่สุด ทั้งนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้
ประโยชน์โดยทั่วถึงกันด้วย (รุ้งเพชร แข็งแรง, 2556) 

     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural 

Resources Conservation) หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้
ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง 

อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วย  

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีลักษณะของการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่
ละประเภทอย่างฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหาอยาก หรือลดจ านวนน้อยลง ถ้าน ามาใช้
ประโยชน์อาจท าให้เกิดผลเสียหายได้ ในสภาพนี้จะต้องน าหลักของการสงวนมาใช้ และในการใช้อย่าง
ประหยัดและพยายามเพ่ิมปริมาณให้เพียงพอก่อนที่จะน าไปใช้ในอนาคตสิ่งที่ส าคัญคือ ควรหาวิธีการ
ทีจ่ะท าให้มทีรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ตลอดไป 

5.2 หลักการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     หลักการที่ 1 การใช้แบบย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเภทต้องมี 
แผนการใช้แบบยั่งยืน (Sustainable Utilization) ซึ่งต้องวางแผนการใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ พร้อมทั้งเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะน าทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพ่ือการใช้ ช่วงเวลาที่จะน าไปใช้ และการก าจัด 
บ าบัดของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเหลือน้อยจนไม่มีพิษภัย 

           หลักการที่ 2 การฟื้นฟูสิ่งเสื่อมโทรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น เมื่อมีการใช้แล้วย่อมเกิดการเสื่อมโทรมเพราะการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เก็บเกี่ยวมาก
เกินความสามารถในการปรับตัวของระบบ มีสารพิษเกิดขึ้น เก็บเกี่ยวบ่อยเกินไปและไม่ถูกต้องตาม
กาลเวลา จ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูให้ดีเสียก่อน จนทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ตั้งตัวได้ 
จึงสามารถน าไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป อาจใช้เวลาในการฟ้ืนฟู การก าจัด การบ าบัดหรือการทดแทน
เป็นปีๆ 
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หลักการที่ 3 การสงวนของหายาก ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดมีการใช้มากเกินไป
หรือมีการแปรสภาพเป็นสิ่งอ่ืนท าให้บางชนิดของทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมหายาก ถ้าปล่อยให้มีการใช้
เกิดขึ้นแล้ว อาจท าให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ จ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้ เพ่ือเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นตัว
แม่บทในการผลิตให้มากข้ึน จนแน่นใจว่าได้ผลผลิตมากพอแล้ว ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

5.3 สิ่งท่ีต้องค านึงในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องค านึงถึงเพ่ือให้เหมาะสมและ

ได้รับประโยชน์สูงสุด มีดังนี้ 
       5.3.1 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ

อ่ืนควบคู่กันไปเพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยก
ไม่ได้ 

       5.3.2 การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเชื่อมโยงกับการ
พัฒนา สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุล
ของระบบนิเวศควบคู่กันไป 

       5.3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งประชาชนในเมือง ใน
ชนบท และผู้บริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดน
เริ่มต้นที่ตนเองและท้องถิ่นของตน ร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและท้ังโลก 

       5.3.4 ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความ
ปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการท าลายมรดกและ
อนาคตของชาติด้วย 

5.3.5 ประเทศมหาอ านาจที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนั้นประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายจึงต้องช่วยกันป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอ านาจ 

        5.3.6 มนุษย์สามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ 
แต่การจัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพ่ือการอยู่ดีกินดีเท่านั้น ต้องค านึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย 

5.3.7 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม ทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยค านึงถึง
การสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

5.3.8 รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้ง
ประโยชน์และการท าให้อยู่ในสภาพที่เพ่ิมทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่ท าได้ รวมทั้งจะต้อง
ตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
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 5.3.9 ต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรือ
อัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป้นอย่างน้อย 

         5.3.10 หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ ในการผลิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
มีประสิทธิภาพอีกท้ังพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน 

                   5.3.11 ให้การศึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญในการรักษาทรัพยากร 

 

5.4 มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      มาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
        5.4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง  

              เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เพ่ือถนอมรักษาและใช้
ทรัพยากรอย่างฉลาดที่สุด มีวิธีการที่ส าคัญมี 8 วิธี ดังนี้ 

              1) การถนอม เป็นการพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดใช้เท่าที่มี
เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที่สุดโดย เช่น การสร้างเขื่อนเพ่ือ
ถนอมน าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง แสดงดังภาพที่ 8.1 การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใช้ในการบริโภค ไม่
จับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป เพ่ือให้ปลาเหล่านั้นได้มีโอกาสโตขึ้นมาแทนปลาที่ถูกจับไปบริโภคแล้ว 

การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างประหยัด พยายามท าให้มีทรัพยากรไว้ใช้เป็นเวลานานๆ ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เช่น ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ การเก็บปลาไว้ด้วยการย่างรวมควัน ท าปลาเค็ม การท า 
อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผลไม้กระป๋อง 

  

 

ภาพที่ 8.1 การสร้างเขื่อนเพื่อถนอมน าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 
ที่มา : http://pracob.blogspot.com/2013/ 

06/ fdr.html, 2555 

 

2) การบูรณะหรือซ่อมแซมหรือให้กลับฟื้นตัว เป็นการบุรณะซ่อมแซม
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสียหายให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรียกว่า
พัฒนาก็ได้ เช่น ป่าไม้ถูกท าลายหมดไปควรมีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน จะท าให้มีพ้ืนที่บริเวณนั้น
กลับคืนเป็นป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง การบูรณะวัดเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสภาพลงไปแล้ว 

ให้กลับดีดังเดิมหรือเทียบเท่าของเดิมสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก แสดงดังภาพที่ 8.2 

 

http://pracob.blogspot.com/2013/%2006/%20fdr.html
http://pracob.blogspot.com/2013/%2006/%20fdr.html
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3) การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีกว่าธรรมชาติ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่อง

จากการบูรณะ การบูรณะเป็นเพียงการฟ้ืนฟูให้กลับอยู่ในสภาพเดิม แต่การปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ดีกว่าธรรมชาตินั้น เป็นการกระท าสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วให้ดียิ่งขึ้นอีก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
และมีคุณภาพดีกว่าเดิม เช่น การปรับปรุงดินเปรี้ยวหรือดินเค็มที่ใช้เพาะปลูกไม่ได้ผลให้กลับสามารถ
ใช้เพาะปลูกได้ผลดีขึ้น 

    4) การน ากลับมาใช้ใหม่  สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่
จะน ามาใช้ซ้ าได้อีก ซึ่งเรียกว่าการ Reuse เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะ
น ามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่งเรียกว่าการรีไซเคิล เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ เพ่ือท าเป็นกระดาษแข็ง เศษเหล็กสามารถน ากลับมาหลอมแล้วแปรสภาพส าหรับ
การใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ขวดพลาสติกบางประเภทสามารถน ามาหลอมใหม่และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 

 5) การส ารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม เพ่ือเตรียมไว้ใช้ประโยชน์
ในอนาคต เช่น การส ารวจแหล่งน้ ามันในอ่าวไทย ท าให้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  อีกทั้งช่วยลดปริมาณการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจากต่างประเทศ 

6) การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอ่ืนๆ ที่นิยมใช้กัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งจะ
เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังจะหมดให้เหลือน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ของเทียมที่ผลิต
ขึ้นมา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม ผ้าไหมเทียม และวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ เป็นต้น 

7) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยลงและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้

 
 

ภาพที่ 8.2 การบูรณะวัด 

ที่มา : http://guru.sanook.com/ 

gallery/gallery/1641/253057/, 

2555 
 

http://guru.sanook.com/%20gallery/
http://guru.sanook.com/%20gallery/
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พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น ตัวอย่างของการใช้สิ่งอ่ืน
ทดแทน แสดงดังภาพที่ 8.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ก. การใช้ใบตองแทนโฟม          ข. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
 

ภาพที่ 8.3 การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน 

ที่มา : ก. http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071397, 

2555 

ข. http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=showfull&id=1317977 

139& archive=&start_from=&ucat=2&webid=1, 2555 

 

8) การปรับปรุงการผลิตและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายถึง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สามารถผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไป น ากลับมาใช้ใหม่อีกไม่ได้ เช่น แร่
เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้แร่ธาตุท าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ก็ต้องพยายามท าให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่ให้เหลือเศษ เช่น การน าชานอ้อยหรือเศษไม้อัดมาท าไม้อัด ดังภาพที่ 8.4 

 

 

ภาพที่ 8.4 ไม้อัดจากชานอ้อย 

ที่มา : http://www.nawapanwood.com/_  

m/index.php, 2555 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071397
http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=showfull&id=1317977%20139&%20archive=&start_from=&ucat=2&webid=1
http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=showfull&id=1317977%20139&%20archive=&start_from=&ucat=2&webid=1
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 5.4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม  

               สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  
     1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทาได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจาเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวง
แหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง  

2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม 

สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้ง
ทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตสานึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่
มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ใน
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ 

นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น  

3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแล
รักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการดารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การ
ประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เป็นต้น  

5) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสันและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องยึดถือและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

         6) การให้การศึกษาแก่คนทุกระดับชั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะ
ด าเนินการเฉพาะเพียงหน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน สมาคม ชมรม หรือ
กลุ่มสนใจบางกลุ่ม ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควร ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือด้วย การช่วยให้
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พลเมืองเข้าใจถึงความส าคัญและรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดตามหลักและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   7) การโฆษณาทางสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
สื่อมวลชนอื่นๆ โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบหรือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ 
 

6. แนวความคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากการ
อนุรักษ ์หมายถึง รูปแบบการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู ่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยาวนานที่สุด แต่การพัฒนาแบบยั่งยืนจะควบคุมแนวความคิดในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ และประสานสัมพันธ์ในสาขาการพัฒนาต่างๆ เมื่อน าแนวคิดในการ
อนุรักษ์ผนวกเข้ากับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนา
แบบใหม ่คือ “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ซึ่งปัจจุบันแนวคิดในการพัฒนาทั้งในระดับโครงการและระดับ
ภาคต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการป้องกันภาวะมลพิษที่อาจจะ
เกิดข้ึนด้วย  

 การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดที่
ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของผู้น าระดับโลกเมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่เมืองรีโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า "Earth Summit" ผลจากการประชุมครั้งนี้ได้มีการร่วมกันก าหนดแผน
ปฎิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเป็นแผนปฎิบัติการของโลกในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 - 2100) 

ส่วนที่ส าคัญที่สุดของแผนปฎิบัติการนี้คือ "การพัฒนาที่ยั่งยืน"   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) หมายถึง การพัฒนาทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่บั่นทอนศักยภาพในการพัฒนาสังคมใน
อนาคต ทั้งเป็นการพัฒนาที่จะส่งผลต่อมนุษย์ได้อย่างถาวรและมั่นคง โดยมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการบ ารุงรักษาและใช้ในอัตราที่จะเกิดการทดแทนได้
ทันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีทรัพยากรใช้ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชากรและการพัฒนานั้นต้องค านึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหา
ความเสื่อมโทรมที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม   
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของระบบ 3

ระบบ คือ ระบบทางชีววิทยา ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม โดยที่แต่ละระบบสามารถพัฒนาไปสู่
เป้าหมายของตนเองได ้ทั้งนี้เป้าหมายของแต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี้  

6.1 เป้าหมายของระบบทางชีววิทยา คือ การน าไปสู่ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความสามารถในการกลับคืนสู่สมดุลของระบบนิเวศในกรณีที่ถูกรบกวนหรือถูกใช้ไป  และ
ความสามารถในการให้ผลผลิตทางชีวภาพ 

6.2 เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ คือ การน าไปสู่การได้รับความต้องการขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เพียงพอ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยมีสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 

6.3 เป้าหมายของระบบสังคม คือ การน าไปสู่ความหลากหลายในวัฒนธรรม มีสถาบันทาง
สังคมท่ียั่งยืนยาวนาน มีความเป็นธรรมทางสังคม และมีส่วนร่วมจากผู้คนต่างๆ ในสังคม 

      นอกจากนี้ บราวน์และคณะ (มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์, 2555) ได้กล่าวถึงแนวความคิดใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1) มีความต่อเนื่องของเผ่าพันธุ์มนุษย์บน
โลก โดยมีการให้ก าเนิดชีวิตใหม่และผู้ที่เกิดใหม่สามารถอยู่รอด เติบโต มีลูกหลานสืบเนื่องไปใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 2) สามารถรักษาปริมาณส ารองของทรัพยากรทางชีวภาพและสามารถให้
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 3) มีจ านวนประชากรคงที่ 4) สามารถจ ากัดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 5) เป็นการพัฒนาในระดับจุลภาค และในรูปของการพ่ึงพาตนเอง และ    
6) สามารถรักษาระบบนิเวศและสภาพของสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง 
  

7. แนวทางที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ 
อย่างย่ังยืน 

 ในการพัฒนาประเทศต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการป้องกัน
ปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย จึงมีแนวคิด แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง        
เกษตรทฤษฎีใหม่ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉลากสิ่งแวดล้อม คาร์บอนเครดิต องค์กรสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม  และสิ่งแวดล้อมศึกษา     
มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
     เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     7.1.1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 

http://human.uru.ac.th/Major_online/ManWeb/%20Text/Envi-6.pdf
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  7.1.2 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 

2540 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

7.1.3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราช
ด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9 

      7.1.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ 
ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึด
เป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

      7.1.5 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีขึ้น การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและ
การบริโภค ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง 

      7.1.6 เศรษฐกิจพอเพียงจะมีผลท าให้เราสามารถที่จะคงไว้ซึ่งขนาดของประชากรที่ได้
สัดส่วน ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจาก
ปัจจัยภายนอก 

 

7.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 

      การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงาน
ในการท าการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทย พระราชด าริ "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือ 
ที่ดินและน้ า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

      ในการด าเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้  
      ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนที่น้อย ค่อนข้าง

ยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้ าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพของการ
ผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจ าวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคง
ของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพ้ืนที่ 
ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 แสดงดังภาพที่ 8.5 ซึ่งหมายถึง  
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ภาพที่ 8.5 การแบ่งพ้ืนที่ท ากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ที่มา : https://aeioulove4143.files.wordpress.com/2013/01/newthe1.jpg, 2556 

 

      พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ 30 ให้ขุดสระเก็บกักน้ า เพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและใช้
ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าต่างๆ  

      พ้ืนที่ส่วนที่สอง ร้อยละ 30 ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารในครัวเรือนให้เพียงพอ
ตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้  

พ้ืนที่ส่วนที่สาม ร้อยละ 30 ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร เพ่ือใช้
เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย  

  พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ร้อยละ 10 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และโรงเรือนอ่ืนๆ (ถนน คันดิน กองฟาง 
ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ เป็นต้น)  
 ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของ
ตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง 
ร่วมใจกันด าเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา  

 ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมี
รายได้ดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ 
ติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยใน
การท าธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะ
ได้รับประโยชน์ร่วมกันคือ เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคใน
ราคาต่ า เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
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เป็นร้านสหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง และธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากรเพ่ือไป
ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  

       ในปัจจุบันนี้ได้มีการน าเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปท าการทดลองขยายผล ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการจัดท า
แปลงสาธิต จ านวน 25 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการด าเนินงานให้มีการน าเอาทฤษฎีใหม่นี้ไปใช้อย่างกว้างขวางข้ึน  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) 

 

7.3 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 

     ปัจจุบันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ึนในระดับประเทศและรุนแรงถึงระดับโลกจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังนั้นทั่วโลกจึงได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือการบ ารุงรักษาและการ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปกป้องสุขภาพของมวลมนุษยชาติ โดยการมีมาตรการในการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกับองค์กรธุรกิจต่างๆ 

     องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization : ISO) ได้มีการด าเนินการเพ่ือจัดวางระบบมาตรฐานใหม่คือ ISO 14000 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวางมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนะน าหน่วยงานในเรื่องของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถรวมเข้ากับระบบบริหารอ่ืนๆ ของหน่วยงานเพ่ือที่จะช่วยให้หน่วยงาน
เหล่านั้นประสบความส าเร็จในเรื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับความส าเร็จทางธุรกิจ  

     มาตรฐาน ISO 14000 คือมาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐาน
ที่ก าหนดให้องค์การมีการจัดตั้งระบบการบริหารที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมขององค์การนั้นๆ ซึ่งไม่ขัดต่อ
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การนั้นๆ  

     ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่
หมายเลข 14001 จนถึง 14100 โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น โดยจะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงาน การจัดการด้านความรับผิดชอบ และ
ระบบต่างๆ ที่ต้องท างาน ซึ่ง ISO 14000 จะครอบคลุมมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นเครื่องมือในการประเมินตรวจสอบ 

     ISO 14000 ประกอบด้วยมาตรฐานหลายฉบับ ฉบับที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ 

ISO14001 หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 

System : EMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานเพียงฉบับเดียวในอนุกรม ISO14000 ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
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แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยการออกใบรับรอง (Certificate) เพ่ือเป็นการแสดงว่าองค์กรได้มีการด าเนิน
ธุรกิจที่จะไม่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 

7.3.1 สาระส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)  

              มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) นโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการอย่างจริงจัง และก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับ การด าเนินงานของพนักงานในองค์กร 

2) การวางแผน เพื่อให้บรรลุนโยบายสิ่งแวดล้อม องค์กรจึงต้องมีการวางแผนใน
การด าเนินงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ แจกแจงรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
อย่างมาก แจกแจงข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติ 
จัดท าวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายในการจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดท า
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น 

3) การด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ อย่างน้อยองค์กรต้องด าเนินการให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ ก าหนด
โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ให้พนักงานในองค์กร
ทราบถึงความส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการฝึกอบรมตามความเหมาะสมเพ่ือให้
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้ และความช านาญในการด าเนินงาน จัดท า
และควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคุมการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จัดท าแผนด าเนินการหากมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมี
การซักซ้อมการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

4) การตรวจสอบและการแก้ไข เพ่ือให้การจัดการสิ่ งแวดล้อมได้รับการ
ตรวจสอบและแก้ไข อย่างน้อยการด าเนินการขององค์กรต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
ติดตามและวัดผลการด าเนินการโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ แจกแจงสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด าเนินการแก้ไข จัดท าบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ 

5) การทบทวนและการพัฒนา ผู้บริหารองค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

7.3.2 ประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14000 

1) เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กรและแสดงถึงความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 

2) ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
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3) ลดต้นทุนในการผลิตในระยะยาว เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย เป็นต้น  

4) มีแผนรองรับส าหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว  

5) ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและค่าประกันภัย 

6) ลดการท าลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดข้ึน รวมทั้งลดมลภาวะที่เป็นพิษก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 

7) บริหารงานสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ 

8)  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทาง
การค้าระหว่างประเทศ 

9)  เพ่ือรับการลดหย่อนภาษี 
             10)  ผู้บริหารและพนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

7.4 ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco – labelling) 

     ฉลากสิ่งแวดล้อม หมายถึง ฉลากที่ก ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ว่าเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยในกระบวนการผลิตหรือใช้งานสามารถลดการใช้ทรัพยากรหรือลดการก่อมลพิษ 

     ตามความหมายขององค์กรนานาชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ฉลากสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ฉลากที่รับรองหรือให้ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการแก่ผู้บริโภค เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการนั้นๆ  

     7.4.1 หลักการของฉลากสิ่งแวดล้อม  
            หลักการของฉลากสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้ (อุรศา ศรีบุญลือ, 2544 : 59) 
            1)  ฉลากสิ่งแวดล้อมต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ 

และแสดงถึงสิ่งที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

            2)  ฉลากสิ่งแวดล้อมต้องไม่ท าให้เกิดการกีดกันทางการค้า และไม่ขัดขวางการ
พัฒนาใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่ปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 

  3) การพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการระดมสมองและความเห็นชอบจาก
คณะท างานและผู้ที่สนใจและมีการยอมรับโดยฉันทามติ โดยต้องพิจารณาทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
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           4) ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนฉลากสิ่งแวดล้อมต้องสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชน
และผู้ที่สนใจและการแสดงข้อมูลจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นเพ่ือความสอดคล้องตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานของฉลาก 

     5)  การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
     6)  ผู้ใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมต้องสื่อข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์และ

บริการให้แก่ผู้ซื้อได้ทราบ 

               ฉลากสิ่งแวดล้อมถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารให้กับผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน 

 

7.4.2 ประเภทของฉลากสิ่งแวดล้อม   
        ฉลากสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้      

1) ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 เป็นฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดโดยองค์กรอิสระที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Third party) โดยจะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบใช้วิธีพิจารณาแบบตลอดวัฏจักร
ชีวิต ในประเทศไทยมีการออกฉลากประเภทที่ 1 ซึ่งรู้จักกันดีในนาม “ฉลากเขียว” และ Green leaf 

จากมูลนิธิใบไม้เขียว (การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การผลิตสีเขียว, 2556) แสดงดังภาพที่ 8.6 

ส่วนฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ของประเทศไทยและต่างประเทศแสดงดังภาพที่ 8.7 

  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.6 Green leaf จากมูลนิธิใบไม้เขียว  
ที่มา : https://greenleafthai.wordpress.com/about/, 2556 
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ภาพที่ 8.7  ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ต่างประเทศและประเทศไทย 

ที่มา : http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=19202&section=9, 2556 

 

2)  ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 2 เป็นฉลากท่ีผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ส่งออกจะเป็น
ผู้บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หรือแสดงค่าทางสิ่ งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตนเอง           
(Self - declared Environmental Claims) ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของข้อความหรือสัญลักษณ์
รูปภาพ เช่น สามารถย่อยสลายได้ แสดงดังภาพที่ 8.8 วัสดุที่สามารถแตกสลายได้ ออกแบบเพ่ือให้
ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ ลดการใช้พลังงาน
ในช่วงการใช้งาน สามารถใช้ซ้ าและเติมใหม่ได้ วัสดุหมุนเวียน การใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น หรือ
การแสดงสัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์แปรใช้ใหม่ (Mobius loop) หรือการรีไซเคิลได้ แสดงดัง      
ภาพที่ 8.9 ตัวอย่างสินค้าในชีวิตประวันที่เราพบเห็น เช่น ถุงของห้าง สรรพสินค้าที่จะประทับตราเอง
ว่าถุงนี้สามารถรีไซเคิลได้ หรือผงซักฟอกบางยี่ห้อที่เขียนว่าคืนน้ าใสให้โลกสวย มีตราโลโก้ที่ออกแบบ
เอง เป็นต้น โดยฉลากนี้จะไม่มีองค์กรกลางในการดูแล แต่ทางผู้ผลิต จะต้องสามารถหาหลักฐานมา
แสดงเมื่อมีคนสอบถาม ดังนั้นฉลากประเภทนี้ผู้ผลิตสามารถท าการ ศึกษาหรือประเมินผลได้ด้วย
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.8 ฉลากสิ่งแวดล้อมแสดงวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ 
ที่มา : http://home.kapook.com/view74326.html, 2556 
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ภาพที่ 8.9 สัญลักษณ์แปรใช้ใหม่    
(Mobius loop) หรือการรีไซเคิลได้ 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/   
 vcafe/38292, 2556 

3)  ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 เป็นฉลากที่บ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรวม (Environmental information) โดยการใช้
เครื่องมือการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment) เข้ามา
ประเมินตามมาตรฐาน ISO14040 โดยฉลากนี้จะมีหน่วยงานอิสระหรือองค์กรกลางในการท าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะประกาศลงกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อไป เช่น ฉลากคาร์บอน 
ฉลากที่รับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตัวอย่างที่พบฉลากนี้ ได้แก่ เครื่องดื่มโค๊
กชนิดกระป๋อง มาม่าเส้นน้ าใส น้ านมถั่วเหลือตราไวตามิลล์ เป็นต้น  

4) ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 4 เป็นฉลากที่เรียกว่า Single issue คือชูประเด็นเดียว 
เช่น ประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอร์ ประหยัดพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เห็นผ่านตากันบ่อยๆ เช่น 
Energy Star บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ก็ถือว่าเป็นฉลาก
ประเภทนี้  

7.4.3  ตัวอย่างของฉลากสิ่งแวดล้อม 

        1)  ฉลากเขียว  (Green label) 

     ฉลากเขียว คือ ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งเป็นฉลากประเภท 1 ซึ่งมี
องค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรอง การติดฉลากบนสินค้าเพ่ือต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าที่
ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิตการใช้ ตลอดจนถึงการทิ้ง
ท าลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง ผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้สินค้าที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ จากการสังเกต  

“ฉลากเขียว” แสดงดังภาพที่ 8.10 ที่ติดแสดงอยู่บนฉลากของสินค้านั้น (กาญจนา ไฝเพ็ชร, 2555) 
 

 

ภาพที่ 8.10 ฉลากเขียว 

ที่มา : http://www.greenworld.or.th/greenworld/ 

local/334, 2556 
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 ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ จะมีการพิจารณาและก าหนดแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือบริการและความเสียหายของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่การ
ผลิต การใช้ การทิ้งท าลาย คือครบทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั่นเอง ซึ่งจะค านึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม
ให้มีการผลิต การขนส่ง การใช้ และการก าจัดทิ้งหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าขยะ
กลับมาใช้ (Reuse) และการแปรใช้ใหม ่(Recycle) 

   ประเทศอ่ืนๆ ก็มีการจัดท าฉลากสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดยอาจใช้สัญลักษณ์ 
และชื่อเรียกแตกตา่งกันไป เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปใช้สัญลักษณเ์ป็นรูปดอกไม้ ใช้ชื่อว่า “EU Flower” 
แสดงดังภาพที่ 8.11  เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.11 EU Flower 

ที่มา :  http://greenplanetsolutions.co.uk/blog/view/ 

eu-eco-flower, 2556 

 

1.1) โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย 

                   “ฉลากเขียว”เกิดจากแนวคิดใหม่ที่เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องฟ้ืนฟูและ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศ
เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่เริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่อมามีการรวมกลุ่มของ
ประเทศทั่วโลกก่อตั้งเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อม (Global Ecolabelling Network : GEN) เพ่ือ
ด าเนินการโครงการฉลากเขียว ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 30 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกของ GEN ด้วย ประเทศไทยมีการริเริ่มจัดท าโครงการฉลากเขียวเมื่อเดือนตุลาคม         
พ.ศ. 2536 โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 

Sustainable Development : TBCSD) การด าเนินการของโครงการได้รับความร่วมมือของสถาบัน
ต่างๆ ทั้งในส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กรกลางและมีส านักเลขานุการโครงการฉลากเขียว 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท าหน้าที่เปน็ฝ่ายเลขานุการโครงการ ซึ่งจะ
ท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินงานโครงการการอนุมัติใช้ฉลากเขียวและคุ้มครองสิทธิ์ของฉลาก
เขียว 
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   ปัจจุบันจ านวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวได้ มี
ทั้งสิ้น 544 รุ่น 24 กลุ่มผลิตภัณฑ์และ 73 บริษัท/ผู้ผลิต (ส านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออ-

เรสเซนซ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ก๊อกน้ าและอุปกรณ์ประหยัดน้ า สี ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
ถ้วยชาม ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องถา่ยเอกสาร เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น 

1.2) ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

                    การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถ
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น เพราะข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวก าหนดโดย
พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถจะปรับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง 
ข้อดีอีกประการหนึ่งส าหรับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวของประเทศไทย คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป และมีความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็น
อันตราย เนื่องจากมีการอ้างอิงไปยังมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นก าไรของผู้บริโภค 

นั่นคือนอก จากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีและไม่ต้องเสี่ยงที่จะได้รับสารอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย 

  2)  ฉลากลดคาร์บอน (Carbon reduction label)  

   จากปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ซึ่งนานาประเทศได้รับผลกระทบทั่วกันและท าให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจและให้ความ
ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและวิธีลดโลกร้อน ซึ่งการลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่สามารถท าได้ 
คือ การร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งประชาชนในฐานะผู้  
บริโภค ซึ่งการด าเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของผู้บริโภคนั้นสามารถ
เชื่อมโยงกับส่วนผู้ผลิต คือ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใยรักษาสิ่งแวดล้อม หรือมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกน้อย และการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  จึงได้จัดท า
โครงการฉลากลดคาร์บอนขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

โดยตัวฉลากจะแสดงระดับการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินค้ า
ไว้เป็นข้อมูลสินค้า และเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก 

ฉลากลดคาร์บอน คือ ฉลากท่ีแสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก
สู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และของเสียในรูปของกากของเสีย น้ าเสีย และ
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มลพิษทางอากาศจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ผลการประเมินจะถูก
เทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2556) 

ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากลดคาร์บอนได้ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากโรงงานที่
กระบวนการผลิตมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเมื่อเทียบกับปีฐาน คือ พ.ศ. 2545 อย่างน้อย
ร้อยละ10 สัญลักษณ์ของฉลากคาร์บอนแสดงดังภาพที่ 8.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.12 สัญลักษณ์ของฉลากลดคาร์บอน 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1219051377, 2556 

 

ฉลากลดคาร์บอนจะแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่า สินค้าหรือบริการนี้มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง ค่อนข้างต่ า หรือต่ า โดยแสดงผลเป็น
5 ระดับ ด้วยหมายเลข 1 - 5 สินค้าที่ได้ฉลากคาร์บอนเบอร์ 5 คือ สินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศน้อยที่สุดและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือสินค้าหรือบริการนั้นมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งระบบฉลากคาร์บอนนี้มี
ความคล้ายคลึงกับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของกระทรวงพลังงาน ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย 
แสดงดังภาพที ่8.13  

 

 

 

 

 

การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแสดงในรูป
ของก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ 

ลูกศรแสดงระดับที่
ลดลงของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยสินค้าและ 

บริการ 
 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1219051377
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 ภาพที่ 8.13 แสดงฉลากลดคาร์บอนในระดับต่างๆ ในประเทศไทย 

ที่มา: http: //carbonfootprintthailand.com/2011/06/blog-post_20.html, 2556 

 

 ข้อดีของการมีฉลากคาร์บอน สิ่งที่ผู้บริโภคจะได้ คือ ทางเลือกใหม่ในการซื้อ
สินค้าและบริการ เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต การได้มาซึ่งวัตถุดิบ และผลิต
สินค้าท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย และมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ส่วนสิ่งที่ผู้ผลิตจะได้คือ ลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการใช้พลังงานฟอสซิล เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท 

3) ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label : CF)  

               คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint ) ภาษาไทยเรียกทั้ง “รอยเท้า
คาร์บอน” และ “รอยย่ าคาร์บอน” คือ ฉลากที่บ่งบอกปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์และบริการทั้งกิจกรรมทางตรงและทางอ้อม 

ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA ) โดยเริ่มตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การประกอบชิ้นส่วน การขนส่ง การใช้งานและการจัดการซากหลังการใช้งาน โดย
แสดงในรูปของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ผ่านทางฉลากที่ติดไว้กับ
ผลิตภัณฑ์บนบรรจุภัณฑ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ (กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553 : 6) สัญลักษณ์ของฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทยแสดง
ดังภาพที ่8.14 และสัญลักษณ์ของฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของต่างประเทศแสดงดังภาพที่ 8.15 
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ภาพที่ 8.14 สัญลักษณ์ของฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย 

ที่มา :  http://library.stou.ac.th/blog/?p=2907, 2556 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 8.15 สัญลักษณ์ของฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของต่างประเทศ 

   ที่มา : http://qualitydesign.gagto.com/?cid=484993, 2556 

 

สาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อน สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งทั่วโลกได้พยายามแก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ให้มีการแสดง
ข้อมูล “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” (Carbon footprint) บนผลิตภัณฑ์ด้วย โดยจะมีฉลากคาร์บอน 
(Carbon label) เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพราะเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทีติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการ
แสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาในปริมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และ
การก าจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 

 

 

http://qualitydesign.gagto.com/?cid=484993
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การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ใช้การประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle 

Assessment : LCA) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินศักยภาพของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพบรรยากาศ (Climate Change Potential) ที่เป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซต์ รวมทั้งก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ โดยตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ แสดงผลในเชิงปริมาณ 
คือ เทียบเท่ากับศักยภาพการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็น
กิโลกรัม (kg CO2 equivalent) 

การแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค
และเป็นการกระตุ้นให้ภาคการผลิตหาแนวทางการจัดการ เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน เป็นแนวทางพัฒนาไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ า ที่หลายประเทศก าหนดไว้ในนโยบายการพัฒนาประเทศ จากการริเริ่มใช้คาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ครั้งแรกในอังกฤษในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนมีการพัฒนา
และแพร่หลายแล้วในหลายประเทศ ในฝรั่งเศสมีนโยบายให้มีการแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์เป็นข้อบังคับทางกฎหมายส าหรับสินค้าทุกประเภทภายในปี พ.ศ. 2554 ส่วนในแถบเอเชีย 
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ า โดยใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการติด
ฉลากคาร์บอนเป็นกลไกขับเคลื่อน ส่วนในประเทศไทยการพัฒนาฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ด าเนินงาน
โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 1,195 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556) (องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2556)  เช่น น้ าตาลผง พลาสติคพีวีซี น้ ากะทิ 
น้ านมถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์กลุ่มเฌอร่าบอร์ด ปูนซีเมนต์ เซรามิก ก๊อกน้ า หลอดไฟ เป็นต้น ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทยและต่างประเทศแสดงดังภาพที ่8.16 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.16 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/science/20091229/93107/html 

และ http://norisaha.blogspot.com/2013/10/carbon-footprint.html, 2556 

 

  

http://norisaha.blogspot.com/2013/10/carbon-footprint.html
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4) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (No.5 Electricity Saving)   
              ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  คือ ฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูล

เบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความ
ประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด คือมีอัตราการประหยัด
พลังงาน (Energy Efficiency Ratio : EER) มากกว่า 11.0 หน่วย 

              ผู้ออกฉลากประหยัดไฟในปัจจุบันคือกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะมีตราของกระทรวง
ซ้อนอยู่บนฉลาก เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) จากเดิมออกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ 
เทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไม่มีโลโก้ใดๆ เว้นแต่ปี ค.ศ. ที่ออกบนฉลาก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ 
ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม เป็นต้น ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 แสดงดังภาพที่ 8.17  

 

 

 

 

   ภาพที่ 8.17  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

   ที่มา : http://labelno5.egat.co.th/index.php?    

   option=com_content&view=article&id=&   

   lang=th, 2556 

 

 

7.5 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 

      การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการท านายหรือ
คาด การณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการด าเนินโครงการพัฒนา ที่จะมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ  และสังคม เพ่ือจะได้หาทาง
ป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟ้ืนคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า
ที่สุด (ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2556) 

      นอกจากนี้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ของนักบริหารว่าสมควรด าเนินการหรือไม่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์อย่าง
มาก หากได้รับการน ามาในการวางแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสม

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://labelno5.egat.co.th/index.php
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ของโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังด าเนินโครงการไปแล้ว และ
เป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข  

     ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งสิ้น 35 

ประเภทโครงการหรือกิจการ (ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน 2555) จากส านักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (สวผ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ส านัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2556) ตัวอย่างประเภทโครงการหรือกิจการ เช่น การท าเหมืองแร่ 
นิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์ ผลิตเยื่อกระดาษ
อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี ผลิตน้ าตาล สุรา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ทางหลวงหรือถนน ระบบขนส่ง
มวลชนที่ใช้ราง ท่าเทียบเรือ การถมที่ดินในทะเล ระบบขนส่งทางอากาศ โรงพยาบาล โรงแรม การ
ชลประทาน ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ต้องเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการท าโครงการต่อส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ.) ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7.5.1  ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

              ประเทศไทยใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 หมวด เรียกว่า 
“Four - tier System” ประกอบด้วย 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา อุทกวิทยา น้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน ภูมิอากาศ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ 
เสียง น้ า ดิน 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาบนบก ป่าไม้ สัตว์ป่า 
นิเวศวิทยาทางน้ า สัตว์น้ า พืชน้ า 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุมชนและ
การตั้งถ่ินฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การคมนาคม  

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุข 
ประวัติศาสตร์ โบราณคด ีและสุนทรียภาพ  

7.5.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาต่างๆ 

1) สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่
มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก อันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา 
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2)  เป็นเครื่องมือในการช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
รุนแรงจากการพัฒนาโครงการ เพ่ือให้เจ้าของโครงการสามารถหามาตรการในการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนนั้นอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

3)  สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญ อันเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการโดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย 

4) ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การ
เตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้
ความกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากร 

5)  มีแนวทางในการก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่
เกิดข้ึนภายหลังจากการด าเนินโครงการได ้

6)  เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรที่ยาวนาน  

 

 7.6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental law) 
      กฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง กฎหมายประเภทหนึ่ง ที่ตราขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เนื้อหาครอบคลุมการป้องกัน และเยียวยาความเสื่อมโทรมแห่งสุขภาพทั้งของ
มนุษย์และอมนุษย์ และมักคาบเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณี สนธิสัญญา ข้อตกลง พันธกรณี 
กฎระเบียบ และนโยบายหลากชนิด  

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่จะมีผลท าให้การจัดการหรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้เพราะต้องอาศัยกฎหมายเพ่ือ
การก าหนดนโยบายการจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักความสมดุลของธรรมชาติ มีความ
สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ วิธีการประสานงานขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และในขณะ 
เดียวกัน ก็เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อก าหนดอย่าง
ชัดเจนด้วย 

 เมื่อกล่าวถึง “ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ” จะหมายความรวมถึง กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศและกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
มักจะอยู่ในรูปของอนุสัญญา (Conventions) พิธีสาร (Protocols) และแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็น 
Soft law เช่น แถลงการณ์ร่วม (Declarations) และบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ใช้มาตรการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการคว่ าบาตรสินค้าชนิดที่ได้มาโดยการท าลายสิ่งแวดล้อม และหากประเทศ
ใดมีการท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงก็จะถูกคว่ าบาตรทางการค้าทั้งหมด ส่วนกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ภายใน ประเทศนั้น หมายถึงกฎหมายภายในของรัฐต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม ควบคุมป้องกันมลพิษ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีผลท าให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งกฎหมาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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ภายในดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครองหรือกฎหมาย
มหาชน (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, 2556) 

  7.6.1 ความเป็นมาของกฎหมายส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

                 ก่อนปี พ.ศ. 2518 ประเทศไทยมิได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมโดยตรง แต่ก็มีกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยกฎหมายเหล่านั้นแต่ละฉบับมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบางเรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหลักของหน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมายนั้น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือและการรักษาแม่น้ าล าคลอง กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประมง ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและทรัพย์  

       ประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเป็นครั้งแรก เมื่อมี
การตรา “พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518”  ซึ่ง
ตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมา เพ่ือให้
ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งหมด ขณะเดียวกันกฎหมายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในแต่ละเรื่องอยู่เดิมนั้นก็ยังคงท าหน้าที่
ต่อไป คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ท าหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มีอ านาจเพียงพอที่จะด าเนินการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       ต่อมาได้มีการยกเลิก พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการตรา “พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535” ซึ่งได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกเลิกส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ก่อตั้งหน่วยงาน
ใหม่ 3 หน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือ ส านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อ านาจ วงศ์บัณฑิต
,2545 : 45) 
  7.6.2 กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในปัจจุบัน 

                  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  กฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นความผิดทางอาญา  หรือที่ เรียกว่ า 

“Environmental Crime” แยกฐานความผิดได้ 3 ประการ ได้แก่ ความผิดเนื่องจากการก่อให้เกิด
มลพิษ ความผิดฐานละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความผิดฐานกระท าผิด
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานอนุญาตหรือค าเตือนที่เจ้าพนักงานแจ้งให้ทราบ การกระท าที่จะเป็นความผิด
อาญาตามกฎหมายอาญาสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นความผิดที่ไม่ต้องการเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด  
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2) กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เป็นความรับผิดทางแพ่ง กฎหมายที่กล่าวถึง
ความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น ได้แก่ ความรับผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติซึ่งเป็น
กฎหมายเฉพาะ บทบัญญัติที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติไว้ในมาตรา 96 และมาตรา 97 ซึ่งให้ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหาย ที่
เกิดข้ึนแก่สิ่งแวดล้อมและหรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้จ่ายค่าเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามหลัก 
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (The Polluter Pays Principle) โดยผู้ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการก าจัดมลพิษ เช่น ค่าบ าบัดน้ าเสีย ค่าเก็บขยะ 
นอกจากนี้จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ที่เป็นผลมาจากมลพิษที่ตนเองก่อให้เกิดด้วย เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด และก าจัดน้ ามันที่รั่วไหลจากโรงงานของตน (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, 
2556) 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่เพ่ือใช้เป็นกฎหมาย ที่
จะเอ้ืออ านวยต่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้มีผลท าให้
เกิดมาตรการการด าเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การปรับองค์กรให้มีเอกภาพทั้งในการก าหนดนโยบาย 
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การกระจายอ านาจการบริหาร 

และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมออกสู่จังหวัดและท้องถิ่น การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด การพิจารณาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังโครงการพัฒนา การก าหนดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชน 

และเอกชนที่จะมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การน า 

มาตรการด้านการเงินการคลังมาใช้เป็นมาตรการ เสริมเพ่ือให้เป็นแรงจูงใจ และมาตรการบังคับให้ 
ส่วนราชการท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้หลักการ "ผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ต้องมีหน้าที่เสียค่าใช้จ่าย" การก าหนดหรือจ าแนกพ้ืนที่ในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเร่งด่วน เพ่ือการคุ้มครองอนุรักษ์และควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการก าหนดความรับผิดชอบทางแพ่ง การต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม
ทดแทนกรณีท าให้เกิดการแพร่กระจายมลพิษและการเพ่ิมบทลงโทษ ในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่ก าหนดขึ้นด้วยทั้งในรูปของการปรับและการระวางโทษจ าคุก เป็นต้น 

 นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีบทบัญญัติบางมาตรา ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
โรงงาน 2535  พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 พระราช 
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นต้น รวมทั้งยังมี
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ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความตาม
มาตราในพระราชบัญญัติต่างๆ ข้างต้นอีกด้วย (จักรพันธ์ จันทร์เที่ยง, 2556) 

7.7 องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

      องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนดังรายละเอียด ดังนี้ 

7.7.1 องค์กรภาครัฐบาล (Governmental organization)   

          มีหลายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ กระทรวง ทบวง กรม โดยมี
กระทรวงหลักที่มีหน้าที่ในด้านสิ่ งแวดล้อมโดยตรงคือ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment)” ถือเป็นหน่วยงาน
ราชการไทยประเภทกระทรวง  มีอ านาจหน้ าที่ เ กี่ ย วกับการสงวน  อนุ รั กษ์  และ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
ดูแลหน่วยงานราชการ อ่ืน ตามที่มี กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545, 2555) 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ 
หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และยังมีองค์การมหาชนอีกด้วย  

               1) หน่วยงานระดับกรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรม
ป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

               2) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การจัดการน้ าเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การ
สวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

     3) องค์การมหาชน มีหลายองค์การ ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) 

7.7.2 องค์กรภาคเอกชน (Non-Governmental Organisation : NGOs) 

               องค์กรเอกชนหรือที่เรียกว่า "NGOs" คือรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มของ
ประชาชน เป็นองค์กรที่มิได้ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรหรือกลไกการด าเนินงานของรัฐ  แต่

https://www.l3nr.org/u/jomjom
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาสังคม 

การรวมตัวกันเช่นนี้เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนที่จะกระท าได้ 
      องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกระแสของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกผลักดันและพัฒนา
รูปแบบให้มีการเคลื่อน ไหวในสังคมตลอดมา องค์กรเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท างาน
เพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทั้งองค์กรอิสระต่างๆ ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและยังไม่ได้เป็น
นิติบุคคล รวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันแล้วแต่
ลักษณะการรวมกลุ่มขององค์กรนั้นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สถาบัน องค์กร ชมรม เป็นต้น 

               ตัวอย่างองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิ
คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิป้องกันควันพิษและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิเพ่ือนช้าง สมาคมต่างๆ เช่น สมาคม
ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556) 
 

7.8 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก 

    7.8.1 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 

Programme หรือ UNEP) มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1972 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและประเมินแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดผ่านสถาบัน
และองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่ความมี
สุขภาพชีวิตที่ดี ด้วยการไม่ผลักภาระด้านสิ่งแวดล้อมให้อนุชนรุ่นหลังต้องเผชิญเคราะห์กรรมที่ เราก่อ
เอาไว้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือตั้งใจท าลายสภาพแวดล้อมให้เสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลา 

7.8.2  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wide 

Fund for Nature : WWF) เป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการท าลาย
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันเน้นการ
ท างานในด้านป่าไม ้ระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนน้ า มหาสมุทรรวมทั้งชายฝั่งทะเล สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การ
บ าบัดสารพิษที่เกิดจากสารเคมี องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรอนุรักษ์อิสระใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีผู้สนับสนุน
มากกว่า 5 ล้านรายจากทั่วโลก ด าเนินงานในกว่า 100 ประเทศ และให้การสนับสนุนใน 1,300 
โครงการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลมีสถานะเป็นมูลนิธิ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลก่อตั้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1972
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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เมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2504 ที่เมืองมอร์เกส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในไทยมีส านักงานตั้งอยู่ที่ซอย
พหลโยธิน 5 มีส านักงานสาขา เพ่ือด าเนินการและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิงปลุก
จิตส านึก และให้ความรู้อยู่หลายแห่ง 

   7.8.3  กรีนพีซ (Greenpeace) เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ (NGOs) นานาชาติ ที่
ด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ ก่อตั้งในประเทศแคนาดาเมื่อ พ.ศ. 2514 ปัจจุบัน  
กรีนพีซมีส านักงานประจ าประเทศและภูมิภาคอยู่ใน 41 ประเทศทั่วโลก โดยทุกส านักงานจะท างาน
ร่วมกับ กรีนพีซสากล (Greenpeace International) ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อที่
ใช้ด าเนินการในประเทศไทยคือ “มูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรีนพีซเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีส านักงานอยู่ 3 ประเทศคือ ประเทศไทยซึ่งเป็นส านักงานใหญ่ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่กรีนพีซเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก าลังด าเนินการรณรงค์ ได้แก่ การรณรงค์ต่อต้านการใช้ ถ่านหิน และให้หันมาใช้
พลังงานสะอาดเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย การรณรงค์ต่อต้านการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือโลกที่ปลอดภัยส าหรับทุกชีวิตและมีสันติภาพ การรณรงค์ต่อต้านสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม การสนับสนุนเกษตรกรรมอินทรีย์ การสนับสนุนการผลิตที่สะอาดและปฏิเสธขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ า การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมวันปลอดรถ 
เป็นต้น  

 

7.9 สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education) 

      การป้องกันและแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น ปัจจุบัน
สามารถกระท าได้หลายวิธีทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกกฎหมายควบคุม และอีกหลายๆ 
วิธี แต่วิธีการหนึ่งซึ่งถือว่าช่วยให้การด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลในระยะยาวก็คือ การสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในตัวของประชาชนทุก
คน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิธีการที่จะสร้าง      
จิตส านึกให้เกิดขึ้นได้วิธีหนึ่งก็คือ การให้การศึกษาซึ่งการให้การศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมย่อมมี
วิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไป  

     สิ่งแวดล้อมศึกษา คือกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเจตคติ ความตระหนักและทักษะในการตัดสินใ จเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเกิดการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, 2554 : 41) 

http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://waterpatrol.greenpeace.or.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96
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 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือการพัฒนามนุษย์ให้เกิดการลงมือ
กระท าเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งโดยการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และการป้องกันปัญหา
ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการลงมือกระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผู้กระท าเอง ไม่ใช่การบังคับให้ท าหรือต้องจ าใจท า ซึ่งกระบวนการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ระยะเวลา 
          หลายครั้งที่การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการลงมือกระท าที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียง “กิจกรรม” ไม่ใช่ “พฤติกรรม” ซึ่งขั้นตอนหรือกระบวนการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์ให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ด าเนินการควรเน้นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง 5 

ข้อของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคต ิทักษะ และการมีส่วนร่วม  

7.9.1  วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 

        กระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั้น 
ผู้ด าเนินการควรเน้นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ ความรู้ ความเข้าใจ 

ความตระหนัก เจตคติ ทักษะ และการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดดังนี้ 
        1) ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพ้ืนฐานการท างานของธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

        2) ความตระหนัก ถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความรู้สึกรักหวง
แหน มีจิตส านึกและเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

           3) เจตคติ และ“ค่านิยม” ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะปกป้อง 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดี แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่และป้องกันปัญหาใหม่ที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

4) ทักษะ ที่ควรให้มีการพัฒนา ได้แก่ ทักษะการสังเกต การชี้บ่งปัญหา การเก็บข้อมูล 
การตรวจสอบ การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึงทักษะในการตัดสินใจซึ่งเป็นทักษะ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบัน 

             5) การมีส่วนร่วม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคมที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยให้มนุษย์มี
ประสบการณ์ในการน าความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.9.2 กลุ่มเป้าหมายในการได้รับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

       หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษาพบว่า เป้าหมายที่แท้จริงของสิ่งแวดล้อมศึกษาคือ การ
พัฒนาคุณภาพของประชากรโลก โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนต่อเนื่องไปทุกระดับทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ดังนั้น
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สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดี จึงไม่ควรจ ากัดกลุ่มเป้าหมายอยู่เฉพาะกลุ่มนักเรียนในระบบโรงเรียนเท่านั้น แต่
ควรจะจัดให้กับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพตามความเหมาะสม 

จากงานวิจัยของ Jean Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ พบว่าการเรียนรู้ของ
คนจะพัฒนาไปตามล าดับขั้น โดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ พ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ จริยธรรม และความรู้เดิม ซึ่ง Jean Piaget ได้จัดกลุ่มของพัฒนาการการเรียนรู้ไว้ดังนี้  

1)  อายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 7-8 ปี (เด็กเล็ก) 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้วิธีการลองผิดลองถูก สามารถวาดภาพที่พวก

เขาได้เคยสัมผัสมาก่อน รวมทั้งสามารถใช้สิ่งของเพ่ือแทนของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ใช้กิ่งไม้แทนสัตว์แต่ยัง
ไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลและคิดอย่างมีหลักเกณฑ์ได้  
               สิ่งที่ผู้จัดสิ่งแวดล้อมศึกษาควรค านึงถึงคือ ยังไม่ควรใช้กิจกรรมที่ซับซ้อนเกินไป 
แต่ควรเน้นกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์นอกห้องเรียน และที่
ส าคัญจะต้องเริ่มให้เด็กรู้ถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม 

  2) อายุตั้งแต่ 7-8 ปี ถึง 11-12 ปี (เริ่มใช้เหตุผล)  
                       เด็กจะเริ่มรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาง่าย ๆ สามารถจัดกลุ่มและแยกประเภท
ของต่างๆ เข้าใจกฎระเบียบและค าสั่ง แต่ยังมักใช้ข้อเท็จจริงเป็นตัวตัดสินปัญหา 

                     สิ่งที่ผู้จัดสิ่งแวดล้อมศึกษาควรค านึงถึงคือ เด็กพร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถแยกประเภท เปรียบเทียบ รวบรวม และอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาได้ไป
สังเกตมา กิจกรรมที่ใช้ควรเน้นด้านความรู้และเจตคติ โดยเปิดโอกาสให้เด็กรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ สามารถใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการการคิดที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ เช่น การส ารวจหาเหตุผล 
การชี้ตัวผู้กระท าผิด รวมทั้งสามารถใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   3)  อายุตั้งแต่ 11-12 ปี ถึง 14-15 ปี (ใช้ความคิดในแง่นามธรรม) 
                        เด็กจะเริ่มคิดในแง่นามธรรม สามารถตั้งสมมติฐานและใช้เหตุผลในการสรุป เริ่ม
มีกระบวนการคิดแบบผู้ใหญ่ ดังนั้นหากเขาได้รับการสอนหรือการชักจูงที่ดีก็จะสามารถวิเคราะห์
เหตุการณ์และความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ การใช้เหตุผล และทักษะการคิดอ่ืนๆ ที่สูงขึ้นได ้ 

           สิ่งที่ผู้จัดสิ่งแวดล้อมศึกษาควรค านึงถึงคือ เด็กสามารถเลือกพิจารณาทางเลือก
อ่ืนๆ ได้ สามารถคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ซับซ้อนขึ้น สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่น่าจะเป็นได้มากกว่า
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยังควรต้องช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดเชิงสร้างสรรค์ ควรท าความเข้าใจถึงบทบาทของพวกเขาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก
และทางลบ เด็กในช่วงอายุนี้ยังชอบตัดสินเองว่าอะไรถูกหรือผิด ดังนั้นการแสดงละคร การใช้บทบาท
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สมมติ การจ าลองสถานการณ์ การออกแบบสอบถาม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การอภิปราย และ
กิจกรรมอื่นๆ จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างด ี

   4)  อายุตั้งแต่ 14-15 ปีขึ้นไป (การคิดในระดับสูง) 
                 เด็กสามารถออกแบบการทดลอง เขียนสมมติฐานที่มีตัวแปรหลายตัว และท า
กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
                     สิ่งที่ผู้จัดสิ่งแวดล้อมศึกษาควรค านึงถึงคือ ยังควรท ากิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ต่อไป ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การเขียนจูงใจ และทักษะ
ในระดับสูงอ่ืนๆ เด็กควรจะได้รับรู้ถึงบทบาทของตนในฐานะประชากรที่ต้องมีความรับผิดชอบ และ
เริ่มสร้างจริยธรรมของตนเองและควรสนับสนุน ให้เด็กได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการประชุมต่างๆ 
การท าวิจัย การเขียนรายงาน และการวิเคราะห์สื่อต่างๆ  

7.9.3  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  

               การน าเนื้อหาสาระเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดให้กับผู้คนจะต้องมีวิธีการหรือ
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะท าให้การถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และระเบียบวิธีที่จะน ามาใช้นี้ก็ล้วนมีอยู่แล้วในศาสตร์ทางการศึกษาขึ้นอยู่กับ
ว่าจะเลือกสรรส่วนใดของศาสตร์ทางการศึกษามาร่วมใช้เท่านั้น เช่น หลักสูตรสิ่งแวดล้อมจะมี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ การพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ คือ มองทุกสิ่งทุกอย่างแบบองค์รวม และ
การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

ลักษณะกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาคือ สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลด้วยตนเองไม่ควรเน้นการจ าและการท่องจ า สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเป็นการศึกษาในธรรมชาติ  อีกทั้งสิ่งแวดล้อมศึกษาต้องมีเนื้อหาแบบสหวิยาการ สิ่งแวดล้อม
ศึกษาต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ทักษะและค่านิยมจากประสบการณ์ตรง และต้องเรียนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนแบบแก้ปัญหา เป็นการเรียนแบบวิพากย์ สิ่งแวดล้อมศึกษา
ต้องเป็นการเรียนเพ่ือสร้างปัญญา ซึ่งประกอบด้วยศีล  สมาธิ  ปัญญา และยังเป็นกระบวนการเรียน
เพ่ือดับทุกข์ (อริยสัจ 4 ทุกข์  สมุหทัย นิโรธ มรรค) โดยสิ่งแวดล้อมศึกษานั้นเป็นการศึกษาส าหรับทุก
คน เป็นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือสันติ เพ่ือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็น
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (วินัย วีระวัฒนานนท์และ อดิศักดิ์ สิงห์สีโว . 2551 : 50) 
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8. บทสรุป 

 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย
หลักการความรู้ความเข้าใจในระดับสูง และระเอียดรอบคอบ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กลุ่มคนทุกหมู่เหล่า ในบทนี้เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 
เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเพ่ือจะน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในการช่วยเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิได้
เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ ง แต่ เป็นหน้าที่ของทุกๆ คนที่ต้องช่วยกัน เพ่ือที่ เราจะได้มี
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ได้ตราบนานเท่านาน และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร 

2. สาเหตุที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไร 

3. จงสรุปแนวความคิดและกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 

5. จงยกตัวอย่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อมมา 5 ข้อ 

6. นักศึกษามีพฤติกรรมใดบ้างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงและ
ทางอ้อมตอบมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร และต้องพัฒนาด้านใดบ้างควบคู่กันไป 

8. เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนอย่างไร 

9. กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่างไร 

10. เกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไร 

11. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 คืออะไร 

12. ประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14000 ต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง 
13. ฉลากสิ่งแวดล้อมของไทยประเภทที่ 1 หมายถึงอะไร จงยกตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทนี้
14. ประเทศไทยใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่ีหมวด ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
15. จงยกตัวอย่างองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมภาครัฐบาลและเอกชนมาอย่างละ 5 องค์กร หรือ

หน่วยงาน 

16. สิ่งแวดล้อมศึกษามีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่างไร 

17. จงออกแบบแผนผัง (Mind map) เรื่องแนวทางที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และอธิบายมาพอสังเขป 

18. จงยกตัวอย่างแนวทางที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

19. จงเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการที่เก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่นักศึกษาจะน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน 
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ใบงานส ารวจสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน 

มีชีวิต  
(ชีวภาพ) 

ไม่มีชีวิต  
(กายภาพ) 

รูปธรรม นามธรรม 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ตารางบันทึกสะสมความดีทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม/พฤติกรรม 
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ใบงานเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 

1. ให้นักศึกษาอ่านข้อมูลข้างล่างตามหัวข้อที่ก าหนดให้ แล้วกรอกข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์ลงใน
ช่องว่าง 

เรื่อง บ้านสวนคุณยาย 

 บ้านสวนของคุณยายมีสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มรื่น มีสระน  าขนาดใหญ่อยู่กลางสวน 
ในสระน  ามีดอกบัว มีปลา และสัตว์น  าอื่นๆ  มีเรือ 2 ล าไว้ส าหรับพายเล่นและเก็บดอกบัวมาบูชาพระ 
ลมพัดเย็นสบาย หอมกรุ่นไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ไม้ยืนต้น ไม้ผล และบนต้นไม้แทบทุกต้นมีนกและ
สัตว์ต่างๆ บ้างก็ส่งเสียงร้องจิ๊บ จิ๊บ น่าฟังยิ่งนัก แมลงบางชนิดที่น้อง (ชื่อเล่น)............................ไม่
เคยอ่านพบในห้องสมุดก็ได้รู้จักที่สวนของคุณยาย น้อง...................ยังเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปบ้าน
สวนคุณยายเก็บไว้ดูอีกด้วย  น้อง........................เห็นคุณยายเดินไปหยิบไม้ไผ่ที่ใช้สวยมะม่วงซึ่งวางพิง
ต้นของมัน พลางพูดว่าความเป็นอยู่ของยายขึ นกับทุกอย่างที่อยู่ในสวนนี่แหล่ะ 

 

 

สิ่งแวดล้อมในบ้านสวนของคุณยาย 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน 

ชีวภาพ (มีชีวิต)    
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2. จากข้อมูลบ้านสวนคุณยายในข้อที่ 1 อยากทราบว่าคุณยาย (มนุษย์) ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับ
สิ่งแวดล้อมในสวนอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

3. ปัจจัยส าคัญท่ีมนุษย์เลือกตั งถิ่นฐานและเลือกที่อยู่อาศัยคืออะไร 

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

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

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

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

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

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

4. การประกอบอาชีพในชุมชนมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

5. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างไร 

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

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

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

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

........................................................ ........................................................................................................  
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6. จงบอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมนามธรรม (ทางสังคม) 

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

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

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

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

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

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

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

7. ให้นักศึกษาวิเคราะห์และยกตัวอย่างอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในท้องถิ่น
หรือจังหวัดของนักศึกษา พร้อมอธิบาย 

1)  ตัวอย่าง หนองประจักษ์  มีอิทธิพลคือ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... .........................................................................................  
2).................................................................... ...............มีอิทธิพลคือ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
3) ...................................................................................มีอิทธิพลคือ.................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
4) ...................................................................................มีอิทธิพลคือ.................................................... 
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

8. ให้นักศึกษาวิเคราะห์และยกตัวอย่างอิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหรือจังหวัดของ
นักศึกษา มา 3  ข้อ พร้อมอธิบาย 

1) ............................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
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2) ............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
3) ............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 

9. ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนประสบปัญหาภัยแล้ง มนุษย์ที่
อยู่ในบริเวณนั นจะมีการปรับตัวในเรื่องใดบ้าง จงอธิบาย (ตามแนวคิดและพื นฐานความรู้ของตนเอง
มา 2 ข้อ) 
1) .......................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
2) ......................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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กิจกรรมระบบนิเวศ 

 

ค าชี้แจง แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ไปศึกษาระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละกลุ่มก าหนดจุดที่
ศึกษาเอง เช่น ระบบนิเวศสนามหญ้า ระบบนิเวศสระน  า เป็นต้น แล้วศึกษาในประเด็นต่อไปนี  
 ลักษณะทั่วไปของระบบนิเวศที่ไปศึกษา พร้อมถ่ายรูปประกอบ 

 องค์ประกอบของระบบนิเวศที่ศึกษา 

 ปัจจัยต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในระบบนิเวศท่ีศึกษา 

 เขยีนห่วงโซ่อาหารและวาดภาพสายใยอาหารในระบบนิเวศท่ีศึกษา 

 สรุป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาระบบนิเวศในครั งนี  แล้วน ามาอภิปรายในชั น
เรียนแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

 

 

 

ระบบนิเวศที่ศึกษา.................................................................................. 
 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

1.............................................................................................................................. ................................ 
2. .............................................................................................................................. ............................. 
3. ....................................................................................... .................................................................... 
4. .............................................................................................................................. ............................. 
5. ...................................................................................................................................................... ..... 
6. .......................................................................................................................... ................................. 
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1. ลักษณะท่ัวไปของระบบนิเวศที่ศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. องค์ประกอบของระบบนิเวศที่ศึกษา 

2.1 องค์ประกอบที่มีชีวิต ประกอบด้วย 

1) ผู้ผลิต ได้แก.่............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

2) ผู้บริโภค ประกอบด้วย 

 สัตว์กินพืช ได้แก่ .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 สัตว์กินสัตว์ ได้แก ่........................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 สัตว์กินทั้งพืชท้ังสัตว์ ได้แก่ .......................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 สัตว์ท่ีกินซากพืชและซากสัตว์ ได้แก่ ............................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

3) ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ ...................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

2.2 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

3. ปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ศึกษา 
(ภาวะความสัมพันธ์ต่างๆ)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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4. วาดภาพสายในอาหารของระบบนิเวศที่ศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เขียนห่วงโซ่อาหาร 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

 4. 

 

 5. 

 

 6. 
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5. สรุป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาระบบนิเวศในครั้งนี้ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ใบงานการชมวีดีทัศน์ 
เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

1. เหตุผลที่ต้องเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคือ
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. ประเทศไทยจัดอยู่ในเขต...........................................................................เป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิต
มากกว่าร้อยละ..................................................บนพื นโลก 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพคือ
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
สิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดคือ.........................................................มีจ านวน................................................... 
4. ระดับความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกเป็น......................ระดับได้แก่
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
5. ยกตัวอย่างความหลากหลายทางพันธุกรรม
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
6. ความหลากหลากหลายทาง…………………………………..แบ่งแยกสิ่งมีชีวิตออกเป็นประเภทต่างๆ 
ประเทศไทยมีพืชประมาณ...................................................ชนิดคิดเป็นร้อยละ......................... ของ
พันธุ์พืชทั่วโลก,   มีสัตว์มีกระดูกสันหลัง..................................ชนิดคิดเป็นร้อยละ.....................ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก,  สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม..................................ชนิด,  สัตว์เลื อยคลาน
..................................ชนิด,  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน  า..................................ชนิด 
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7. จงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
8. มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องใดบ้าง
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
9. ทุกวันนี ทั่วโลกและประเทศไทยให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ นโดยเฉพาะ
เรื่อง ......................................................1 ใน 4 ของยาแผนปัจจุบันพัฒนามาจาก
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
การวิจัยทางการแพทย์มุ่งไปที่..................................................................................... ............................ 
10. ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์อย่างไรต่อเกษตรกร
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
11. ในการลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลงเกษตรกรใช้วิธี
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
12. สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเป็นอย่างไร
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
13. ความหลากหลายทางชีวภาพในดินของไทยเป็นอย่างไร
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
14. แนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพคือ
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ใบงานการชมวีดีทัศน์เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทรัพยากรป่าไม้ 

1. ป่าในประเทศไทยเป็นที่รวมของป่ากี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. ป่าไม่ผลัดใบเป็นอย่างไร  มีป่าอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 
3. ป่าผลัดใบเป็นอย่างไร  มีป่าอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................... .....................................................................................................  
4. ป่าเบญจพรรณประกอบด้วยพันธุ์ไม้เด่นกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง 
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
5. พื นที่ป่าไม้ปี 2538 เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
6. จงบอกสาเหตุที่ป่าไม้ถูกท าลาย 

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

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

......................................................................... .......................................................................................  
7.  จงบอกประโยชน์ของป่าไม้ 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
8. จงบอกวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า 

1. บอกสาเหตุที่ท าให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
2. การนิยมรับประทานอาหารแปลกส่งผลอย่างไรต่อจ านวนสัตว์ป่า 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
3. คนล่าสัตว์ป่าเพ่ือน ามาท าอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
4. สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไปมีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
5. ค ากล่าวนี ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย “สมันเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เป็นสัตว์ที่ถือว่า

มีเขาสวยงามที่สุดพบเฉพาะในเพศเมีย พบได้ที่ประเทศไทย พม่า เขมร เท่านั น”  
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
6. จงบอกลักษณะของกูปรีและสถานที่พบ 

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

............................................................................. ................................................................................... 
7. กฎหมายภายในประเทศท่ีคุ้มครองสัตว์ป่าคือกฎหมายใด 

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

............................................................................................................................. ................................... 
8. ยกตัวอย่างสัตว์ป่าชนิดเล็กๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในประเทศไทย 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
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ทรัพยากรน้ า 

1. คนเรามีน  าในปริมาณเท่าใดในร่างกายเมื่อเทียบกับน  าหนักตัว และบริโภคน  าอย่างน้อยในปริมาณ
เท่าใดต่อวัน  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2.  จงบอกประโยชน์ของน  า 

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

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

............................................................................................................................... ................................. 
3.  แหล่งก าเนิดแม่น  าล าธารมาจากที่ใด 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
4.  แม่น  าที่ถือว่าเป็นสายเลือดส าคัญของคนไทยคือแม่น  าใด และเกิดจากการรวมตัวของแม่น  าสาย
ใดบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
5. สถานการณ์เก่ียวกับทรัพยากรน  าของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

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

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

.............................................................. ..................................................................................................  
6.  การทรุดตัวลงของพื นดินในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลมีสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

..................................................................................................................................................... ........... 
7. จงบอกวิธีการในการจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือให้มีน  าไว้ใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
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ทรัพยากรดิน 

1. ดินเกิดขึ นได้อย่างไร 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
2. จงบอกประโยชน์ของดิน 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
3. กิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดปัญหากับดิน 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
4. ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่ดูรุนแรงที่สุดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
5. ผลกระทบจากปัญหาดินต่อมนุษย์มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
6. จงบอกวิธีการอนุรักษ์ดิน 

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

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

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

ทรัพยากรแร่ธาตุ 
1.  จงบอกประโยชน์ของแร่ธาตุที่เราน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

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

....................................................................................................................... ......................................... 
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2. จงเรียงล าดับแร่ธาตุที่ขุดพบในเมืองไทยตามล าดับความส าคัญ 

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

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

.......................................................................................... ...................................................................... 
3. แร่ที่ถูกน ามาท าอัญมณี มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
4. แร่ที่น ามาท าพลังงานมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5.  การท าเหมือง มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
6. วัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ (จากวีดีทัศน์) มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
8. แร่ธาตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
9. เกลือสินเธาว์ผลิตมาจากอะไรตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  และก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................ .................................................................... 
10.  แหล่งผลิตหินที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด 
และก่อปัญหาอะไรต่อผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณแถบนั น 

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

............................................................................................................................. ................................... 
11. หากใช้ทรัพยากรแร่อย่างไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลอย่างไร 

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

.............................................................................................................................................. .................. 
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 ใบงานส ารวจปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 – 6 คน แล้วส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ให้ถ่ายภาพประกอบการศึกษา ท าเป็นรายงานและน าเสนอหน้าชั นเรียน 

 

หัวข้อมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. มลพิษทางขยะมูลฝอย 

2. มลพิษทางน  า 

3. มลพิษทางอาหาร 

4. มลพิษอ่ืนๆ  
 

หัวข้อในรายงาน 

1. ปัญหาและสถานการณ์ 

2. สาเหตุการเกิดมลพิษ 

3. ผลกระทบการเกิดมลพิษ 

4. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษ 

 

หมายเหตุ  - ให้ถ่ายภาพประกอบการศึกษาประกอบการท ารายงานด้วย 

- รายงานไม่ต่ ากว่า 30 หน้ากระดาษ A4 

- การน าเสนอให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ 10 นาท ี
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ใบงานการชมวีดีทัศน์ 
เร่ืองการสะสมสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

1. มลพิษทางน  ามีสาเหตุ/แหล่งก าเนิดเกิดขึ นจาก
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. สถานการณ์มลพิษทางน  ามี..........................เรื่องหลักได้แก่ 
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ... 
3. พื นที่ที่เกิดมลพิษทางน  าที่น่าเป็นห่วงคือ
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
4. มลพิษทางอากาศพื นที่ที่น่าเป็นห่วงคือ
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
5. สถานการณ์มลพิษทางขยะมูลฝอยเป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
6. ของเสียอันตรายเกิดขึ นประมาณ...................ตัน/ปี มาจากภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น..................% 

ที่เหลือมาจาก......................................................................................................................................... 
7.  กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบคุณภาพน  าปี 2544 พบว่าแหล่งน  าในภาค..............................เป็น
บริเวณท่ีเสื่อมโทรมมากที่สุดโดยเฉพาะแม่น  า........................................................................................ 
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8. การสะสมสารมลพิษในน  าสามารถแพร่กระจายและสะสมในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

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

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

............................................................................... ................................................................................. 
9. มลพิษจากภาคเกษตรแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
10. โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร (กรณีน  าพอง) 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
11. การท าเหมืองแร่แล้วมีการปล่อยน  าเสียลงห้วยคลิตี  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

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

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

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

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

............................................................................................................. ................................................... 
12. การระเบิดของสารเคมีอันตรายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างไร 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
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ใบงานวิเคราะห์ข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

ค าสั่ง ให้นักศึกษาศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากข่าว โดยให้ค้นหาข่าวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
นักศึกษาสนใจจากหนังสือพิมพ์สื่ออีเล็กทรอนิกส์คนละ 1 ข่าว วิเคราะห์ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ แล้ว
น าเสนอหน้าชั นเรียน 

  
หัวข้อข่าวเรื่อง.......................................................................................................................... ............. 
ที่มา...............................................................................วันที่.................................................................. 
 

ปัญหาและสาเหตุ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ผลกระทบ 

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

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

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

............................................................................................... ................................................................. 
แนวทางป้องกันและแก้ไข 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
แสดงความคิดเห็น 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
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http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nepenthes-trong&month=01-2009&date=30&group=4&gblog=9
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อ้างอิงรูปภาพ (ต่อ) 
 

 ภาพที่ 5.1 : ภาพ ค : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE 

=1064, 2555. 

ภาพที่ 5.2 : http://www.overclockzone.com/ forums/showthread.php/875945-NEW-

LIAN-LI-CLUB/page294, 2555. 

ภาพที่ 5.3 : ภาพ ก : http://www.tropicalforest.or.th/p51.htm, 2555. 

     ภาพ ข : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=667695, 2555. 

     ภาพ ค : http://www.tropicalforest.or.th/p57.htm, 2555. 

ภาพที่ 5.4 : http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com _content 

&view=article&id=13&Itemid=3, 2555. 

ภาพที่ 5.5 : ภาพ ก : http://www.clipmass.com/story/66490, 2555. 

     ภาพ ข : http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/king_7.aspx, 2555. 

ภาพที่ 5.6 : ภาพ ก : http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=51292&page=4, 

2555. 

               ภาพ ข : http://www.oknation.net/blog/chawsaun/2007/05/22/entry-1,   

                            2555. 

ภาพที่ 5.7 : ภาพ ก : http://chead2535.blogspot.com/2010/12/3_19.html, 2555. 

              ภาพ ข : http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=127&articleid=3701,  

      2555. 

                ภาพ ค : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=67996, 2555. 

ภาพที่ 5.8 : ภาพ ก : http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/alowha.html, 2555. 

             ภาพ ข : http://noppadon3814.blogspot.com/, 2555. 

 

บทที่ 6 มลพิษสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 6.1 : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=55928, 2555. 

ภาพที่ 6.2 : กรมควบคุมมลพิษ, http://aqnis.pcd.go.th/node/2290, 2555. 

ภาพที่ 6.3 : http://science.psru.ac.th/teaching/data/envi/GEES142_4.pdf, 2556. 

ภาพที่ 6.4 : http://www.rd1677.com/activities.php?t =Event&p=4, 2556. 

 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE%20=1064
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE%20=1064
http://www.overclockzone.com/
http://www.tropicalforest.or.th/p51.htm
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=667695
http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com%20_content%20&view=article&id=13&Itemid=3
http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com%20_content%20&view=article&id=13&Itemid=3
http://www.clipmass.com/story/66490
http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king/king_7.aspx
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=51292&page=4
http://www.oknation.net/blog/chawsaun/2007/05/22/entry-1
http://chead2535.blogspot.com/2010/12/3_19.html
http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=127&articleid=3701
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=67996
http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/alowha.html
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=55928
http://aqnis.pcd.go.th/node/2290
http://science.psru.ac.th/teaching/data/envi/GEES142_4.pdf
http://www.rd1677.com/activities.php?t
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อ้างอิงรูปภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่ 6.5  : ภาพ ก : http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodi  

versity&uid =32392&id=152176, 2556. 

ภาพ ข : http://www.herb-health.com/2013/02/blog-post_3621.html, 2555. 

ภาพที่ 6.6 : ภาพ ก : http://th.wikipedia.org/wiki, 2556. 

                ภาพ ข : http://www.dogilike.com/content/train/3014, 2556. 
    ภาพ ค : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1314959813,   

               2556. 

ภาพที่ 6.7 : http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub 

=36&id=932, 2555. 

ภาพที่ 6.11 : http://waymagazine.org/report/, 2555. 

ภาพที่ 6.12 : ภาพ ก : http://www.careutapao.com/news/detail/5.html, 2555 

                 ภาพ ข : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=      
9570000092847, 2555 

ภาพที่ 6.13 : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15& 

chap=8&page=t15-8-infodetail05.html และ http://58.97.74.106/main.php, 

2555. 

ภาพที่ 6.14 : http://www.muangthai.com/thaidata/17238/%E0%B9%80%E0% 

                 B8%-incinerator.html, 2555.  

 

บทที่ 7 สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 

ภาพที่ 7.1 : http://region3.prd.go.th/Environment/index.php/2010-09-16-07-40-03/4-

2010-09-16-08-30-44.html, 2555. 

ภาพที่ 7.2 : http://thai.cri.cn/247/2011/02/14/228s184076.htm, 2555. 

ภาพที่ 7.3 : http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf, 2555. 

ภาพที่ 7.4 : http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf, 2555. 

ภาพที่ 7-5 : http://www.magazine.noaa.gov/stories/images/ozone_regions.jpg, 2556. 

ภาพที่ 7.6 : http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/o-zone      

_ down/o-zone_down/o-zone_down.html, 2556. 

http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodi%20%20versity&uid%20=32392&id=152176
http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodi%20%20versity&uid%20=32392&id=152176
http://www.herb-health.com/2013/02/blog-post_3621.html
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.dogilike.com/content/train/3014
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1314959813
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub%20=36&id=932
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub%20=36&id=932
http://waymagazine.org/report/
http://www.careutapao.com/news/detail/5.html
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=%20%20%20%20%20%209570000092847
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=%20%20%20%20%20%209570000092847
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&%20chap=8&page=t15-8-infodetail05.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&%20chap=8&page=t15-8-infodetail05.html
http://58.97.74.106/main.php
http://www.muangthai.com/
http://region3.prd.go.th/Environment/index.php/2010-09-16-07-40-03
http://thai.cri.cn/247/2011/02/14/228s184076.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf
http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf
http://www.magazine.noaa.gov/stories/images/ozone_regions.jpg
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/o-zone%20%20%20%20%20%20_%20down/o-zone_down/o-zone_down.html
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/5/o-zone%20%20%20%20%20%20_%20down/o-zone_down/o-zone_down.html
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อ้างอิงรูปภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่ 7.7 : http://dc337.4shared.com/doc/0zP6TwFH/preview.html, 2556. 

ภาพที่ 7.8 : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/ 

book.php?book=15&chap=10&page=t15-10-infodetail10.html, 2555. 

 

บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภาพที่ 8.1 : http://pracob.blogspot.com/2013/ 06/ fdr.html, 2555. 

ภาพที่ 8.2 : http://guru.sanook.com/gallery/gallery/1641/253057/, 2555. 

ภาพที่ 8.3 : ภาพ ก : http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID= 

9560000071397, 2555. 

       ภาพ ข :  http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=     

showfull&id=1317977 139& archive=&start_from=&ucat=2& 

webid=1, 2555. 

ภาพที่ 8.4 : http://www.nawapanwood.com/_ m/index.php, 2555. 

ภาพที่ 8.5 : https://aeioulove4143.files.wordpress.com/2013/01/newthe1.jpg, 2556. 

ภาพที่ 8.6 : https://greenleafthai.wordpress.com/about/, 2556 

ภาพที่ 8.7 : http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=19202&section=9, 

2556. 
ภาพที่ 8.8 : http://home.kapook.com/view74326.html, 2556. 

ภาพที่ 8.9 : http://www.vcharkarn.com/ vcafe/38292, 2556. 

ภาพที่ 8.10 : http://www.greenworld.or.th/greenworld/ local/334, 2556. 

ภาพที่ 8.11 : http://greenplanetsolutions.co.uk/blog/view/ eu-eco-flower, 2556. 

ภาพที่ 8.12 : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1219051377, 2556. 

ภาพที่ 8.13 : http: //carbonfootprintthailand.com/2011/06/blog-post_20.html, 2556. 

ภาพที่ 8.14 : http://library.stou.ac.th/blog/?p=2907, 2556. 

ภาพที่ 8.15 : http://qualitydesign.gagto.com/?cid=484993, 2556. 

 

 

 

http://dc337.4shared.com/doc/0zP6TwFH/preview.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/%20book.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/%20book.php
http://pracob.blogspot.com/2013/%2006/%20fdr.html
http://guru.sanook.com/gallery/
http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=%209560000071397
http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=%209560000071397
http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=%20%20%20%20%20showfull&id=1317977%20139&%20archive=&start_from=&ucat=2&%20webid=1
http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=%20%20%20%20%20showfull&id=1317977%20139&%20archive=&start_from=&ucat=2&%20webid=1
http://www.moeradiothai.net/article.php?subaction=%20%20%20%20%20showfull&id=1317977%20139&%20archive=&start_from=&ucat=2&%20webid=1
https://greenleafthai.wordpress.com/about/
http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=19202&section=9
http://home.kapook.com/view74326.html
http://www.vcharkarn.com/
http://www.greenworld.or.th/greenworld/%20local/334
http://greenplanetsolutions.co.uk/blog/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1219051377
http://qualitydesign.gagto.com/?cid=484993
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อ้างอิงรูปภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่ 8.16 : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/science/20091229/ 

93107/html และ http://norisaha.blogspot.com/2013/10/carbon-

footprint.html, 2556. 

ภาพที่ 8.17  : http://labelno5.egat.co.th/index.php?option=com_content&view= 

article&id=& lang=th, 2556. 

 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/
http://norisaha.blogspot.com/2013/10/carbon-footprint.html
http://norisaha.blogspot.com/2013/10/carbon-footprint.html
http://labelno5.egat.co.th/index.php


337 

 

ประวัติผู้เรียบเรียง 
 

ชื่อ   นางสาวชมพูนุท สงกลาง 
 

หน่วยงาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 64  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ. ทหาร  
                     ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 

  โทรศัพท์      042-211040 – 50 ต่อ 748 

  E-mail :       ooinaka2006@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)       
                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  ปริญญาตรี        ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 มลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

ชมพูนุท สงกลาง และคณะ. (2550). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. 
อุดรธานี :  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

ชมพูนุท สงกลาง (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. อุดรธานี : ส านัก
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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