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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รายวิชา      ชีวิตกับสิ่งแวดล�อม (Life and Environment) รหัสวิชา    GE40001 
จํานวนหน�วยกิต   2 (1-2-3)      เวลาเรียน 48 ช่ัวโมง 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ0ระหว4างมนุษย0และสิ่งแวดล�อมความหมายและความสําคัญของสิ่ งแวดล�อม
สิ่งแวดล�อมศึกษา พื้นฐานนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ0มลพิษ และสถานการณ0ปFญหาสิ่ งแวดล�อมของโลก การจัดการสิ่ งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช�ประโยชน0อย4างย่ังยืน 
 
จุดประสงค�รายวิชา 

1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในความหมายวิวัฒนาการของมนุษย0 
2. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดล�อม 
3. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ0ระหว4างมนุษย0กับสิ่งแวดล�อม 
4. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในเรื่องพื้นฐานนิเวศวิทยา ระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
5. เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ0 
6. เพื่ อ ให� นัก ศึกษามีความรู� ความเข� า ใจที่ ถูกต�อง เกี่ ยวกับปFญหามลพิษและสถานการณ0 

ปFญหาสิ่งแวดล�อมที่มีผลกระทบต4อสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิต รวมถึงทราบแนวทางปOองกัน 
ปFญหาสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึน 

7. เพื่อให�นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบในการอนุรักษ0สิ่งแวดล�อม 
8. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ 

การใช�ประโยชน0อย4างย่ังยืน และสามารถนําความรู�ที่ได�ประยุกต0ไปใช�ได�ในชีวิตประจําวันเพื่อ
ปรับเปลี่ยนให�มีพฤติกรรมที่ดีต4อสิ่งแวดล�อม 
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แผนการสอน 
 

สัปดาห� 
ท่ี 
 

หัวข#อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช# 

1 บทท่ี 1 ความรู#ท่ัวไปเก่ียวกับมนุษย�และ
สิ่งแวดล#อม 
1. ความหมายของมนุษย0และวิวัฒนาการ

ของมนุษย0 
2. วิวัฒนาการของมนุษย0 
3. การจําแนกชาติพันธุ0ของมนุษย0 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- อธิบาย Course Outline 
รายละเอียดวิชา เน้ือหา  
เกณฑ0การให�คะแนน กฎกติกา
ในการเรียน กิจกรรมที่ต�องทํา 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ4งกลุ4มทํากิจกรรมและ 
ทําใบงาน 
- อภิปรายร4วมกัน 

2 บทท่ี 1 ความรู#ท่ัวไปเก่ียวกับมนุษย�และ
สิ่งแวดล#อม (ต�อ) 
4. ความหมายของสิ่งแวดล�อม 
5. ประเภทของสิ่งแวดล�อม 
6. คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิง่แวดล�อม 
7. มิติสิ่งแวดล�อม 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน0เรื่องกําเนิดของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของมนุษย0 
- ตอบคําถามในใบงานจากการ
ดูวีดีทัศน0  
- ผู�สอนสรุปเน้ือหาสําคัญ 
จากการชมวีดีทัศน0  

3 บทท่ี 2 บทบาทและความสัมพันธ�
ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล#อม 
1. บทบาทของสิ่งแวดล�อมที่มีต4อมนุษย0 
2. บทบาทของมนุษย0ทีม่ีต4อสิ่งแวดล�อม 
3. ความสัมพันธ0ของมนุษย0กบัสิง่แวดล�อม 
4. รูปแบบการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและ

มนุษย0ให�เข�ากบัสิง่แวดล�อม 
5. จริยธรรมสิ่งแวดล�อม 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ4งกลุ4มอภิปรายและ 
ทําใบงาน เรื่องความบทบาท
และสมัพันธ0ระหว4างมนุษย0กบั 
สิ่งแวดล�อม 
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สัปดาห� 
ท่ี 
 

หัวข#อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช# 

4 บทท่ี 3 ระบบนิเวศ 
1. ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบ

นิเวศ 
2. ประเภทของระบบนิเวศ 
3. โครงสร�างของระบบนิเวศ 
4. บทบาทหน�าที่ขององค0ประกอบใน

ระบบนิเวศ 
5. ความสัมพันธ0ของสิ่งมีชีวิตในระบบ

นิเวศ 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ4งกลุ4มสํารวจระบบนิเวศ 
นําเสนอรายงานหน�าช้ัน สรุป 
อภิปรายผลร4วมกันถึงสิ่งที่ได� 
จากการศึกษา 

5 บทท่ี 3 ระบบนิเวศ (ต�อ) 
6. หน�าที่ของระบบนิเวศ 
7. ความสมดุลของระบบนิเวศ 
8. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน0เรื่องความหลาก 
หลายทางชีวภาพ 
- ตอบคําถามจากการดูวีดีทัศน0 

6 บทท่ี 4 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การอนุรักษ� 
1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
4. สาเหตุที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ4งกลุ4มอภิปรายเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การอนุรกัษ0 

7 บทท่ี 4 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การอนุรักษ� (ต�อ) 
5. ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและ

แนวทางอนุรักษ0 
 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ชมวีดีทัศน0เรื่องทรพัยากร นํ้า 
ดิน ป[าไม� สัตว0ป[า แร4ธาตุ และ
ตอบคําถามจากใบงานที่แจก 
ประกอบการชมวีดีทัศน0 

8 สอบเก็บคะแนน คร้ังท่ี 1 3 สอบเก็บคะแนน บทท่ี 1 - 4 
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สัปดาห� 
ท่ี 
 

หัวข#อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช# 

9 บทท่ี 5 มลพิษสิ่งแวดล#อม 
1. ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล�อม 
2. สารมลพิษ 
3. แหล4งกําเนิดมลพิษสิ่งแวดล�อม 
4. สาเหตุของการเกิดมลพิษ 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ศึกษากรณีศึกษาจากข4าว 
บทความ งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับ
มลพิษสิ่งแวดล�อม วิเคราะห0
ปFญหา สาเหตุ ผลกระทบและ
แนวทางแก�ไขมลพิษ 

10 บทท่ี 5 มลพิษสิ่งแวดล#อม (ต�อ) 
5. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล�อมทีส่ําคัญ 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- จัดแบ4งกลุ4มทํากจิกรรม 
การสอนแบบ Jigsaw 
- ตอบคําถามเรื่องมลพิษ 
สิ่งแวดล�อม 
- สอบปฏิบัติการแลบ็กริ๊ง (Lab 
Practical Exam)  
มลพิษสิ่งแวดล�อม 

11 บทท่ี 6 สถานการณ�ป?ญหาสิ่งแวดล#อม 
1. ความหมายของปFญหาสิ่งแวดล�อม 

และระดับของปFญหาสิง่แวดล�อ 
2. สถานการณ0ปFญหาสิ่งแวดล�อมทีส่ําคัญ 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน0เรื่องสถานการณ0 
ปFญหาสิ่งแวดล�อม 
และตอบคําถามในใบงาน 
- อภิปรายร4วมกัน 
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สัปดาห� 
ท่ี 
 

หัวข#อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช# 

12 บทท่ี 6 สถานการณ�ป?ญหาสิ่งแวดล#อม 
(ต�อ) 
2. สถานการณ0ปFญหาสิ่งแวดล�อมทีส่ําคัญ 

(ต4อ) 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- บรรยาย 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- ดูวีดีทัศน0เรื่องสถานการณ0 
ปFญหาสิ่งแวดล�อมและตอบ
คําถามลงในใบงาน 
- อภิปรายร4วมกัน 

13 บทท่ี 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อมเพ่ือการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน 
1. ความหมายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
2. สาเหตุที่ต�องมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. แนวคิดในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. แผนการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล�อม 
5. การประยุกต0แนวคิดทางสิ่งแวดล�อม

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ4งกลุ4มทารายงานเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล�อมเพื่อการพฒันา 
อย4างย่ังยืน 
- นําเสนอหน�าช้ันเรียน 
- ผู�สอนสรุปและอภิปราย 
ร4วมกัน 

14 บทท่ี 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อมเพ่ือการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน(ต�อ) 
6. เครื่องมือในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
อย4างย่ังยืน 

3 บรรยาย (1 ชั่วโมง) 
- ศึกษาจากเอกสารหลัก 
กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 
- แบ4งกลุ4มทํารายงานเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล�อมเพื่อการพฒันา 
อย4างย่ังยืน 

15 สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 2 
สอบปากเปล�า 

3 - สอบเกบ็คะแนนครั้งที่ 2  
บทที่ 5 – 7 
- แบ4งกลุ4มสอบปากเปล4า (Oral 
exam) บทที่ 8 



(20) 

สัปดาห� 
ท่ี 
 

หัวข#อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช# 

16 สอบปลายภาค 3  

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหลัก รายวิชาชีวิตกับสิ่ งแวดล�อม (GE40001) เรียบเรียงโดย 
ดร.อัจฉราพร สมภาร สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2560 

2. ตําราวิชาการที่เกี่ยวข�อง เช4น ตําราคุณภาพนํ้า เรียบเรียงโดย ดร.อัจฉราพร สมภาร 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2560 

3. e – Learning รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล�อม (GE40001) ดร.อัจฉราพร สมภาร 
4. Power point ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล�อม (GE40001) 
5. วีดีทัศน0ประกอบการเรียนการสอน 
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส0ต4าง ๆ หนังสือพิมพ0 บทความสิ่งแวดล�อม  
7. แบบฝkกหัดและใบงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. คะแนนระหว�างภาคเรียน   70 % 
1.1 กิจกรรมในและนอกช้ันเรียน  40 % 
     รายงาน แบบฝkกหัด ใบงาน 
     สอบปากเปล4า สอบปฏิบัติการ 
1.2 สอบเก็บคะแนนครัง้ที่ 1   10 % 
1.3 สอบเก็บคะแนนครัง้ที่ 2   10 % 
1.4 จิตพิสัย การมีส4วนร4วม อภิปราย  10 % 
     เสนอความคิดเห็น การแต4งกาย 
     การตรงต4อเวลา 

2. คะแนนสอบปลายภาค   30 % 
รวม           100 % 
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เกณฑ�การให#ค�าระดับคะแนน 
 
 คะแนน   80 – 100  ได�ระดับ  A 
 คะแนน   75 – 79   ได�ระดับ  B+ 
 คะแนน   70 – 74   ได�ระดับ  B 
 คะแนน   65 – 69   ได�ระดับ  C+ 
 คะแนน   60 – 64   ได�ระดับ  C 
 คะแนน   55 – 59   ได�ระดับ  D+ 
 คะแนน   50 – 54   ได�ระดับ  D 
 คะแนน   0 – 49   ได�ระดับ  F 
 
นโยบายในการเข#าเรียนและการสอบ 

1. นักศึกษาจะต�องเข�าเรียนทุกครั้ง หากมีเหตุจําเปrน เช4น เจ็บป[วยหรือมีกิจธุระสําคัญ จะต�องแจ�ง 
ให�อาจารย0ผู�สอนทราบทุกครั้ง โดยทําเปrนจดหมายลาให�อาจารย0ผู�สอนรับทราบ 

2. นักศึกษาต�องตรงต4อเวลาในการเข�าเรียน และการส4งงานที่ได�รับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน 

3. นักศึกษาต�องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ ข�อตกลงในรายวิชาอย4างเคร4งครัด 
4. นักศึกษาต�องแต4งกายให�สุภาพ เหมาะสมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5. การสอบต�องดําเนินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ห�ามขาดสอบเก็บคะแนน หรือขาดสอบ 

ปลายภาคโดยเด็ดขาด 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกบัมนุษย และสิ่งแวดล�อม 

 
เน้ือหาประจําบทท่ี 1 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับมนุษย และสิ่งแวดล�อม 

1. ความหมายของมนุษย�และวิวัฒนาการของมนุษย� 
2. วิวัฒนาการของมนุษย� 
3. การจําแนกชาติพันธุ�มนุษย� (Race of Mankind) 
4. ความหมายของสิ่งแวดล2อม (Environment) 
5. ประเภทของสิ่งแวดล2อม 
6. คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิง่แวดล2อม (Environment Properties) 
7. มิติสิ่งแวดล2อม (Environment Dimensions) 

 
จุดประสงค เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายและอธิบายความเปIนมาของมนุษย�ได2 
2. นักศึกษาสามารถบอกความหมายและอธิบายลําดับข้ันวิวัฒนาการของมนุษย�ได2 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของมนุษย�ปLจจบุันได2 
4. นักศึกษาสามารถจําแนกเผNาพันธุ�มนุษย�แตNละเผNาพันธุ�ได2 
5. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของสิ่งแวดล2อมได2 
6. นักศึกษาสามารถจําแนกประเภทของสิ่งแวดล2อมได2 
7. นักศึกษาสามารถยกตัวอยNางคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อมได2 
8. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของมิติทางสิ่งแวดล2อมได2 
9. นักศึกษาสามารถสรปุความสมัพันธ�ของมิติทางสิง่แวดล2อมได2 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบทท่ี 1 

1. วิธีการสอน 
1.1 ใช2การสอนแบบบรรยาย 
1.2 เน2นให2ผู2เรยีนเปIนศูนย�กลางการเรียนรู2 
1.3 เน2นการมีสNวนรNวมของผู2เรียน 
1.4 วิธีการสอนแบบกลุNมสัมพันธ� 
1.5 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุNม 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นที่เกี่ยวข2อง 
2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
2.3 รNวมกันอภิปรายเน้ือหาและสรุปประเด็น 
2.4 ผู2สอนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 



2 

2.5 แบNงกลุNมสํารวจสิ่งแวดล2อมภายในมหาวิทยาลัยและนําเสนอในช้ันเรียน สรปุ และ
อภิปรายรNวมกัน 

2.6 ทําแบบฝXกหัดบทที่ 1 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักรายวิชาชีวิตกับสิง่แวดล2อม (GE40001) 
2. Power point และสื่ออเิลก็ทรอนิกส� 
3. ใบงาน 
4. วีดีทัศน� 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การทํากจิกรรมกลุNม การนําเสนองานหน2าช้ันเรียน 
2. ให2คะแนนการเข2ารNวมกจิกรรม 
3. การทําใบงานและรายงาน 
4. การทําแบบฝXกหัด 
5. สังเกตจากพฤติกรรมจากการมีสNวนรNวมในห2องเรียน 
6. การตอบคําถามในห2องเรียน 

 
 



 

บทที ่1  
ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกบัมนุษย และสิ่งแวดล�อม 

 
 มนุษย� เปIนสิ่ งมี ชี วิตชนิดหน่ึงที่ เ กิดข้ึนบนโลกแตN เ น่ืองจากแรงผลักดันและกลไก 
ทางวิวัฒนาการทําให2มนุษย�มีความแตกตNางอยNางชัดเจนจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไมNวNาจะเปIนภาษา  
อารยธรรม เทคโนโลยี และจากข2อมูลพื้นฐานด2านชีววิทยาได2 ช้ีให2เห็นวNามนุษย�มีความสามารถ 
ที่ แตกตN างและ เห นือกวN าสิ่ ง มี ชี วิตอื่ น  ทํ า ให2ม นุษย�มี บทบาทสํา คัญที่ ทํ า ให2 สิ่ งแวดล2อม 
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสูNปLจจุบัน สิ่งแวดล2อมคือสิ่งที่อยูNรอบ ๆ ตัวเราทั้งสิ่งแวดล2อม 
ที่ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมที่มนุษย�สร2างข้ึน ซึ่ งล2วนแตN เปIนประโยชน�และ 
มีความสําคัญตNอความเปIนอยูNของมนุษย�เน่ืองจากในปLจจุบันได2มีการพัฒนาด2านเศรษฐกิจและความ
เจริญก2าวหน2าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน สNงผลให2สิ่งแวดล2อมได2ถูกนํามาใช2ประโยชน�
อยNางมาก มีผลทําให2สิ่งแวดล2อมมีจํานวนลดลงและเสื่อมโทรมลงไป จนกNอให2เกิดการเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติและทําให2เกิดปLญหาสิ่งแวดล2อมตามมา การเรียนรู2และทําความเข2าใจถึงสิ่งแวดล2อมทั้ง
ความสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อม และมิติสิ่งแวดล2อม จึงเปIนเรื่องสําคัญที่ทําให2มนุษย�
เข2าใจสิ่งแวดล2อม และตระหนักถึงบทบาทหน2าที่ในการจัดการสิ่งแวดล2อมมากข้ึน เพื่อที่จะได2นําองค�
ความรู2ที่ได2มาปรับเปลี่ยนตัวเองให2สอดคล2องกับสภาพแวดล2อมและอาศัยอยูNในสิ่งแวดล2อมที่ดีเพื่อจะ
ได2มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยNางย่ังยืนตNอไป 
 
1. ความหมายของมนุษย และวิวัฒนาการของมนุษย  
 สวัสด์ิ โนนสูง (2546: 1)  ให2ความหมายวNา มนุษย� (Human) เปIนสัตว�เลี้ยงลูกด2วยนมชนิด
หน่ึงที่ ถือกําเนิดบนโลกนับล2านปeมาแล2ว มีโครงสร2างพื้นฐานของรNางกายและความต2องการ 
ในการดํารงชีวิตเชNนเดียวกับสัตว�ทั่วไป และมีวิวัฒนาการทางสติปLญญาสูงกวNา มีสมองขนาดใหญN 
จึงรู2จักคิดจดจําและควบคุมอารมณ�ได2ดีกวNาสัตว�อื่น สามารถคิดสัญลักษณ�ภาษาหรือวิชาความรู2ตNาง ๆ 
รู2จักวางแผนและปรับตัวเพื่อเอาชนะอุปสรรคอันตราย รู2จักควบคุมชีวิตพืชและสัตว�รวมทั้งปรับ
สภาพแวดล2อมให2เหมาะสมตNอการดํารงชีวิตจนสามารถอยูNรอดและแพรNเผาพันธุ�ออกไป มนุษย� 
จึงถือตนเปIนสัตว�ที่ประเสริฐเหนือกวNาสัตว�อื่น 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให2นิยามวNา มนุษย� หมายถึง สัตว�ที่รู2จักใช2
เหตุผล สัตว�ที่มีจิตใจสูง สNวนวิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
คลี่คลายไปสูNภาวะที่ดีข้ึนหรือเจริญข้ึน 
 วิวัฒนาการ หมายถึง เปIนการเปลี่ยนแปลงแบบคNอยเปIนคNอยไปของสิ่งมีชีวิต ทั้งด2านสรีระ 
พันธุ�กรรมรNวมกับสิ่งแวดล2อมตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน (คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล2อม เทคโนโลยี 
และชีวิต, 2557: 193). 
 ดังน้ัน วิวัฒนาการของมนุษย  (Human evolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร2าง
รNางกายของมนุษย�แบบคNอยเปIนคNอยไปเปIนลักษณะก2าวหน2า และมีการพัฒนาโครงสร2างที่มีซับซ2อน
มากข้ึน จึงมีผลทําให2มีความสามารถในการมีชีวิตรอดจนในที่สุดพัฒนามาเปIนมนุษย�ในปLจจุบัน 
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2. วิวัฒนาการของมนุษย  
 การศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย�น้ัน ได2ศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีของชาร�ล ดาร�วิน (Charles 
Darwin) นักวิทยาศาสตร�ชาวอังกฤษ คือ ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of evolution) โดยเช่ือวNา
สิ่งมีชีวิตจะคNอย ๆ เปลี่ยนแปลงรูปรNางลักษณะได2ด2วยกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติด2วยการที่ 
สิ่งมีชีวิตจะขยายและแพรNพันธุ� เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ มีการตNอสู2กันเพื่อความอยูNรอด และลักษณะ 
ของสิ่งมีชีวิตแตNละชนิดเหลNาน้ันจะถNายทอดไปได2ทางกรรมพันธุ�ทําให2เกิดสิ่งมีชีวิตใหมN ๆ ที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล2อมมากข้ึน 
 จากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ น้ีเองจะทําให2 เกิดการ เปลี่ ยนแปลงแบบ 
คNอยเปIนคNอยไปของสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตตNาง ๆ จะมีการปรับตัวให2เหมาะสมกับสิ่งแวดล2อมที่อาศัย
อยูN ธรรมชาติก็จะคัดเลือกเอาไว2แตNสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล2อมในที่ใดที่หน่ึง สNวนสิ่งมีชีวิตที่
ไมNเหมาะสมก็จะคNอย ๆ หายไป โดยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจะข้ึนอยูNกับสภาพแวดล2อมที่ทําให2
มี ชี วิ ต ร อ ด  แ ล ะ ม นุ ษ ย� ก็ เ ชN น เ ดี ย ว กั น กั บ สั ต ว� ช นิ ด อื่ น  คื อ  มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
โดยวิวัฒนาการจนทําให2มนุษย�มีสภาพทางรNางกายอยNางที่เปIนอยูNในปLจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 
ในกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย�จากอดีตสูNปLจจุบัน สามารถแบNงออกเปIน 3 ด2าน คือ วิวัฒนาการ
ทางชีววิทยาของมนุษย� วิวัฒนาการทางด2านวัฒนธรรมของมนุษย�  และ วิวัฒนาการทางด2านสังคม
ของมนุษย� โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 วิวัฒนาการทางชีววิทยาของมนุษย  (Biological evolution) 
มนุษย�เปIนสัตว�มีกระดูกสันหลังที่เลี้ยงลูกด2วยนํ้านม ซึ่งจัดอยูNในClass Mammalia, 

Order Primate, Genus Homo, Specie H. sapiens มีลักษณะสําคัญ คือ มีน้ิวมือและน้ิวเท2า 
5 น้ิว ปลายน้ิวมีเล็บแบน น้ิวมือยาว หัวแมNมือพับขวางน้ิวอื่นได2 ทําให2จับวัตถุตNาง ๆ ได2ดี แขนขา
เคลื่อนที่ได2โดยรอบ สมองใหญN จมูกสั้น ตาชิดกัน ขากรรไกรห2อยตํ่า ใช2ประสาทตา จากการศึกษา
ของชาร�ลส� ดาร�วิน ที่ศึกษาความสัมพันธ�ระหวNางซากดึกดําบรรพ�ของมนุษย�และของวานร (Ape)  
ได2เสนอความคิดวNาในอดีตมนุษย�และวานรนNาจะมีบรรพบุรุษรNวมกัน เน่ืองจากหลักฐานของ 
ซากดึกดําบรรพ� และการเปรียบเทียบลําดับเบสบน DNA ระหวNางมนุษย�และชิมแปนซี จึงทําให2ทราบ
วNามนุษย�แยกสายวิวัฒนาการจากลิงไมNมีหางเมื่อประมาณ 7-5 ล2านปeที่ผNาน 

จากการศึกษาเรื่องการจําแนกสิ่งมีชีวิต (Taxonomy) นักมนุษยวิทยาเช่ือวNามนุษย�มี
วิวัฒนาการมาจากลิงใหญN (Homonoids) พบวNามีความเกี่ยวพันใกล2ชิดกับพวกไพรเมต (Primate) 
ซึ่งสันนิษฐานวNาไพรเมตเริ่มแรกเปIนพวกสัตว�กินแมลง อาศัยอยูNตามต2นไม2 มีลักษณะคล2ายกระแต 
หากินในเวลากลางคืน ตNอมาได2ปรับตัวมาหากินในเวลากลางวัน ห2อยโหนต2นไม2คลNองข้ึน และมี
วิวัฒนาการมาเปIนพวกลิง ซึ่งลําดับไพรเมทสามารถแยกออกเปIน 2 ระดับช้ัน คือ พวกไพรเมตช้ันตํ่า 
(Prosimi) ได2แกNพวกลิงลม (Lemur) ลิงทาร�เซีย ซึ่งถือวNาเปIนบรรพบุรุษของไพรเมตช้ันสูง มีลักษณะ
น้ิวบางน้ิว เริ่มมีเล็บแบนและมีหางยาวคล2ายกับลิงอื่น ๆ แตNหน2ายังย่ืนยาวคล2ายหนู มีเบ2าตาลึก และ
พวกไพรเมตช้ันสูง (Anthropoidea) แบNงออกเปIน 3 พวก ดังน้ี  พวกที่หน่ึง คือ ลิงโลกใหมN (New 
word monkey) ได2แกN โอพอสซัม (Opossum) พวกที่สอง คือ ลิงโลกเกNา (Old word monkey) 
ได2แกN ลิงบาบูน ลิงแสม ลิงกัง และคNาง และพวกที่สาม คือ พวกลิงไมNมีหางซึ่งเช่ือวNามีวิวัฒนาการสืบ
ทอดมาจากลิงในโลกเกNา แบNงเปIน 2 กลุNม คือ พวกวานรมนุษย� ได2แกN ชะนี อุรังอุตัง ชิมแปนซี กอลิลNา 
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อีกกลุNมหน่ึง คือ พวกมนุษย�  (ชัชพล ทรงสุทรวงศ� , 2553: 4) สามารถแบNงเปIน  
2 จีนัส ได2แกN จีนัสออสตราโลพิเธคัส และจีนัสโฮโม และจากหลักฐานซากดึกดําบรรพ�ได2มีการ
คาดคะเนลําดับวิวัฒนาการมนุษย� (ภาพที่ 1.1) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 ลําดับวิวัฒนาการของมนุษย� 
ที่มา : https://sites.google.com/site/wiwathnakarmnusy/2-wiwathnakar-khxng-mnusy 

 
2.1.1 จีนัสออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus) ออสรตราโลพิเธคัสกําเนิดข้ึนเมื่อ

ประมาณ 4.3 ล2านปeที่ผNานมา และได2สูญพันธุ�ไปกวNา 2 ล2านปeมาแล2ว มีการค2นพบซากดึกดําบรรพ�
บริเวณตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปeย และเรียกซากดึกดําบรรพ�ที่ค2นพบน้ันวNา“ลูซี”(Lucy) หรือ 
Australopithecus afarensis  มีขนาดเล็กสูงประมาณ 1 เมตร มีอายุประมาณ 3.8 -3.0 ล2านปeที่
ผNานมา มีลักษณะผสมผสานระหวNางลักษณะของมนุษย�และลิงไมNมีหาง เปIนพวกมนุษย�วานร (Ape 
Man) หรือครึ่งลิงครึ่งมนุษย� อีกทั้งจากหลักฐานจากกระดูกเชิงกราน และกระดูกกะโหลกศีรษะ 
รวมทั้ ง รอยเท2 าบนหินได2บN ง ช้ีวN า A. afarensis มีการ เดิน 2 ขา มีแขนยาวกวN ามนุษย� 
ในปLจจุบันซึ่งเหมาะสมในการเคลื่อนที่ได2ดีทั้งบนพื้นดินและบนต2นไม2 เหมาะสมกับแหลNงทีอ่ยูNอาศัยทีม่ี
ลักษณะเปIนปyาโปรNงและทุNงหญ2า ลําตัวสูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร สมองมีความจุประมาณ 400 - 500 
ลูกบาศก�เซนติเมตร มีฟLนที่ปรับเปลี่ยนมาเพื่อการกินอาหารได2หลายแบบ ยังไมNรู2จักประดิษฐ�เครือ่งมอื
และสะสมไว2ใช2แตNสามารถนําวัสดุในธรรมชาติมาใช2เปIนเครื่องมือได2 นักวิชาการจึงไมNยอมรับวNาเปIน
ม นุ ษ ย� อ ยN า ง แ ท2 จ ริ ง  โ ด ย ภ า พ สั น นิ ษ ฐ า น  A. afarensis ที่ ไ ด2 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า 
ซากดึกดําบรรพ�รอยเท2าที่พบในเถ2าภูเขาไฟ แสดงดังภาพที่ 1.3  
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        ภาพท่ี 1.2 โครงกระดูก A afarensis             ภาพท่ี 1.3 ภาพสันนิษฐาน A afarensis 

ที่มา : http://www.ds.ru.ac.th/download/scim4/2-50/Evolution.pdf 
 

2.1.2  จีนัสโฮโม (Homo) จัดเปIนมนุษย�โดยมีลักษณะสําคัญ คือ มีความสามารถ 
ในการประดิษฐ�เครื่องมือและเก็บสะสมไว2ใช2ได2 มีวิวัฒนาการ ดังน้ี 

1) โฮโมแฮบิลิส (Homo habilis) เช่ือวNาเปIนบรรพบุรุษของมนุษย� และ 
จากการค2นพบซากดึกดําบรรพ�ของมนุษย�กลุNมน้ีที่บริเวณภาคตะวันออกของแอฟริกา คาดวNามีอายุ
ประมาณ 2-4 ล2านปe มีลักษณะ คือ มีขนแบบลิง ขนาดสมองประมาณ 800 ลูกบาศก�เซนติเมตร และ
มีฟLนที่แสดงให2เห็นวNากินเน้ือสัตว�เปIนอาหารด2วย จึงจัดเปIนผู2บริโภคทั้งพืชและสัตว� พบวNามนุษย�ใน
กลุN ม น้ี เ ปIนมนุษย�พวกแรกที่ รู2 จั กการใช2หิ นมาประ ดิษฐ� เปI นเครื่ อ งมือหรื อ เครื่ อ ง ใช2 ใน 
การดํารงชีวิต แสดงดังภาพ 1.5 
 

 
 ภาพท่ี 1.4 ซากดึกดําบรรพ�กระดูก       ภาพท่ี 1.5 Homo habilis เปIนมนุษย�พวกแรก 

  กะโหลกศีรษะของ Homo habilis ที่รู2จักใช2เครื่องมืออยNางงNายที่ทํามาจากหิน 
ที่มา : https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/human/04.html 
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2) โฮโมอิเรกตัส (Homo erectus) เช่ือวNาสืบสายพันธุ�มาจากสกุลกNอน ๆ  
เชNน Ardipithecus หรือ Australopithecus หรือจากโฮโมสปeชีส�อื่นๆ เชNน H. habilis หรือ 
H. ergaster แตNวNาทั้ง H. erectus, H. ergaster และ H. habilis ล2วนแตNมีชNวงอายุที่คาบเกี่ยวกัน 
ดังน้ันจึงอาจจะเปIนสายพันธุ�ตNางหากที่สืบสายพันธุ�มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โดย H. erectus มี
ลักษณะเปIนมนุษย�ตัวตรง มีฟLนที่แข็งแรง มีขากรรไกรที่หดสั้น สNวนของกะโหลกซึ่งกว2างที่สุดอยูNที่
ระดับรูหู มีขนาดสมองประมาณ 1,000 ลูกบาศก�เซนติเมตร เช่ือกันวNามนุษย�กลุNมน้ีไมNมีขนแบบลิงแล2ว 
และเปIนมนุษย�พวกแรกที่อพยพออกไปต้ังถ่ินฐานทั่วทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป โดยมี
กลุNมหน่ึงของ H. erectus ที่ดํารงอยูNในทวีปแอฟริกา หรือเรียกวNา African H. erectus ซึ่งบางครั้ง
จัดเปIนสปeชีส�ตNางหาก คือ H. ergaster พบบางสNวนในแอฟริกา และตNอมาได2รับการเสนอวNา 
เปIนบรรพบุรุษของ H. sapiens สําหรับมนุษย�ยุค H. erectus น้ีเปIนกลุNมแรกที่เริ่มรู2จักการใช2ไฟ  
และประดิษฐ�ขวานแบบไมNมีด2าม ดังน้ันนักมนุษยวิทยาจึงจัดให2เปIนมนุษย�แรกเริ่ม (Early man)  
ที่รู2จักกันดี คือ มนุษย�ชวา (Java ape man) และมนุษย�ปLกกิ่ง (Peking man) โดยมนุษย�ปLกกิ่งถูก
ค2นพบซากดึกดําบรรพ�อยูNที่ถํ้าจูกูเทียน (Zhoukoudian) ทางตอนเหนือของประเทศจีน ทําให2ทราบ
วNามนุษย�ยุคน้ีรู2จักการใช2ไฟ มีการลNาสัตว�โดยใช2ขวานหิน และในบางครั้งกินเน้ือมนุษย�พวกเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.6 H. erectus เปIนมนุษย�พวกแรก         ภาพท่ี 1.7 ซากดึกดําบรรพ�กะโหลกศีรษะ 
    ที่รู2จักใช2ไฟของ H. erectus 
ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_5.html 
 

3) โฮโมซาเปNยนส  (Homosapiens) เปIนสายพันธุ�มนุษย�ปLจจุบันแบNงเปIน 2 ยุค 
ได2แกN มนุษย�นีอันเดอร�ธาล (Neanderthal man) และมนุษย�โครมันยอง (Cro-magnon man) 

3.1) โฮโมเซเปNยนส นีแอนเดอร ทัลเลนซิส (Homo Sapiens Neander- 
talensis) หรือมนุษย�นีแอนเดอร�ทัล มนุษย�กลุNมน้ีพบวNามีชีวิตอยูNในชNวงที่นํ้าสNวนใหญNของโลก
กลายเปIนนํ้าแข็ง มีอายุประมาณ 1 แสน - 1 ล2านปe ขนาดสมองประมาณ 1,450 ลูกบาศก�เซนติเมตร 
สNวนของกะโหลกซึ่งกว2างที่สุดอยูNที่ระดับเหนือรูหู มีขากรรไกรลNางสั้น ลักษณะหน2าผากเปIนสันนูน 
และลาดกวNามนุษย� จมูกมีลักษณะแบน รูจมูกกว2าง เน่ืองจากอาศัยอยูNในเขตหนาว และรู2จักประดิษฐ�
เครื่องมือตNาง ๆ โดยใช2หินที่เรียกวNา “มูสเตอเรียน” (Mousterian) (ภาพที่ 1.9) เริ่มบูชาเทพเจ2า 
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ปละเริ่มมีพิธีกรรมฝLงศพ และมนุษย�พวกน้ีรู2จักการหาที่อยูNอาศัยทั้งในถํ้า หุบเขา หรือที่ราบ  
พบกระจายในบริเวณตNาง ๆ ต้ังแตNยุโรปตะวันออกกลาง แอฟริกา ไปจนถึงประเทศจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2) โฮโมเซเปNยนส เซเปNยนส  (Homosapiens sapiens) หลักฐานของ
วิวัฒนาการกลNาววNา H. sapiens เปIนสปeชีส�ที่สืบสายพันธุ�มาจาก H. ergaster หรือ H. erectus  
ที่ยังคงอยูNในแอฟริกาและที่ได2อพยพไปอยูNบริเวณอื่น ประมาณ 50,000 - 100,000 ปeกNอน ซึ่งในที่สุด
เกิดข้ึนทดแทนมนุษย�สายพันธุ�ของ H. erectus หรือ H. ergaster ในที่ตNาง ๆ โดย H. sapiens 
หมายถึง มนุษย�ผู2ชาญฉลาดย่ิง มีลักษณะทางกายวิภาคแตกตNางจากมนุษย� H. Sapiens Neander- 
talensis  คือ มีหน2าผากต้ังข้ึน สันค้ิวเล็กลงไมNยาวติดกัน ท2ายทอยเรียบและมนกลม มีฟLนซี่เล็กลง 
กระดูกบอบบางและเดินตัวตรงและใบหน2าย่ืนไปข2างหน2า (ดังภาพที่ 1.10) โดย Hsapiens sapiens 
ในระยะเริ่มแรกจัดอยูNในยุคหินเกNาตอนปลาย ตัวแทนแรก ๆ ของมนุษย�ในยุคน้ี คือ มนุษย�โครมันยอง 
(Cro-magnon) (ภาพที่ 1.11) โดยขุดพบครั้งแรกที่แหลNงโครมันยอง ในประเทศฝรั่งเศส มนุษย�โคร
มันยองมีหน2าผากต้ัง ใบหน2ายาว มีความจุสมองประมาณเกือบ 1,400 ลูกบาศก�เซนติเมตร มีชีวิตอยูN
ในตอนปลายสมัยหินเกNา และเปIนมนุษย�พวกแรกที่ ได2สร2างงานด2านศิลปะ คือ รูปวาดตาม 
ฝาผนังถํ้า รูปแกะสลักคนและสัตว�ที่ทําข้ึนอยNางหยาบ ๆ สNวน H. sapiens sapiens มีความจุสมอง
ประมาณ 1,350 ลูกบาศก�เซนติเมตร มีสมองสNวนหน2าที่พัฒนาต้ังตรงข้ึนมากที่สุด จึงนNาจะเปIนปLจจัย
สําคัญที่ทําให2มีระบบภาษาที่สมบูรณ� (Full language) อีกทั้งยังสามารถประดิษฐ�เครื่องมือ สามารถ
เย็บเสื้อผ2าใสN กินเน้ือสัตว� ปรุงอาหาร และมีความสามารถในเชิงศิลป� แสดงดังภาพที่ 1.12 

 
 

ภาพท่ี 1.8 ลักษณะของมนุษย�นีแอนเดอร�ทัล 
ที่มา:http://alnapawan.blogspot.com/2012
/12/blog-post_22.html,2554 

ภาพท่ี 1.9 เครื่องมือหินกะเทาะแบบมสูเตอเรียน 

ที่มา :http://www.google.co.th/url?sa=.doc 
&usg=AOvVaw1IeTV_FVarYglR_nLxREL5 
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ภาพท่ี 1.8 การเปรียบเทียบทางกายวิภาคของกะโหลกมนุษย� H. sapiens (ซ2าย) 
และ H. neanderthalensis (ขวา) ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาคลีฟแลนด� 

ที่มา:https://www.flickr.com/photos/hmnh /3033749380/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.9 ภาพจําลองมนุษย�โครมันยอง               ภาพท่ี 1.10 ภาพเขียนจากถํ้า Lascaux 

ที่มา: http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/ 
 

2.2 วิวัฒนาการทางด�านวัฒนธรรม (Cultural evolution) 
มนุษย�มีสมองมากกวNาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆเมื่อเทียบกับขนาดของรNางกายทําให2สามารถเรียนรู2 

จดจํา ประดิษฐ� คิดค2น และสร2างสรรค�สิ่งตNาง ๆ ทําให2มีความเจริญก2าวหน2ามาเปIนลําดับซึง่ผลของ
การเปลี่ยนแปลงดังกลNาวถูกถNายทอดเปIนวัฒนธรรมของมนุษย� ซึ่งวิวัฒนาการทางด2านวัฒนธรรม ของ
มนุษย�พิจารณาจากเครื่องมือเครื่องใช2ที่มนุษย�ในสมัยน้ัน ๆ ประดิษฐ�คิดค2นข้ึนมาใช2ในการดํารงชีวิต 
โดยแบNงได2 ดังน้ี 

2.2.1 ยุคหินเกUา เปIนยุคที่มนุษย�ได2 นําเอาวัสดุที่อยูN ใกล2 ตัวมาเปIนเครื่องมือใน 
การหาอาหาร เปIนการทําเครื่องมือจากหิน ไม2 กระดูก หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช2ในการลNาสัตว�และ 
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การกะเทาะเปลือกเมล็ดพืช  หินจะมีลักษณะเฉพาะเพื่อใช2ในการตัดสิ่งของ ที่เรียกวNา ฟลินต� (Flint) 
ซึ่งมีอายุอยูNระหวNาง 2 - 5 ล2านปe ซึ่งมนุษย�กลุNมแรกที่ได2ช่ือวNาเปIนมนุษย�ผู2ผลิตเครื่องมือ คือ  
H. habilis  และมนุษย�รุNนตNอมาได2มีการนําเครื่องมือหินที่ผNานการกะเทาะแบบงNาย ๆ มาใช2เปIนลําดับ 
จนกระทั่งถึงราว 8,000 ปeกNอนคริสตกาลหรือในยุคของมนุษย�โครมันยอง ซึ่งปLจจุบันมีการค2นพบ
เครื่องมือหินดังกลNาวกระจายอยูNหลายแหNงของโลง แสดงดังภาพที่ 1.13 

 

 
 

2.2.2 ยุคหินกลาง เริ่มเมื่อประมาณ 8,000 ปeกNอนคริสตกาลหลังผNานยุคนํ้าแข็ง 
อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งต2องใช2ชีวิตในวิกฤติยุคนํ้าแข็ง ทําให2มนุษย�มีการตNอสู2เพื่อให2มีชีวิตรอด 
เครื่องมือหรือเครื่องใช2งNายๆแบบเดิมถูกนํามาตกแตNงให2มีประสิทธิภาพในการใช2งานย่ิงข้ึน รูปแบบ
เครื่องมือจึงมีการเปลี่ยนแปลงแตกตNางไปจากเดิม การใช2ชีวิตก็ยังคงเปIนการเก็บของปyาและลNาสัตว�
จนกระทั่งสิ้นสุดยุคหินกลางเมื่อประมาณ 6,000 ปeกNอนคริสตกาล เมื่อมนุษย�ได2เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
จนแตกตNางไปจากวิถีชีวิตด้ังเดิมเพราะจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนในขณะที่อาหารที่มีอยูNในธรรมชาติ
ลดลง และมักจะต้ังหลักแหลNงอยูNตามแหลNงนํ้า ชายฝL�งทะเล ประกอบอาชีพประมงและลNาสัตว� 

2.2.3 ยุคหินใหมU เริ่มเมื่อประมาณ 6,000 ปeกNอนคริสตกาล เมื่อจํานวนประชากร
เพิ่มข้ึนทําให2อาหารที่มีอยูNตามธรรมชาติมีไมNเพียงพอตNอการแสวงหาและการลNา แตNมนุษย�ได2ค2นพบ
วิธีการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว� โดยการนําเอาเมล็ดหรือต2นกล2าของพืชมาเพาะปลูกหมุนเวียน 
ตามฤดูกาล รู2จักทําการเกษตรอยNางเปIนระบบ สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บไว2เปIนอาหาร รู2จัก 
การทอผ2า การทําเครื่องปL�นดินเผา การเลี้ยงสัตว� และการเพาะปลูก สNงผลทําให2เปลี่ยนวิถีชีวิตของ
มนุษย�จากสังคมลNาสัตว�มาเปIนสังคมเกษตรกรรมที่ ต้ังถ่ินฐานเปIนหลักแหลNง  โดยมนุษย�ยุคน้ี 
มีการสร2างที่พักอาศัยถาวรเปIนกระทNอมดินเหนียวและต้ังหลักแหลNงตามบริเวณลุNมนํ้า ยุคหินใหมNเปIน
ยุคเกษตรกรรมจึงนับได2วNาเปIนจุดเริ่มต2นของการกําเนิดแหลNงอารยธรรมตามลุNมแมNนํ้าที่สําคัญ ๆ เชNน 
อารยธรรมลุNมนํ้าไนล� ลุNมนํ้าไทกรีส-ยูเฟรตีส  ลุNมแมNนํ้าคงคา ลุNมนํ้าฮวงโห-แยงซีเกียง เปIนต2น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.11 เครื่องมือยุคหินเกNา ที่พบที่ประเทศเคนยา 
ที่มา: http//anthropology.net/2007/05/ 
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ภาพท่ี 1.12 ขวานหินขัด พร2อมด2ามไม2    ภาพท่ี 1.13 การทําเครื่องปL�นดินเผาเริ่มที่ยุคหินใหมN 
ที่มา: http://prehistoricpcctrgxix.myreadyweb.com/article/topic-49585.html 
 

2.2.4 ยุคสําริด เริ่มเมื่อประมาณ 4,000 ถึง 1,200 ปeกNอนคริสตกาล มนุษย�เริ่มนําโลหะ
มาประดิษฐ�เปIนเครื่องมือเครื่องใช2 โลหะที่ใช2อยNางแพรNหลายในขณะน้ัน คือ โลหะสําริด ซึ่งเกิดจาก 
การนําเอาแรNดีบุกมาผสมกับทองแดง ผลจากการนําโลหะสําริดมาใช2ดังกลNาว ทําให2เกิดกิจกรรมตNาง ๆ  
ข้ึนในชุมชน ได2แกN งานชNางฝeมือ เชNน โลหะกรรม เปIนต2น การติดตNอค2าขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค2า 
ที่จําเปIน เชNน แรNดีบุกและทองแดง กับชุมชนอื่น ๆ ที่อยูNหNางไกล มีการเดินทางติดตNอระหวNางชุมชน     
รวมถึงมีชุมชนที่เปIนศูนย�กลางการค2าขาย มีการขยายตัวของเมืองเกิดเปIนเมืองขนาดใหญN และเริ่มมี
การนับเวลาตามปฏิทินเพื่อสะดวกในการเดินทางติดตNอกับชุมชนมากข้ึน 

 

  
 

2.2.5 ยุคเหล็ก เริ่มประมาณ1,600ปeกNอนคริสตกาล หลังจากที่แรNทองแดงและแรNดีบุก
เริ่มหาได2ยากข้ึนและมีปริมาณไมNมาก ในขณะที่แรNเหล็กหาได2งNายกวNาและปริมาณเพียงพอที่จะ
นํามาใช2ประโยชน�ในด2านตNาง ๆ  เหล็กจึงมีการพัฒนาที่เกิดข้ึนอยNางรวดเร็วและแพรNหลายกวNาทองแดง
และสําริด มีการนํามาใช2งานในหลายรูปแบบ เชNน ใช2เปIนเครื่องมือ เครื่องใช2 อาวุธ สิ่งกNอสร2าง และ
สถาปLตยกรรมตNาง ๆ แตNอยNางไรก็ตามการนําแรNเหล็กมาใช2ต2องนําแรNเหล็กที่ปะปนอยูNในเน้ือในหิน
ออกมาหลอมหรือถลุงทําให2อาจเปIนอุปสรรคตNอการขนย2าย จึงมีข2อสันนิษฐานวNาอาจมีการใช2 
เครื่องทุNนแรงประเภทล2อเลื่อน เชNน เกวียน และรถม2าเกิดข้ึนในยุคน้ี 

ภาพท่ี 1.14 เครื่องมือในยุคสําริด 
ที่มา: https://baugchamp.wordpress.com 
/2013/ 
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2.3 วิวัฒนาการมนุษย ทางด�านสังคม (Social evolution) 

ผลจากการมีวิวัฒนาการทั้งทางด2านชีววิทยาและทางด2านวัฒนธรรมของมนุษย� สNงผลทํา
ให2รูปแบบทางสังคมของมนุษย�เปลี่ยนแปลงไป จากการใช2ชีวิตเรNรNอนเพื่อแสวงหาอาหารตาม
ธรรมชาติ มีการรวมกลุNมแบบงNาย ๆ เริ่มมีการพัฒนาและมีความซับซ2อนในการดํารงชีวิตเพิ่มมากข้ึน
เปIนลําดับซึ่งวิวัฒนาการทางสังคม จําแนกได2 3 ระดับ ดังตNอไปน้ี 

2.3.1 สังคมคลื่นลูกท่ี 1 (First wave) เปIนสังคมเพื่อยังชีพที่เน2นการผลิตและ 
การแสวงหาอาหารเพื่อการยังชีพเปIนสําคัญ วิถีชีวิตของคนในสังคมเปIนแบบเรียบงNาย ความสัมพันธ�
ของสมาชิกเปIนแบบปฐมภูมิ การผลิตมุNงเพื่อการบริโภคเปIนสําคัญ หากเหลือจากการบริโภคก็อาจมี
การแลกเปลี่ยนโดยใช2ระบบสิ่งของแลกสิ่งของ (Barter system) มนุษย�ใช2ชีวิตอยูNในสังคมคลื่นลูกที่ 1 
เปIนเวลายาวนานต้ังแตNยุคของการใช2ชีวิตแบบเก็บของปyาและลNาสัตว�จนถึงสังคมเกษตรกรรม 
เพื่อการยังชีพ 

2.3.2 สังคมคลื่นลูกท่ี 2 (Second wave) เปIนสังคมการค2าและอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ได2มีการนําเครื่องจักรมาใช2แทน 
แรงงานมนุษย� สNงผลทําให2การผลิตตNอหนNวยเพิ่มสูงข้ึน การคมนาคมขนสNงสะดวกรวดเร็วมากข้ึนมี 
ผลทําให2มนุษย�สามารถติดตNอค2าขายและเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได2อยNางกว2างขวาง วิถีชีวิต 
ของคนในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่เรียบงNายเปIนสังคมที่ซับซ2อน ความสัมพันธ�เปลี่ยนแปลงไป
เปIนแบบทุติยภูมิ คือเปIนทางการ มีการใช2ระบบเงินตราเปIนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค2า และ
เปลี่ยนจากคNาของเงินที่เปIนเงินหรือโลหะมีคNามาเปIนเงินกระดาษ 

2.3.3 สังคมคลื่นลูกท่ี 3 (Third wave) เปIนสังคมแหNงอนาคตหรือสังคมแหNงขNาวสาร
และเทคโนโลยีหรือสังคมแหNงโลกไร2พรมแดน อันเปIนผลมาจากความก2าวหน2าด2านการสื่อสาร 
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร� ทําให2เราสามารถติดตNอสื่อสารกันได2ทั่วโลก 
ในเวลาอันรวดเร็ว บทบาทและสถานภาพของคนจะถูกเก็บรวบรวมไว2ภายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสืบค2นได2อยNางถูกต2องรวดเร็ว ผลจากความก2าวหน2าดังกลNาวทําให2 
ระบบการผลิต การบริโภคและการจําหนNายจNายแจกสินค2าและบริการ ล2วนต2องใช2ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข2ามาเกี่ยวข2อง สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากเงินกระดาษเปIนบัตรเครดิต 

ภาพท่ี 1.15 เครื่องมือทางการเกษตรและอาวุธใน
สมัยสามอาณาจกัร บริเวณคาบสมุทรเกาหล ี
ที่มา: https://yuttasin090.wordpress.com/ 
categoryE 
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ที่สามารถรวบรวมข2อมูลของเจ2าของบัตรไว2ภายใต2ระบบเดียวกันทั้งหมด ปLจจุบันสังคมคลื่นลูกที่ 3 
เริ่มเข2ามาเกี่ยวข2องในชีวิตมากข้ึนและคาดวNาจะสNงผลชัดเจนมากที่สุดในศตวรรษที่ 21  

จากที่กลNาวมาข2างต2น จึงเห็นได2วNาวิวัฒนาการของมนุษย�ทางด2านชีววิทยา ทาง
วิวัฒนาการทางด2านวัฒนธรรม และวิวัฒนาการทางสังคมจากอดีตจนถึงปLจจุบันสNงผลทําให2มนุษย�
ปLจจุบันมีลักษณะเดNนชัด และแตกตNางเหนือกวNาสัตว�อื่น ๆ 

2.4 ลักษณะของมนุษย ป̂จจุบัน 
มนุษย�ได2เปรียบกวNาสัตว�ประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะอยNางย่ิงลักษณะตัวต้ังตรง สมองที่มี

ขนาดใหญNกวNาสัตว�ประเภทอื่น ๆเ มื่อเทียบกับขนาดของรNางกาย รู2จักใช2แนวความคิดสร2างภาพหรือ
สัญลักษณ� ทั้งยังมีความสนใจอยากรู2สิ่งใหมN ๆ ความสามารถในการเลียนแบบ ความต้ังใจ ความ
พยายาม ความทรงจําและความสามารถในการสร2างมโนภาพ ทําให2มีความก2าวหน2ากวNาสิ่งมีชีวิตอื่น 
อีกทั้งมนุษย�ยังใช2เหตุผลเพื่อปรับปรุงตัวในการดํารงชีวิตให2เหมาะสม รู2จักสร2างเครื่องมือเพื่อใช2ใน 
การดํารงชีพ มีการแก2ปLญหาโดยใช2ประสบการณ�จากปLญหาในอดีตมาเปIนแนวทางเพื่อใช2ในอนาคต 
ทั้งยังรู2จักสร2างสัญลักษณ�แทนคําพูด ใช2ภาษาในการสื่อความหมาย กําหนดบรรทัดฐานในการดําเนิน
ชีวิตรNวมกัน มีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเช่ือและพฤติกรรมของวิถีชีวิตอันเปIนพื้นฐานให2มีการ
สร2างสรรค�และถNายทอดวัฒนธรรม แม2วNามนุษย�มีลักษณะหลายอยNางเหมือนกับสัตว�ประเภทอื่น ๆ แตN
บางลักษณะก็เปIนลักษณะเฉพาะที่ผิดไปจากสัตว�อื่นและเปIนลักษณะที่ได2เปรียบ (จิรากรณ� คชเสนี, 
2555: 58)  ซึ่งลักษณะดังกลNาวมีผลตNอพฤติกรรม ความอยูNรอด และความเจริญ โดยลักษณะสําคัญ
ของมนุษย�ปLจจุบัน ดังน้ี 

2.4.1 ยืนตัวตรง และเคลื่อนที่ด2วยสองขาต้ังตรงกับพื้นโลก ทําให2เคลื่อนไหวรNางกายได2
รอบตัวและรวดเร็ว 

2.4.2 ชNวงขายาวกวNาแขน สามารถเดินได2เร็ว 
2.4.3 หัวแมNมือ หัวแมNเท2าสั้น หัวแมNมือพับงอเข2าหาอุ2งมือได2 อุ2งมือและน้ิวทั้งสี่งอได2  

จึงมีความสามารถในการหยิบจับวัตถุตNางๆ ได2ดี และชNวยให2ทําหรือประดิษฐ�สิ่งตNาง ๆ  ได2อยNางละเอียด 
2.4.4 กระดูกสันหลังต้ังตรง โค2งเปIนรูปตัวเอส (S) 
2.4.5 รNางกายไมNคNอยมีขน  
2.4.6 สมองมีขนาดใหญNเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของรNางกาย มีขนาดสมอง 1,200 -

1,500 ลูกบาศก�เซนติเมตร ทําให2มีสติปLญญาในการประดิษฐ�คิดค2นสิ่งตNาง ๆ เพื่อประโยชน�ใน 
การดํารงชีวิต สามารถบันทึกเรื่องราวตNาง ๆ รู2จักใช2เหตุและผลในการแก2ปLญหาและพัฒนาวัฒนธรรม 

2.4.7 หน2าสั้นและแบน หน2าผากคNอนข2างต้ังตรง ขากรรไกรสั้น และแนวฟLนตามเพดาน
ปากโค2งเกือบเปIนรูปครึ่งวงกลม 

2.4.8 มีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งตNาง ๆได2ดี มองเห็นได2ในระยะไกลและมองเห็นได2
อยNางชัดเจน นอกจากน้ันดวงตายังต้ังอยูNในตําแหนNงที่เหมาะสมอีกด2วย 

2.4.9 มนุษย�เปIนสัตว�สังคม การดํารงชีวิตจึงมีแนวโน2มจะอยูNรวมกันเปIนกลุNม ทําให2มี
โอกาสที่จะสะสมความรู2และประสบการณ�ดีกวNาอยูNเพียงคนเดียว 



14 

2.4.10 มีระบบสืบพันธุ�ที่ไมNจํากัดขอบเขตสามารถสืบพันธุ�ในเวลาใดๆก็ได2 มนุษย�มี
กิจกรรมทางเพศต้ังแตNวัยหนุNมสาวจนถึงวัยชราและโดยตลอด ทําให2การอยูNรNวมกันระหวNางชายและ
หญิงมีเสถียรภาพและการวางแผนประชากรทําได2ดีกวNา 

2.4.11 มีความสามารถในการเรียนรู2ได2มากกวNาจากสัตว�ประเภทอื่นๆ ลักษณะน้ีทําให2
มนุษย�สามารถพัฒนาการปรับตัวตNอสิ่งแวดล2อมได2 โดยการเรียนรู2ของมนุษย�น้ันอาศัยระบบสัญลักษณ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.16 วิวัฒนาการของมนุษย�จากอดีตสูNปLจจุบัน 
ที่มา: http://humanksp.blogspot.com/2014/01/homo-sapiens-sapiens.html 
 

3. การจําแนกชาติพันธุ ของมนุษย  (Race of Mankind) 
 มนุษย�แม2อยูNในกลุNมสปeชีร�เดียวกันแตNมนุษย�จะมีลักษณะทางรNางกายที่ตNางกัน เน่ืองจาก
มนุษย�อาศัยอยูNในสภาพแวดล2อมที่แตกตNางกันทําให2มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวให2เข2ากับ
สภาพแวดล2อมน้ันๆ จึงสNงผลทําให2มนุษย�มีลักษณะทางรNางกายที่ไมNเหมือนกัน และแตกตNางกันตาม 
ชาติพันธุ� 
 ชาติพันธุ หรือ เผUาพันธุ  คือ การแบNงมนุษยชาติ โดยอาศัยลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถ
มองเห็นได2ชัด ลักษณะที่แตกตNางกันน้ีสามารถถNายทอดไปยังลูกหลานโดยผNานทางพันธุกรรม  
การจัดแบNงกลุNมมนุษย�ในแนวน้ีแตกตNางไปจากการแบNงแยกทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งน้ีเพราะ
ลักษณะทางพันธุกรรมจะเปลี่ยนแปลงได2น2อยมากหรือไมNได2เลย ยกเว2นจะมีการผสมพันธุ�แบบผNาเหลNา
หรือข2ามชาติพันธุ� (Cross - breeding) หากจําแนกลักษณะชาติพันธุ�ของมนุษย�ตามหลักการ 
ทางกายภาพของมนุษย� ได2แกN ลักษณะทางรูปรNางหน2าตาสัดสNวนของรNางกาย ลักษณะของศีรษะ 
ลักษณะของผม จมูก สีผิว เปIนต2น สามารถจัดแบNงมนุษย�ออกได2เปIน 4 ชาติพันธุ�ดังน้ี 

3.1 นิกรอยด  (Negroid) 
นิกรอยด�หรือพวกผิวกายดํา มีลักษณะผิวนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเข2ม รูปรNางเต้ียจนถึงสูงมาก

สันจมูกตํ่าถึงปานกลาง ปากหนา ตาโต ตาสีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเข2ม หน2าผากกว2างปานกลางถึงแคบ     
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ผมสีน2าตาลเข2มจนถึงดําเส2นหยาบและหยิกเปIนก2นหอยหรือหยิก ชาติพันธุ�นิกรอยด�แบNงเปIน  
3 กลุNม คือ 

3.1.1 กลุNมแอฟริกันนิกรอยด� ได2แกN พวกนิโกรแท2อยูNในแอฟริกาตะวันตก แคเมอรูนและ
คองโก พวกฮาล�ฟ-แฮมิตีสอยูNในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางตะวันออก พวกบุชแมนอยูNใน
แองโกลาตอนใต2และแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ (ดังภาพ 1.19) 

3.1.2 กลุNมโอเซียมนิกนิกรอยด�อาศัยอยูNที่เกาะปาปLวนิวกีนี และหมูNเกาะกลุNมใหญN ๆ  
ที่กระจายไปทางทิศตะวันออกตลอดไปจนถึงเกาะฟ�จิ 

3.1.3 กลุNมนิกรอยด�ที่อยูNทางตะวันออกเฉียงใต2ของเอเชีย ได2แกN พวกป�กมี่ที่เปIนคนแคระ
สูงไมNเกิน140 เซนติเมตร อาศัยอยูNแถบแถบมหาสมุทรได2แกNนิวกีนีป�กมี่ อยูNที่นิวกีนี พวกอันดามันนีส 
อยูNที่หมูNเกาะอันดามัน (ภาพ 1.20) และพวกเซมังที่อาศัยอยูNแถบคาบสมุทรมาเลย�และบริเวณ 
เกาะสุมาตราตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 คอเคซอยด  (Caucasoid) 
คอเคซอยด�หรือพวกผิวกายขาว กลุNมน้ีลักษณะผิวพรรณมีสีอNอน ผิวขาว ตาสีฟ�าหรือ    

สีเทา รูปรNางสูงโปรNงจนถึงสูงใหญN หน2าผากแคบถึงกว2างปานกลาง คางไมNย่ืน ศีรษะยาวถึงกว2าง และ
สั้นจมูกโดNง ผมเปIนลอนละเอียดและหยักศก ผมสีทองจนถึงสีนํ้าตาลแกN หนวดเคราดก ขนยาว ได2แกN
ได2แกN พวกที่ดํารงชีวิตอยูNในเขตอบอุNนคือ พวกยุโรปเหนือ (Nordics) ยุโรปเมดิเตอเรเนียน 
(Mediterranean) และพวกยุโรปกลางตNอไปยังรัสเซีย และเปอร�เซีย (Alpines) 

ภาพท่ี 1.17 กลุNมแอฟริกันนิกรอยด� (บุชแมน) 
ที่มา: https://pxhere.com/th/photo/777608 

ภาพท่ี 1.18 กลุNมนิกรอยด�ที่อยูNทางตะวันออก
เฉียงใต2ของเอเชีย (พวกป�กมี)่ 
ที่มา: http://www.scholarship.in.th/wp-
content/uploads/2015/10/pygmies-
43_screen-Copy.jpg 
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3.3 มองโกลอยด  (Mongoloid) 
มองโกลอยด�หรือพวกผิวกายเหลือง มีลักษณะผิวสีเหลือง นํ้าตาลอNอนจนถึงนํ้าตาลเข2ม 

มีรูปรNางคNอนข2างเต้ียถึงสูงปานกลาง รูปศีรษะคNอนข2างกว2าง หน2าผากกว2างปานกลางถึงกว2างมาก   
จมูกกว2างปานกลางสันตํ่าไมNโดNง มีขนตามรNางกายคNอนข2างน2อย มีนัยน�ตาเรียว เปลือกตาอูม         
ผมสีนํ้าตาลถึงสีดํา เส2นผมหยาบและเหยียดตรง พวกที่สืบเช้ือสายจากเช้ือชาติด้ังเดิมของกลุNมน้ี 
สNวนใหญNจะอาศัยอยูN ในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออก เอสกิโม (Eskimos) และอินเดีย 
ในอเมริกา (American Indians) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.4 ออสตราลอยด  (Australoid) 
ออสตราลอยด�หรือพวกผิวกายคล้ําหรือพวกโปรโตออสตราลอยด� (Proto Australoid) 

ลักษณะมีผิวกายคล้ํา ศีรษะยาว จมูกแบน ผมเหยียดตรงไมNหยิกงอและมีขนตามตัวมาก ได2แกN  
คนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย แทสมาเนีย ชนเผNาตอนกลางของเอเชียใต2 และแอฟริกา           
รวมถึงชนเผNาโบราณที่อยูNตามภูเขาในศรีลังกา 

ภาพท่ี 1.19 ลักษณะของมนุษย�กลุNมคอเคซอยด� 
ที่มา: https://www.siamzone.com/board/view. 
php?sid=2329236 

ภาพท่ี 1.21 มองโกลอยด� (มองโกล) 
ที่มา: http://www.gun.in.th/2012/index. 
php?topic=104067.0 

ภาพท่ี 1.20 มองโกลอยด� (เอสกิโม) 
ที่มา: http://toey-satjapot.blogspot. 
com/2012/02/blog-post_09.html 
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4. ความหมายของสิ่งแวดล�อม(Environment) 
 ได2มีผู2ให2ความหมายของสิ่งแวดล2อมไว2หลากหลายซึ่งสอดคล2องกัน ดังน้ี 
 ตามพระราชบัญญัติสNงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล2อมแหNงชาติ พ.ศ. 2535 ได2ให2นิยาม
ของคําวNา "สิ่งแวดล2อม" หมายความวNา สิ่งตNาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูNรอบตัว
มนุษย�ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย�ได2ทําข้ึน 
 ชมพูนุท สงกลาง (2556: 4) ทุกสิ่งทุกอยNางที่อยูNรอบตัวเรา มีทั้งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
มนุษย�สร2างข้ึน มีทั้งสิ่งมีชีวิตหรือเรียกวNาชีวภาพ และสิ่งไมNมีชีวิตหรือเรียกวNากายภาพ มีลักษณะเปIน
รูปธรรมหรือกายภาพและนามธรรม หรือเรียกอีกอยNางหน่ึงวNาสิ่งแวดล2อมทางสังคมและยังมีทั้งสิ่งที่
เปIนประโยชน�และมีโทษตNอมนุษย�และสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล2อมอาจเปIนทรัพยากรธรรมชาติหรือไมNใชN
ทรัพยากรธรรมชาติก็ได2 
 เกษม จันทร�แก2ว (2558: 2) สิ่งตNาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ที่อยูN
รอบตัวมนุษย�เปIนสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเปIนสิ่งที่มนุษย�ได2ทําข้ึน 
 กรมสNงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล2อมได2ให2ความหมายของสิ่งแวดล2อม คือ ทุกสิ่งทุกอยNางที่อยูN
รอบตัวมนุษย�ทั้งที่มีชีวิตและไมNมีชีวิต รวมทั้งที่เปIนรูปธรรมซึ่งสามารถจับต2องและมองเห็นได2และ
นามธรรม เชNน วัฒนธรรม แบบแผนประเพณี ความเช่ือที่มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปIนปLจจัยใน 
การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปLจจัยหน่ึงจะมีสNวนเสริมสร2างหรือทําลายอีกปLจจัยหน่ึง
อยNางหลีกเลี่ยงมิได2 สิ่งแวดล2อมเปIนวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข2องกันไปทั้งระบบ (กรมสNงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล2อม, 2555) 
 จากความหมายข2างต2น สามารถสรุปได2วNา สิ่งแวดล2อม คือ ทุกสิ่งทุกอยNางที่อยูNรอบ ๆ ตัวเรา 
ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด2วยสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมNมีชีวิต และสิ่งแวดล2อมที่มนุษย�
สร2างข้ึนซึ่งมีลักษณะทั้งที่เปIนรูปธรรมกับนามธรรม ตลอดทั้งสิ่งที่ให2คุณประโยชน�และเกิดโทษข้ึนที่มี
ผลตNอการดําเนินชีวิตของมนุษย� แสดงดังภาพที่ 1.25 
 

ภาพท่ี 1.22 ลักษณะมนุษย�กลุNมออสตราลอยด� 
ที่มา: https://www.baanjomyut.com/library_2/ 
evolution_of_the_arth_and_life/07.html 
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ภาพท่ี 1.23 สรุปความหมายของสิ่งแวดล�อม 

ที่มา: เกษม จันทร�แก2ว (2558: 2) 
 

5. ประเภทของสิ่งแวดล�อม 
 จากความหมายของสิ่งแวดล2อมดังกลNาว สามารถแบNงสิ่งแวดล2อมได2เปIน 2 ประเภท คือ 
สิ่งแวดล2อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมที่มนุษย�สร2างข้ึน ดังน้ี 

5.1 สิ่งแวดล�อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural environment) 
สิ่งแวดล2อมที่เกิดข้ึนเองตามชาติแบNงออกเปIน 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล2อมที่ไมNมีชีวิตและ

สิ่งแวดล2อมที่มีชีวิต ดังน้ี 
5.1.1 สิ่งแวดล�อมท่ีมีชีวิต (Biotic environment) หรือสิ่งแวดล2อมทางชีวภาพ 

(Biological environment) เปIนสิ่งแวดล2อมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เชNน 
พืช สัตว� มนุษย� 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            (ก)  สุนัข                                  (ข) ต2นไม2 

ภาพท่ี 1.24 สิ่งแวดล2อมทางชีวภาพ 
ที่มา : ผู2เรียบเรียง 

5.1.2 สิ่งแวดล�อมท่ีไมUมีชีวิต (Abiotic Environment) หรือสิ่งแวดล2อมทางกายภาพ 
อาจจะมองเห็นหรือมองไมNเห็น เชNน ทะเล แมNนํ้า ก�าซตNางๆ แรNธาตุ ความช้ืน หินและดิน เปIนต2น 

ส่ิงแวดล�อม 

ส่ิงที่เปIนของแข็ง ของเหลว
และก�าซ 

ส่ิงที่เปIนกายภาพชีวภาพ
และสังคม/วัฒนธรรม 

ส่ิงที่ให2คุณและโทษ 

ส่ิงตNาง ๆ ที่อยูNรอบตัวเรา 

ส่ิงที่เปIนรูปธรรมและ
นามธรรม 

ส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
และมนุษย�สร2างขึ้น 
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                          (ก)  ภูเขาไฟ                                (ข)  นํ้าตก 

ภาพท่ี 1.25 สิ่งแวดล2อมทางกายภาพ 
   ที่มา: (ก) https://th.wikipedia.org/wiki/ฟูจิ 
 (ข) https://travelblog.expedia.co.th/ecotourism/bd04_may16/ 
 

5.2 สิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย สร�างขึ้น (Man-made environment) 
สิ่งแวดล2อมประเภทน้ีเปIนสิ่งที่มนุษย�สร2างข้ึน มีทั้งสิ่งที่มองเห็นได2 จับต2องได2 และเปIน  

สิ่งที่ไมNสามารถมองเห็นได2หรือไมNสามารถจับต2องได2 ซึ่งเปIนสิ่งแวดล2อมที่มนุษย�สร2างข้ึนเพื่อสนอง
ความต2องการของตนเอง หรือเปIนเครื่องใช2สอยเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต และสิ่งที่ 
ทําให2คุณภาพชีวิตของมนุษย�เสื่อมโทรมลง แบNงเปIน 3 ลักษณะ (เกษม จันทร�แก2ว, 2556: 32) ดังน้ี 

5.2.1 สิ่งแวดล�อมทางกายภาพ (Physical environment) หรือสิ่งแวดล2อมที่เปIน
รูปธรรม (Concrete environment) เปIนสิ่งแวดล2อมที่มองเห็นได2จับต2องได2 มนุษย�สร2างข้ึนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการมีชีวิตอยูN หรือบางสิ่งที่มนุษย�สร2างก็เปIนไปเพื่อสนองความต2องการข้ัน
พื้นฐานของการดํารงชีวิต คือ ปLจจัย4 แตNบางสิ่งก็สร2างเพื่อสนองความต2องการมากกวNาความจําเปIน
อันนําความเสียหายมาสูNสิ่งแวดล2อมและชีวิตมนุษย�เองได2เมื่อถึงระดับหน่ึง สิ่งแวดล2อมที่มนุษย�สร2าง
ข้ึนมีทั้ งสิ่งที่ ดีมี คุณประโยชน�ตNอชีวิตมนุษย� เชNน บ2านเรือน เสื้อผ2า รถยนต� ถนน เครื่องมือ 
ทางการแพทย� และโทรศัพท� เปIนต2น และสิ่งที่ไมNดีทําให2คุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมลง เชNน สารพิษที่ใช2
ในการเกษตร นํ้าเนNาเสีย สารพิษที่ปลNอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เปIนต2น 

5.2.2 สิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ (Biotic man–made environment) สิ่งแวดล2อม
ประเภทน้ีมนุษย�สร2างข้ึนเพื่อสนองความต2องการข้ันพื้นฐานในการดําเนินชีวิต หรือเพื่อทางการแพทย� 
และเพื่อทางการศึกษาวิจัย แตNการสร2างสิ่งแวดล2อมประเภทน้ีมีข2อจํากัดในเรื่องของความรู2 
ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มนุษย�จึงไมNสามารถสร2างสิ่งมีชีวิตใหมN ๆ ที่นอกเหนือจากการกําเนิด
ตามธรรมชาติ นอกจากน้ีมีข2อจํากัดทางหลักความเช่ือตามหลักศาสนาหรือตามกฎหมายเปIนตัวชNวย
ควบคุมไมNให2มนุษย�สร2างสิ่งมีชีวิตมากจนเกินขอบเขต เพราะอาจทําให2ระบบนิเวศเสียสมดุลและ
กNอให2เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตได2 เชNน สิ่งมีชีวิตจากพวกแบคทีเรีย ไวรัส ซึ่งสNวนใหญNสิ่งมีชีวิตพวกน้ี
กNอให2 เกิดโรคตNางๆ กับมนุษย�  สิ่ งมี ชี วิตที่ม นุษย�สร2 าง ข้ึนทาง ชีวภาพได2แกN  พืชที่ เ กิดจาก 
การเพาะเน้ือเย่ือการโคลนน่ิง (Cloning) การสร2างเซลล�ต2นกําเนิด (Stem cell) พืชที่เกิดจากการ 
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ตัดแตNงทางพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) (สุกาญจน� รัตนเลิศนุสรน�, 
2549: 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            (ก) พืช GMO                                          (ข) รถไฟ 
ภาพท่ี 1.26 สิ่งแวดล2อมที่มนุษย�สร2างข้ึน (ก) ทางชีวภาพ (ข) ทางกายภาพ 

ที่มา: (ก): https://financialtribune.com/articles/people environment/72135/gmo-pros-
and-cons; (ข): ผู2เรียบเรียง 
 

5.2.3 สิ่งแวดล�อมทางสังคม (Social environment) หรือสิ่งแวดล2อมที่ เปIน
นามธรรม (Abstract environment) เปIนสิ่งแวดล2อมที่มีมนุษย�สร2างข้ึนเพื่อความเปIนระเบียบ
เรียบร2อยของการอยูNรNวมกันในสังคม เชNน กฎหมายประเพณี ระเบียบ ข2อบังคับ เปIนต2น บางสิ่งอาจ
สร2างข้ึนเพื่อเปIนเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจ เชNน ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม เปIนต2น หรือบางสิ่ง 
สร2างข้ึนเพื่อสNงเสริมความเจริญให2เกิดข้ึนแกNหมูNมวลมนุษย� เชNน การศึกษา การวิจัย เปIนต2น และบาง
สิ่งสร2างข้ึนโดยพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในลักษณะที่ต้ังใจและไมNต้ังใจ เชNน การทะเลาะวิวาท และ
การชNวยเหลือผู2อื่นที่ได2รับความเดือดร2อน เปIนต2น 

                     (ก) เทศกาลตรุษจีน                                  (ข) ขบวนพาเหรด 
ภาพท่ี 1.27 สิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย สร�างขึ้นทางสังคม 

ผู2เรียบเรียง 
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6. คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล�อม (Environmental properties) 
 สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อม เปIนการแสดงออกของบทบาทและหน2าที่ของสิ่งแวดล2อม ซึ่ง
การเรียนรู2และเข2าใจสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อมเปIนสิ่งสําคัญเพื่อทําให2สิ่งแวดล2อมอยูNได2ย่ังยืน 
ดังน้ันการทําความเข2าใจเรื่องสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อมจึงเปIนเรื่องจําเปIน ซึ่งสมบัติเฉพาะตัว
ของสิ่งแวดล2อมมีทั้งหมด 7 คุณสมบัติ ดังน้ี (เกษมจันทร�แก2ว, 2558: 32) 

6.1 สิ่งแวดล�อมแตUละชนิดจะมีเอกลักษณ เฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ ท่ีเดUนชัดเฉพาะตัว 
สิ่งแวดล2อมที่เปIนสิ่งที่อยูNรอบๆตัวเราน้ันมีเอกลักษณ�เฉพาะตัวทั้งในระดับปLจเจก 

(Individual) สังคม (Community) และระบบ (System) เปIนเอกลักษณ� โดยจะมีเอกลักษณ�
เฉพาะตัวในด2านโครงสร2างหรือองค�ประกอบ เชNน รูปทรง ขนาด สี หรือกระบวนการที่สร2าง
สิ่งแวดล2อมซึ่งเอกลักษณ�ที่แสดงออกมาน้ันจะสามารถจําแนกวNาเปIนสNวนหน่ึงของสิ่งแวดล2อม
ธรรมชาติหรือสNวนที่มนุษย�สร2างข้ึนได2ชัดเจน ไมNวNาจะอยูN ณ.ที่ใดก็มีเอกลักษณ�บNงบอกอยNางชัดเจน
แตกตNางจากสิ่งอื่น เชNน ต2นไม2ยืนต2น ต2นไม2ล2มลุก มนุษย� สัตว� และอาคาร เปIนต2น 

ตัวอยNางเอกลักษณ�เฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อม เชNน กระบองเพชร มีลักษณะลําต2นอวบ  
มีหนามเพื่อลดการคายนํ้าและป�องกันศัตรู อาศัยอยูNได2ในสภาพพื้นที่แห2งแล2ง 

ดาวทะเล เปIนสัตว�ทะเลไมNมีกระดูกสันหลัง มีลําตัวแยกเปIนห2าแฉกคล2ายรูปดาว 
มีลักษณะเปIนจานกลม ด2านหลังมีตุNมหินปูน ขนาดเล็กกระจายอยูNทั่วไป มีปากอยูNบริเวณด2านลNาง 
เปIนต2น 

 

 
(ก) กระบองเพชร                            (ข) ดาวทะเล 

ภาพท่ี 1.28 เอกลกัษณะเฉพาะตัวของกระบองเพชรและดาวทะเล 
   ที่มา: (ก) https://www.estopolis.com/article/20 

 (ข) https://th.wikipedia.org/wiki/ media/File:Red-knobbed.starfish.arp.jpg 
 
6.2 สิ่งแวดล�อมน้ันจะไมUอยูUโดดเด่ียวในธรรมชาติ 

ในธรรมชาติไมNมีสิ่งแวดล2อมใดอยูNโดดเด่ียว แตNจะมีสิ่งแวดล2อมอื่นอยูNด2วยเสมอเพราะ
กระบวนการสร2าง โลกน้ันต2องมีองค�ประกอบหลากหลายที่ ถูก วิวัฒนาการ ข้ึนมา แม2วN า 
จะมีความสัมพันธ�กันไมNต2องการกันและกันก็ต2องอยูNด2วยกัน เชNน ต2นไม2กับดิน ถนนกับเสาไฟฟ�า  
ไส2เดือนกับดิน คนกับที่อยูNอาศัย และเมืองกับแมNนํ้า เปIนต2น (เกษม จันทร�แก2ว, 2558: 6) 
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6.3 สิ่งแวดล�อมต�องการสิ่งแวดล�อมอ่ืนเสมอมักจะอยูUรวมกันเปkนกลุUม 
สิ่งแวดล2อมเกือบทุกชนิดมีความต2องการสิ่งอื่นเสมอเพื่อความอยูNรอดและรักษา

สถานภาพของตน โดยที่กลไกสิ่งแวดล2อมควบคุมกิจกรรมการดําเนินการของกลุNม เชNน พืชพรรณ
ต2องการดิน ธาตุอาหาร นํ้า สิ่งมีชีวิตในดิน และอากาศ  หรือมนุษย�ต2องการใช2อากาศในการหายใจ
และต2องการปLจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยูNอาศัย เครื่องนุNงหNม และยารักษาโรคในการดํารงชีวิต เปIนต2น 

6.4 สิ่งแวดล�อมจะอยูUรวมกันเปkนกลุUม/ระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดล�อม 
เน่ืองจากสิ่งแวดล2อมไมNอยูN โดดเ ด่ียวและต2องการสิ่งอื่น ๆ จึงทําให2สิ่ งแวดล2อม

หลากหลายชนิดอยูNรวมกันเปIนกลุNมที่เรียกวNาระบบนิเวศ หรือระบบสิ่งแวดล2อม ซึ่งภายในระบบนิเวศ
จะมีองค�ประกอบที่หลากหลายทั้งมีชีวิตและไมNมีชีวิต องค�ประกอบแตNละชนิดจะมีบทบาทและหน2าที่
แตกตNางกันไป เชNน ในระบบนิเวศนํ้าจืดจะมีการอยูNรNวมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมNมีชีวิต และแตNละ
ชนิดจะมีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล2อม เชNน พืชนํ้า แพลงก�ตอนพืช ทําหน2าที่เปIนผู2ผลิตสังเคราะห�
อาหารโดยกระบวนการสังเคราะห�แสง สNวนแพลงก�ตอนสัตว� กุ2งหอย ปู ปลา สาหรNาย เปIนผู2บริโภค
ชNวยในการสNงถNายพลังงานหรือสารอาหาร และสิ่งมีชีวิตพวกไวรัส แบคทีเรีย จุลินทรีย�ทําหน2าที่ใน 
การยNอยสลายซากของสิ่งมีชีวิตและปลดปลNอยสารตNางๆให2กลับคืนสูNแหลNงนํ้าเปIนต2น แสดงดังภาพที่ 
1.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 สิ่งแวดล�อมมีความเก่ียวเน่ืองและมีความสมัพันธ ตUอกันเปkนลูกโซU 
เน่ืองจากสิ่งแวดล2อมจําเปIนต2องพึ่งพาสิ่งแวดล2อมอื่นอยูNตลอดเวลา ดังน้ันการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล2อมหน่ึงไมNวNาจะเปIนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน2อยหรือเปIนการเปลี่ยนแปลง
อยNางมากยNอมจะสNงผลกระทบตNอสิ่งแวดล2อมอื่นๆ ไมNวNาทางตรงหรือทางอ2อม เชNน การเผาปyาทําให2
สัตว�ปyาถูกทําลาย ดินเสื่อมคุณภาพ และคุณภาพนํ้าเสื่อมลงสNงผลถึงสิ่งมีชีวิตในแหลNงนํ้า เปIนต2น 

6.6 สิ่งแวดล�อมแตUละชนิดจะมีความทนทานและความเปราะบางตUอการถูกกระทําใน
ระดับท่ีแตกตUางกัน 

สิ่งแวดล2อมบางชนิดมีความคงทนได2ดีบางชนิดเปราะบางตNอการถูกกระทําใน
สภาพแวดล2อมตNาง ๆ ในระดับที่แตกตNางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูNกับชนิด สัดสNวน และการกระจายของสิ่งน้ัน 
เชNน ปลาบางชนิดสามารถมีชีวิตอยูNได2ในสภาพนํ้าที่มีอุณหภูมิตํ่าใกล2จุดเยือกแข็งได2 แตNบางชนิดอยูNได2

ภาพท่ี 1.29 การอยูNรวมกันของสิ่งมีชีวิตและ
ไมNมีชีวิตในระบบนิเวศทางนํ้า 
ที่มา: http://adeq.or.th  
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เฉพาะในนํ้าอุNน สัตว�นํ้าบางชนิดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน2อยหรือแม2ชNวงเวลาไมNยาวนานนัก
จะมีผลกระทบตNอชีวิตได2 สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให2เข2ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล2อมได2 
แสดงถึงความทนทานตNอสภาพแวดล2อมสูง (เกษม จันทร�แก2ว, 2558: 7) 

6.7 สิ่งแวดล�อมแตUละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูUตลอดเวลา 
สิ่งแวดล2อมทุกลักษณะจะมีคุณลักษณะไมNคงสภาพ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได2 ทั้งด2าน

ปริมาณและคุณลักษณะทั้ งในระดับช่ัวคราวหรือถาวรได2  การเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบและกลไกภายในระบบการเปลี่ยนแปลง สังเกตเห็นได2ทันที 
แตNบางครั้งต2องอาศัยระยะเวลานานในการสังเกตการเปลี่ยนแปลง เชNน พัฒนาการเจริญวัยของมนุษย� 
เริ่มต้ังแตNปฏิสนธิจนกระทั่งเจริญเติบโตเปIนผู2ใหญNและสูญสลายไป หรือพัฒนาการของเมืองก็เปIนไป
ตามระบบกลไกสิ่งแวดล2อม เปIนต2น 
 
7. มิติของสิ่งแวดล�อม (Environmental dimensions) 
 สิ่งแวดล2อมจะเกี่ยวข2องกับมิติหลายด2านที่เกี่ยวข2องสัมพันธ�กัน ทั้งสิ่งที่เปIนรูปธรรมและ
นามธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่เปIนนามธรรมจําเปIนต2องตีคNาให2อยูNในรูปที่แจงนับได2 ฉะน้ันการศึกษา
สิ่งแวดล2อมจําเปIนต2องทําความเข2าใจตNอมิติเหลNาน้ี 
 มิติ (Dimension) หมายถึง การวัดขนาด หรือการให2ขนาดสิ่งที่เกี่ยวข2องในลักษณะของ
รูปธรรม 
 มิติสิ่งแวดล�อม (Environmental dimension) หมายถึง การให2ขนาดด2านสิ่งแวดล2อม 
เปIนการประเมินความสําคัญของปLจจัยตNางๆที่เปIนตัวบNงช้ีคุณลักษณะของสิ่งแวดล2อมในลักษณะทีเ่ปIน
รูปธรรม ซึ่งมิติสิ่งแวดล2อมที่ต2องพิจารณาในการจัดการสิ่งแวดล2อมมี 4 มิติ คือ มิติทางทรัพยากร 
มิติทางเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล2อม และมิติมนุษย�และเศรษฐสังคม (ดังภาพที่ 1.31) 

7.1 มิติทรัพยากร (Resource Dimension) 
เปIนมิติที่มีความสําคัญที่มนุษย�ใช2เปIนปLจจัยในการดํารงชีวิตทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งที่มนุษย�สร2างข้ึน โดยมิติทรัพยากรแบNงออกเปIน 3 มิติ คือ มิติทรัพยากรธรรมชาติ มิติทรัพยากร    
ที่มนุษย�สร2างข้ึนและมิติทรัพยากรทางปฏิบัติ (คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล2อม เทคโนโลยี และชีวิต, 
2557: 16 ) 

7.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) ได2แกN สิ่งตNาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยูNตาม
ธรรมชาติ มีคุณประโยชน�ตNอมนุษย� สามารถแบNงแยกตามลักษณะการใช2ประโยชน�ได2 3 ประเภท คือ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช2ไมNหมดสิ้น (Non-exhausting natural resources) 
หรือทรัพยากรหมุนเวียนสภาพ ได2แกN นํ้าในวัฏจักร อากาศ และพลังงานธรรมชาติ เชNน ลม 
แสงอาทิตย� และนํ้า เปIนต2น 

2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได2 (Renewable natural resources) ได2แกN 
ทรัพยากรที่ต2องอาศัยเวลาและสภาพแวดล2อมที่เหมาะสมในการทดแทน เชNน ดิน ที่ดิน สัตว� ปyาไม2 
กําลังงานมนุษย�และแหลNงนํ้า เปIนต2น 
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3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช2แล2วหมดสิ้น (Exhausting natural resources) เปIน
ทรัพยากรที่เปIนปLจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายของชีวิตสมัยใหมN ได2แกN แรNธาตุ
เช้ือเพลิง นํ้ามันป�โตรเลียม ถNานหิน และลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ ได2แกN ภูเขาหินปูน เปIนต2น 

7.1.2 ทรัพยากรที่มนุษย�สร2างข้ึน (Man-made resources) เปIนทรัพยากรที่มนุษย�เปIน
ผู2ดัดแปลงธรรมชาติ โดยสร2างกลไกควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปรNางหรือคุณลักษณะเพื่อใช2ประโยชน�
ในการอุปโภค บริโภค การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบNงออกเปIน 2 กลุNมดังน้ี 

1) ทรัพยากรชีวกายภาพ (Bio-Physical Resources) เปIนกลุNมทรัพยากรที่
มนุษย�อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและชีวภาพมาดําเนินการเปIนวัตถุดิบ ผNานกระบวนการผลิตจนได2ผล
ผลิตใหมNทีใช2ได2และมีคุณคNาตNอการใช2ประโยชน�ของมนุษย� เชNน นํานํ้ามาผลิตเปIนนํ้าประปา          
การชลประทาน นําฝ�ายมาทอผ2า เปIนต2น 

2) ทรัพยากรเศรษฐสังคม (Social-Economic Resources) เปIนกลุNมที่ได2จาก
ทรัพยากรพื้นฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพเปIนวัตถุดิบทําให2เกิดทรัพยากรกลุNมน้ี  
การสร2างสิ่งที่เปIนนามธรรมข้ึน เชNน กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา การศึกษา และ
การเมืองการปกครอง เปIนต2น 

ทรัพยากรที่มนุษย�สร2างข้ึนดังกลNาวมาแล2วน้ันเปIนเพียงสNวนหน่ึงที่เห็นได2งNายบางประเภท
อาจเปIนสิ่งเดียว บางประเภทอาจเปIนระบบและบางประเภทเปIนเทคโนโลยี ดังน้ันการเกี่ยวข2องกับ
ทรัพยากรกลุNมน้ีต2องระมัดระวังและทําความเข2าใจอยNางชัดเจนเกี่ยวกับสมบัติเฉพาะตัวกNอนการ
ดําเนินการใดๆ 

7.2 มิติเทคโนโลยี 
เทคโนโลยี เปIนการนําเอาความรู2ทางวิทยาศาสตร�มาใช2ทั้งในรูปความรู2แนวคิดทฤษฎี 

และข2อเท็จจริงในการปฏิบัติ ซึ่งเรียกวNา ซอฟท�แวร� (Software) กับอุปกรณ�สิ่งประดิษฐ�ทั้งหลายซึ่ง
เรียกวNาฮาร�ดแวร� (Hardware) เทคโนโลยีทั้งสองสNวนน้ีมักจะใช2ควบคูNกัน เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญ
ตNอมนุษย� เน่ืองจากเปIนปLจจัยที่ทําให2มนุษย�สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช2ประโยชน�เพื่อสนอง
ความต2องการได2มากข้ึน แตNการใช2เทคโนโลยีมักกNอให2เกิดผลกระทบตNอสิ่งแวดล2อมไมNมากก็น2อย 
ดังน้ันมนุษย�ควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ไมNทําให2เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรหรือกNอให2เกิด
มลพิษสิ่งแวดล2อม (คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล2อม เทคโนโลยี และชีวิต, 2557: 17) 

7.3 มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล�อม 
เมื่อมีการใช2ทรัพยากรด2วยเทคโนโลยีใดๆก็ตามสิ่งที่ตามมาคือการเกิดของเสียและมลพษิ

มิติทางด2านของเสียและมลพิษจึงเปIนมิติที่แสดงให2เห็นผลของการใช2ทรัพยากรซึ่งเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีมาใช2ไมNวNาจะผิดพลาดหรือเหมาะสมก็ตาม ทั้งปริมาณและคุณภาพของของเสีย และมลพิษ
ที่เกิดข้ึนจะถูกใช2เปIนดัชนีช้ีวัด 

มิติด2านของเสียและมลพิษสิ่งแวดล2อม เปIนมิติที่แสดงถึงผลของการใช2ทรัพยากร 
ของมนุษย�จะมีของเสียปลNอยสูNสภาพแวดล2อมไมNมากก็น2อย ถึงแม2วNาเทคโนโลยีที่ นํามาใช2จะมี
ประสิทธิภาพก็ตาม ซึ่งเปIนของเสียที่เกิดข้ึนอาจจะไมNเกิดมลพิษทันทีจนชNวงเวลาหน่ึงจึงแปรสภาพ
เปIนมลพิษ การควบคุมและป�องกันเปIนงานที่ต2องทําอยNางตNอเน่ืองและเปIนระบบโดยของเสียและ
มลพิษสิ่งแวดล2อมสามารถได2แบNงออกเปIน 4 กลุNมใหญN ๆ คือ 
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7.3.1 ของแข็ง เชNน ขยะมูลฝอย ฝุyนละออง กากสารพิษ เศษของเหลือใช2และกากของ
เสียจากอุตสาหกรรม เปIนต2น 

7.3.2 ของเหลว เชNน นํ้าทิ้งหรือนํ้าเสียจากแหลNงตNางๆ ได2แกN จากบ2านเรือนเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ตลอดจนไขมันนํ้ามันและปุ�ยเคมี เปIนต2น 

7.3.3 ก�าซ เชNน อากาศที่ปนเป��อนด2วยสารพิษจากเขมNาควัน ทNอไอเสียรถยนต� โรงงาน
อุตสาหกรรม ก�าซที่ปนเป��อนในอากาศ ได2แกN คาร�บอนไดออกไซด� โอโซน ฝุyนเขมNา เปIนต2น 

7.3.4 ทางฟ�สิกส� ได2แกN ความร2อน แสงสี เสียง ความสั่นสะเทือน ทัศนียภาพ และ     
สารกัมมันตภาพรังสี เปIนต2น 

7.4 มิติมนุษย /เศรษฐสังคม (Human and socio - economic dimensions) 
มิติมนุษย� หมายถึง การให2ขนาดกับผลที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม หรือพฤติกรรมของมนุษย�

ทั้งที่เปIนรูปธรรมและนามธรรมอันเปIนผลในทางปฏิบัติได2อยNางถูกต2อง สNวนมิติเศรษฐสังคมเปIนการ
แสดงขนาดและคุณลักษณะของทรัพยากรทางเศรษฐสังคม ได2แกN องค�ประกอบด2านประชากร 
การศึกษา สาธารณสุข สภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม
ศิลปกรรม เปIนต2น โดยมิติมนุษย�/เศรษฐสังคมเปIนมิติที่มีความสําคัญมากในการที่จะกNอให2เกิดการใช2
ทรัพยากรที่กNอให2เกิดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล2อมตามมา ซึ่งมิติมนุษย�/เศรษฐสังคมประกอบด2วย
สNวนตNาง ๆ ดังน้ี 

7.4.1 ด2านประชากร มีการเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งการเกิด การตาย การย2ายถ่ิน
รวมทั้งคุณภาพของประชากร จึงมีผลตNอทั้งคุณภาพและปริมาณรวมถึงการอนุรักษ�และการใช2
ทรัพยากร 

7.4.2 การศึกษาเปIนปLจจัยหน่ึงที่สNงผลตNอคุณภาพประชากรในการที่จะชNวยกันดูแล
ปกป�องและอนุรักษ�สิ่งแวดล2อม 

7.4.3 การอนามัยและสาธารณสุข มนุษย�ถ2ามีสุขภาพอนามัยดีก็จะมี ศักยภาพ 
ในการที่จะทําหน2าที่ในสังคมจึงเปIนตัวควบคุมทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ2อม 

7.4.4 เศรษฐกิจชีวิต ความเปIนอยูN อาชีพ เงินออม แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ เหลNาน้ีเปIน
ปLจจัยที่มีผลตNอการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล2อม 

7.4.5 โบราณสถานและศาสนาเปIนสNวนสําคัญที่ชNวยในการขัดเกลาให2มนุษย�นึกถึง
สิ่งแวดล2อมและไมNกล2าทําลายสิ่งแวดล2อม 

7.4.6 ความปลอดภัยเปIนดัชนีสําคัญในการทําหน2าที่ของมนุษย� ความรู2สึกไมNปลอดภัย
ทําให2มนุษย�แสดงบทบาทของตนเองได2ไมNเต็มที่ ยNอมกNอให2เกิดปLญหาสิ่งแวดล2อมตามมา จํานวน
อาชญากรรมหรือจํานวนครั้งของภัยพิบัติตNาง ๆ มีผลตNอการปฏิบัติตNอสิ่งแวดล2อมของมนุษย� 

7.4.7 การเมืองการปกครอง การได2มาซึ่งอํานาจในการควบคุมทรัพยากรมีผลตNอ 
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร ระบบการปกครองมีสNวนตNอการอนุรักษ�สิ่งแวดล2อม ซึ่งการอนุรักษ�   
สิ่งแวดล2อมต2องการความหลากหลายทางความคิดและแนวปฏิบัติ หากการเมืองการปกครอง 
ที่ไมNเอื้อตNอสิ่งเหลNาน้ียNอมมีผลตNอปLญหาสิ่งแวดล2อมตามมา 
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7.4.8 การนันทนาการ เปIนการสร2างคุณภาพชีวิตมนุษย�เพื่อให2มนุษย�ไมNเครียด  
มีความคิดแจNมใสด2านการอนุรักษ�สิ่งแวดล2อมและมีผลตNอเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล2อม
ในมุมกว2าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.30 สรุปแผนผังมิติทางสิ่งแวดล�อม 
 

 
ภาพท่ี 1.32 สรุปผงัมิติสิง่แวดล2อม 

ที่มา: เกษม จันทร�แก2ว, 2558 
8. บทสรปุ 
 บทน้ีได2เสนอให2ทราบถึงวิวัฒนาการของมนุษย�ทางด2านชีววิทยา ทางด2านวัฒนธรรม และ
ทางด2านสังคม ลักษณะที่สําคัญของมนุษย�ในปLจจุบัน การจําแนกชาติพันธุ�มนุษย� ทําให2เรามองเห็น
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย�อยูNเสมอซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมนุษย� โดยเฉพาะด2านวัฒนธรรมและ
ทางด2านสังคมเปIนปLจจัยสําคัญที่มีผลตNอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล2อมอยNางมาก ในสNวน 
ความรู2ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล2อม ได2อธิบายให2ทราบถึงความหมายของสิ่งแวดล2อม การแบNงประเภท
ของสิ่งแวดล2อม รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว และมิติสิ่งแวดล2อม ทําให2ทราบความสําคัญ บทบาท
หน2าที่ของสิ่งแวดล2อม และระบบความสัมพันธ�ของสิ่งแวดล2อม ดังน้ันการเรียนรู2พื้นฐานเหลNาน้ีจะทํา
ให2เราเข2าใจความเปIนมาของมนุษย�และความสําคัญของมนุษย�และสิ่งแวดล2อมได2มากข้ึน 

 
 

มิต
ิสิ่ง

แว
ดล

�อม
 

มิติทรัพยากร 

มิติเทคโนโลยี 

มิติของเสียและมลพิษ 

มิติมนุษย�/เศรษฐสังคม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยากรที่มนุษย�สร2างขึ้น 
- ทรัพยากรทางปฏิบัติ 

- ซอฟท�แวร�เทคโนโลยี 
- ฮาร�ดแวร�เทคโนโลยี 

- ของแข็ง            - ฟ�สิกส� 
- ของเหลว           - ก�าซ 
 

- ประชากร - ความปลอดภัย 
- อนามัย  - การศึกษา 
- โบราณสถาน - นันทนาการ 
- เศรษฐกิจ - อ่ืนๆ 
- การเมืองการปกครอง   
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คําถามท�ายบท 
 

1. จงบอกความหมายของวิวัฒนาการของมนุษย� 
2. จงอธิบายลําดับข้ันวิวัฒนาการของมนุษย�ทางชีววิทยา 
3. จงอธิบายลําดับข้ันวิวัฒนาการของมนุษย�ทางวัฒนธรรม 
4. จงอธิบายลําดับข้ันวิวัฒนาการของมนุษย�ทางสังคม 
5. จงสรุปเรื่องความเปIนมาของวิวัฒนาการของมนุษย�ต้ังแตNอดีตจนถึงปLจจุบัน 
6. จงบอกลักษณะของมนุษย�ปLจจุบัน 
7. จงอธิบายความหมายของสิ่งแวดล2อม 
8. จงอธิบายความแตกตNางระหวNางสิ่งแวดล2อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมที่มนุษย�สร2างข้ึน 
9. ให2นักศึกษาออกแบบแผนผัง (Mind map) ประเภทของสิ่งแวดล2อมพร2อมสรุปและยกตัวอยNาง

ประเภทของสิ่งแวดล2อมอยNางน2อยประเภทละ 10 ชนิด 
10. จงยกตัวอยNางสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อมที่กลNาววNา "สิ่งแวดล2อมมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว"      

มา 5 ตัวอยNาง 
11. จงยกตัวอยNางสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล2อมที่กลNาววNา "สิ่งแวดล2อมมีความเกี่ยวเน่ืองและมี

ความสัมพันธ�ตNอกันเปIนลูกโซN มา 5 ตัวอยNาง 
12. จงอธิบายมิติสิ่งแวดล2อมทั้ง 4  มิติมาให2เข2าใจพอสังเขป 
13. เผNาพันธุ�มนุษย�ในปLจจุบันมีทั้งสิ้นกี่เผNาพันธุ�อะไรบ2าง จงบอกลักษณะเดNนแตNละเผNาพันธุ�พร2อม

ยกตัวอยNางกลุNมชนชาติที่อยูNในเผNาพันธุ�น้ันๆด2วย 
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                            บทที่ 2 
บทบาทและความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล#อม 

 
 มนุษย�และสิ่งแวดล�อมมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ�อม เน่ืองจากมนุษย�
เปDนส�วนหน่ึงของสิ่งแวดล�อม ดังน้ันการกระทําของมนุษย�จึงส�งผลต�อสิ่งแวดล�อมทําให�สิ่งแวดล�อม 
ดีข้ึนหรืออาจทําลายทําให�สิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรมลงได� เช�นเดียวกันสิ่งแวดล�อมก็เปDนปXจจัยที่มีผล 
ในด�านต�าง ๆ ในชีวิตของมนุษย� เช�น การดํารงชีวิต การต้ังถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ หรือวัฒนธรรม
ประเพณี เปDนต�น ดังน้ันหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของมนุษย�หรือสิ่งแวดล�อมจะส�งผล
ต�อเน่ืองสัมพันธ�ต�อกัน ดังน้ันการเรียนรู�เรื่องบทบาทและความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย� การปรับตัว 
เพื่อความอยู�รอด และจริยธรรมต�อสิ่งแวดล�อม จึงเปDนเรื่องที่สําคัญเพื่อที่จะเข�าใจความสัมพันธ�
ระหว� างกัน และเพื่ อที่ ม นุษย�จะไม�ทํ าลายสิ่ งแวดล�อม รู�สึ กหวงแหน และช�วยกันรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล�อม รวมถึงนําองค�ความรู�ที่ได�ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย�ให�สอดคล�องกับ
สิ่งแวดล�อม 
 
1. บทบาทของสิ่งแวดล#อมท่ีมีต�อมนุษย� 
 สิ่งแวดล�อมทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย�สร�างข้ึน เปDนตัวการสําคัญที่กําหนด
กิจกรรมของมนุษย� เมื่อใดก็ตามเมื่อสภาพแวดล�อมเปลี่ยนก็จะมีผลกระทบต�อความเปDนอยู�ของมนุษย� 
ดังน้ันบทบาทของสิ่งแวดล�อมที่มีต�อมนุษย�จึงมีหลายประการ ดังน้ี 

1.1 บทบาทต�อร�างกายมนุษย�  
สิ่งแวดล�อมทางภูมิศาสตร� มีบทหลายอย�างต�อส�วนประกอบและลักษณะทางกายภาพ

ของร�างกายของมนุษย�ดังน้ี 
1.1.1 สีของผิวหนัง การที่มนุษย�มีสีผิวที่แตกต�างกัน เน่ืองจากเม็ดสีเมลานินสร�างข้ึนโดย

เซลล�สร�างเม็ดสีที่เรียกว�าเมลาโนไซต� (Melanocyte) ซึ่งพบอยู�บริเวณผิวหนังกําพร�า มีผลทําให� 
สีผิวของมนุษย�เข�มอ�อนแตกต�างกัน และเมลานินยังช�วยป^องกันอันตรายจากรังสีอัตราไวโอเลต
(Ultraviolet Radiation: UV) แต�เน่ืองจากปXจจัยสภาพแวดล�อม เช�น แสดงแดดก็มีผลเน่ืองจาก
ปริมาณความร�อนที่โลกได�รับจากดวงอาทิตย�ในแต�ละพื้นที่บนพื้นโลกแตกต�างกันมาก มีผลทําให� 
สีของผิวหนังของมนุษย�แตกต�างกัน ทั้งน้ีเพื่อป^องกันมิให�ผิวหนังได�รับอันตรายจากแสงอาทิตย� 
ตัวอย�างเช�น พวกคอเคซอยด�ที่อาศัยอยู�คาบสมุทรสแกนดิเนเวียผิวจะมีสีขาว ชาวอิตาลีที่อาศัยอยู�รอย
ทะเลเมดิเตอร�เรเนียนผิวจะมีสีคล้ําลง ส�วนชาวอาหรับและชาวฮินดูจะมีผิวเปDนสีนํ้าตาล เปDนต�น 

1.1.2 ขนาดของร�างกาย จากกฎของเบอร�กแมนน� (Bergmann ,s Rule) อธิบายว�า  
ชนชาติที่มีรูปร�างเล็กมักพบในเขตร�อน ส�วนชนที่มีรูปร�างขนาดใหญ�จะพบในเขตที่อากาศเย็นกว�า  
ตัวอย�างเช�น พวกมองโกลอยด�ที่อาศัยอยู�ที่ประเทศจีนทางเหนือจะมีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยราว 64 กิโลกรัม 
ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู�ในละติจูดตํ่าลงมาจะมีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยราว 50 กิโลกรัม ในขณะที่พวก
มองโกลอยด�ที่อพยพไปอยู�ในอเมริกาเหนือ พวกชาวอินเดียนแดง จะมีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยถึง 68 กิโลกรัม 

1.1.3 ระบบการหายใจ บริเวณเทือกเขาที่สูงจะมีความกดดันและปริมาณออกซิเจน 
ในอากาศลดตํ่าลง ดังน้ัน เมื่อประชากรข้ึนไปอยู�ในบริเวณที่สูงมากกว�า 3,000 เมตร จากระดับ 
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นํ้าทะเลปานกลาง ในระยะแรกจะเกิดอาการแพ�ความสูงเกิดข้ึน (Altitude sickness) แต�พออยู� 
นานเข�าร�างกายก็ปรับตัวให�เข�ากับสภาพภูมิอากาศที่เบาบางและความกดดันของอากาศที่ลดลงได� 
โดยการมีปอดที่ใหญ�สามารถดักจับออกซิเจนมาใช�ให�เพียงพอกับความต�องการของร�างกาย 

1.2 สิ่งแวดล#อมมีบทบาทต�อป-จจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย� 
มนุษย�ใช�สิ่งแวดล�อมในการดํารงชีวิตทั้งในเรื่อง อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ที่อยู�อาศัย และ 

ยารักษาโรค รวมทั้งใช�ในการผลิตสิ่งต�างๆ รวมถึงการนําปXจจัย 4 มาใช�ดังน้ี 
1.2.1 อาหาร ถือว�าเปDนปXจจัยที่สําคัญต�อการดํารงชีวิตของมนุษย� โดยอาหารที่มนุษย�

บริโภคข้ึนอยู�กับสภาพแวดล�อมของแต�ละท�องถ่ินและก�อให�เกิดวัฒนธรรมในการบริโภคที่แตกต�างกัน 
เช�น ประเทศที่อยู�ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุม คือ พื้นที่เปDนที่ลุ�มดินเหนียวอุ�มนํ้าได�ดีเหมาะสมต�อ 
การปลูกข�าวภูมิภาคน้ีจึงนิยมบริโภคข�าวเจ�าหรือข�าวเหนียวเปDนหลัก ในประเทศที่อยู�ในเขตอบอุ�นฝน
ตกน�อยฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม ฤดูสําหรับเพาะปลูกสั้น พืชที่เปDนอาหารหลัก ได�แก� ข�าวสาลีและมัน
ฝรั่งซึ่งทนต�อความแห�งแล�งหนาวเย็นได� ส�วนประเทศแถบที่มีอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝXmงตะวันตก
อบอุ�นและฝนตกชุกมีการเลี้ยงโคนมมาก จึงนิยมบริโภค นม เนย และประเทศญี่ปุnนมีลักษณะเปDน
เกาะจึงนิยมบริโภคอาหารโปรตีนที่ได�จากปลาและสัตว�นํ้าชนิดต�างๆ 

นอกจากลักษณะอาหารที่บริโภคจะแตกต�างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศนอกจากน้ีวัฒนธรรมยังมีอิทธิพลต�อการบริโภคด�วย เช�น ชาวฮินดูนับถือว�าวัวเปDน 
สัตว�ศักด์ิสิทธ์ิจึงไม�บริโภคเน้ือวัว ชาวมุสลิมไม�บริโภคเน้ือหมูเพราะถือว�าหมูเปDนสัตว�สกปรกจึงหันไป
บริโภคโปรตีนจากถ่ัวหรือเน้ือไก�แทน และในปXจจุบันการคมนาคมขนส�งและเทคโนโลยีทางชีวภาพมี
ความเจริญก�าวหน�าลักษณะอาหารที่บริโภคจึงเปลี่ยนไป มนุษย�สามารถหาอาหารจากภูมิภาคต�าง ๆ  
ของโลกมาบริโภค อีกทั้งยังพยายามนําพืชที่อยู�ในภูมิภาคอื่นมาปลูกรวมถึงมีการปรับปรุงสายพันธุ� 
โดยใช�เทคโนโลยีเข�าช�วยทําให�ลักษณะการบริโภคอาหารของคนทั่วโลกคล�ายคลึงกันมาก 
(ชัชพล ทรงสุวรรณ�, 2553: 14) 

1.2.2 ท่ีอยู�อาศัย มนุษย�ที่อาศัยอยู�ภูมิภาคต�างๆพยามสร�างบ�านให�สอดคล�องกับลักษณะ
ภูมิป ระ เทศ ภูมิ อ ากาศ ทั ศนคติ ความ เ ช่ือ และความ เจริญก� าวหน� าทาง เทคโนโล ยี 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช�เปDนวัสดุในการก�อสร�าง เช�น ในอดีตประเทศไทยเคยมีปnาไม�อุดมสมบูรณ� 
การสร�างบ�านเรือนในสมัยก�อนนิยมสร�างด�วยไม� แต�ในปXจจุบันปnาไม�ของประเทศไทยมีจํานวนน�อยลง 
หาได�ยาก และราคาแพง วัสดุที่ใช�ในการก�อสร�างจึงเปลี่ยนแปลงไป มีการนําอิฐ ปูนซีเมนต� เหล็กเส�น 
มาใช�ในการก�อสร�าง โดยรูปทรงของบ�านเรือนในอดีตเปDนรูปทรงที่เหมาะกับลักษณะอากาศทีร่�อนและ
ช้ืนในประเทศไทย คือ มีหลังคาแหลมเปDนหน�าจั่วสูง มีหน�าต�างมาก มีเฉลียง มีช�องระบายอากาศมาก 
นอกจากน้ันในพื้นที่ราบลุ�มแม�นํ้าซึ่งมีนํ้าท�วมเปDนประจําทุกปp จะสร�างบ�านที่มีใต�ถุนสูง แต�ในปXจจุบัน
ไทยรับวัฒนธรรมการสร�างบ�านเรือนแบบตะวันตกมาใช�โดยไม�ดัดแปลงให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม 
ผลที่ปรากฏให�เห็นคือบ�านเรือนได�รับความเสียหายอย�างหนักเมื่อนํ้าท�วม กรณีตัวอย�างที่เห็นได�ชัดเจน 
คือ เหตุการณ�นํ้าท�วมใหญ�ในภาคกลางเมื่อปp พ.ศ. 2554  มีบ�านสมัยใหม�ที่ไม�มีใต�ถุนสูงได�รับความ
เสียหายเปDนจํานวนมาก  

ส�วนต�างประเทศ เช�น ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็น 
อุณหภูมิโดยทั่วไปค�อนข�างตํ่า มีฤดูหนาวที่ยาวนานทําให�ชาวเอสกิโมที่อาศัยอยู�ในบริเวณน้ี 
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สร�างบ�านด�วยแท�งนํ้าแข็ง ที่เรียกว�าอิ๊กลู  (Igloo) ในช�วงฤดูหนาว แต�ในฤดูร�อนซึ่งหิมะและนํ้าแข็งเริ่ม
ละลายจะอาศัยอยู�ในเต็นท�หนังสัตว�  ปXจจุบันชาวเอสกิโมบางส�วนได�รับอิทธิพลจากชาวอเมริกันทําให�
เริ่มอาศัยอยู�ในบ�านเรือนที่มีลักษณะเช�นเดียวกับชาวอเมริกัน ส�วนในพื้นที่ในเขตทะเลทรายที่แห�งแล�ง
บ�านสร�างจากดินเหนียว หรือในเขตภูเขาที่ปกคลุมด�วยปnาไม�บ�านจะสร�างจากไม�ซุง หลังคามุงด�วย
หญ�า สําหรับรูปทรงของที่อยู�อาศัยจะถูกดัดแปลงให�เหมาะกับสภาพแวดล�อมทางภูมิศาสตร� เปDนต�น 

นอกจากน้ีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมของผู�อยู�อาศัยจะเปDนเครื่องกําหนด
ลักษณะที่อยู�อาศัยไม�ว�าจะเปDนรูปทรงวัสดุที่ใช� ความโอ�อ�า หรูหรา ขนาดของบ�านเรือน ประโยชน�ของ
การใช�สอย เปDนต�น ส�งผลทําให�ลักษณะที่อยู�อาศัยในแต�ละพื้นที่มีลักษณะที่แตกต�าง 

 

                 (ก) บ�านในเขตร�อนช้ืน                               (ข) บ�านในเขตอบอุ�น 
ภาพท่ี 0.1 ลักษณะบ�านในเขตร�อนช้ืนและบ�านในเขตอบอุ�น 

   ที่มา : (ก) https://decor.mthai.com/fortune/30202.html 
 (ข) http://www.banidea.com/europe-home-classic-style/euro-home-design-2/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 0.2 อิ๊กลเูปDนลักษณะที่อยู�อาศัย
ในช�วงฤดูหนาวของพวกเอสกิโม 
ที่มา : https://cdn.gotoknow.org 
/assets/media/files/001/ 
088/714/original_Igloo3.jpg 
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1.2.3 เคร่ืองนุ�งห�ม สิ่งแวดล�อมมีอิทธิพลต�อเครื่องนุ�งห�มของมนุษย�ทั้งทางตรงและ

ทางอ�อม ผลทางตรง คือ ความหนาบางของเครื่องนุ�งห�ม เช�น คนที่อาศัยในเขตหนาวจะสวมเสื้อผ�าที่
หนาเพื่อให�ความอบอุ�น ส�วนในเขตร�อนสวมเสื้อผ�าบางที่ระบายความร�อนได�ดี ส�วนทางอ�อม คือ 
มีผลต�อวัตถุดิบที่นํามาผลิตเครื่องนุ�งห�ม เช�น ในเขตร�อน มีพืชประเภทฝ^าย ปnาน ผู�คนในเขตร�อนจึง
นิยมใช�เส�นใยจากพืชเหล�าน้ีมาผลิต และจะได�เน้ือผ�าซึ่งเหมาะสมกับลักษณะอากาศ ในเขตที่มีอากาศ
หนาวเย็นนิยมเครื่องนุ�งห�มที่มีความหนาเพื่อให�ร�างกายรู�สึกอบอุ�น  ขนสัตว�ถูกนํามาเปDนวัตถุดิบที่ใช�ใน 
การผลิต เช�น ขนแกะ ขนเฟอร� (Fur)  ในทะเลทรายที่มีความแตกต�างของอุณหภูมิระหว�างกลางวัน
และกลางคืนมาก เต็มไปด�วยฝุnนดิน ฝุnนทรายที่ลมหรือลมพายุพัดมา ผู�คนจําเปDนต�องแต�งกายด�วย
เสื้อผ�าที่ค�อนข�างหนาและห�อหุ�มเกือบทุกส�วนของร�างกาย เพื่อป^องกันความร�อนในเวลากลางวัน 
ป^องกันมิให�ร�างกายสูญเสียความช้ืนมากเกินไป ป^องกันความหนาวเย็นในเวลากลางคืน รวมทั้งปอ̂งกนั
ฝุnนดิน ฝุnนทรายมิให�ทําอันตรายต�อผิวหนังเปDนต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) เครือ่งนุ�งห�มในเขตร�อน                  (ข) ) เครื่องนุ�งห�มในเขตหนาว 

ภาพท่ี 0.4 การแต�งกายในเขตต�างๆ  
   ที่มา: (ก) https://sukhaphapkhamngams.wordpress.com/2013/11/29 
 (ข) http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/2142 
 
 

ภาพท่ี 0.3 ลักษณะที่อยู�อาศัยในทะเลทราย 
ที่มา : http://archmis.arch.nu.ac.th/ 
arch_document/document/doc/10012
24_2011- 08-22.pdf 
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1.2.4 ยารักษาโรค สิ่งแวดล�อมมผีลในแง�ความหลากหลายทางชีวภาพ มนุษย�ได�นําพืช
และสัตว�ปnามาใช�เปDนยารักษาโรค ในอดีตมนุษย�เริ่มใช�พืชสมนุไพรในการรักษาโรค โดยนําทัง้ต�น กิ่ง 
ก�าน เปลอืก แก�น ดอก ราก ต�มกิน ต�อมานักวิทยาศาสตร�ได�ใช�ตัวทําละลายทีเ่หมาะสม เช�น 
แอลกอฮอล� อีเทอร�สกัดเอาตัวยาแท�จากส�วนต�าง ๆ ของต�นไม� แล�วทําให�ตัวทําละลายระเหยไปเหลอื
แต�ตัวยาไว�ทําให�เปDนผงหรอืผลึกใช�กิน นอกจากการสกัดตัวยาจากสมุนไพรมนุษย�ยังใช�วิธีสังเคราะห� 
ยาเลียนแบบตัวยาในสมุนไพรโดยใช�วัตถุดิบจากสิ่งแวดล�อม 

1.3 สิ่งแวดล#อมมีผลต�อการกระจายตัวและต้ังถ่ินฐานของมนุษย� 
สิ่งแวดล�อมทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมที่มนุษย�ในแต�ละพื้นที่ของโลก

ทําให�เกิดการรวมกลุ�ม หรือกระจายตัวไม�เท�ากัน โดยสิ่งแวดล�อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต�อกระจาย
ตัวและต้ังถ่ินฐานของมนุษย�มี 3 ปXจจัยดังน้ี  

1.3.1 โครงสร�างและระดับความสูงของพื้นที่ เมื่อพิจารณาแล�วจะเห็นว�าเขตที่ราบมี
ความเหมาะสมที่จะต้ังถ่ินฐานมากกว�าเขตที่สูง หรือภูเขาเน่ืองจากลักษณะพื้นที่กว�างขวางราบเรียบ
ทําให�สามารถเพาะปลูกได�สะดวก และเขตที่ราบมักจะมีดินอุดมสมบูรณ สามารถปลูกพืชได� 
หลายชนิดมากกว�า สําหรับพื้นที่สูงหรือทุรกันดารซึ่งเข�าถึงลําบากน้ันมีเหตุจูงใจให�มนุษย�ต้ังถ่ินฐานอยู�
บ�าง เช�น เพื่อความปลอดภัยจากการรุกราน  

1.3.2 อากาศ มีผลโดยตรงต�อมนุษย�เน่ืองจากมีบทบาทสําคัญในการกําหนดลักษณะดิน
และพืช  โดยสภาพของดินฟ^าอากาศมีอิทธิพลต�อการต้ังถ่ินฐาน มีอิทธิพลต�อการสร�างบ�านเรือน 
ที่อยู�อาศัยและวิถีการดํารงชีวิต จากแผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรจะเห็นได�ว�ามนุษย�จะอยู�
กันหนาแน�นในเขตที่มีอากาศเหมาะสม ส�วนบริเวณที่มีอากาศแปรปรวนจะอาศัยอยู�เบาบางหรือ
ปราศจากผู�อยู�อาศัย นอกจากอุณหภูมิแล�วความช้ืนของอากาศก็มีความสําคัญ ในแถบศูนย�สูตร 
ที่มีสภาพอากาศร�อนช้ืนจะทําให�คนในพื้นที่เหน่ือยง�ายมีเหงื่อมาก ไม�สบายตัว ส�วนในเขตอากาศเย็น
กว�าแถบละติจูดกลางอุณหภูมิเย็นพอเหมาะทําให�การต้ังถ่ินฐานหนาแน�นมากกว�า เปDนต�น 

1.3.3 นํ้า ปXจจัยในเรื่องนํ้ามีอิทธิพลสําคัญต�อการต้ังถ่ินฐาน โดยเฉพาะในสมัยโบราณ
การต้ังถ่ินฐานทุกแห�งเปDนการหาพื้นที่ทําการเกษตรด�วย อีกทั้งยังเปDนปXจจัยหลักที่มีความสําคัญต�อ
การเกษตร ซึ่งนํ้าที่ใช�ในการทําเกษตรกรรมไม�จําเปDนต�องมาจากฝนหรือแหล�งนํ้าลําธารแต�เพียงอย�าง
เดียว ในบางแห�งที่ขาดฝนอาจหาแหล�งนํ้าอื่นๆ เช�นนํ้าบาดาล มาใช�เพื่อการเกษตร แต�ปXจจุบันมนุษย�
สามารถแก�ปXญหาเรื่องนํ้าไปได�มาก เช�น ระบบการจัดการระบายนํ้าของชาวดัตช�ทําให�สามารถขยาย
พื้นที่เพาะปลูกไปในที่ลุ�มตํ่ากว�าระดับนํ้าทะเลได� สําหรับในประเทศไทยสามารถเพิ่มเน้ือที่เพาะปลูก
ริมทะเลด�วยการถมทะเล หรือโครงการพัฒนาลุ�มนํ้าตามภาคต�าง ๆ สิ่งเหล�าน้ีช�วยปรับปรุงพื้นที่
ชนบทให�สามารถทําการเกษตรได�อย�างกว�างขวาง  

นอกจากน้ี สิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติจะเปDนเครื่องกําหนดลักษณะการต้ังถ่ินฐาน      
ของประชากร สิ่งแวดล�อมที่มนุษย�สร�างข้ึนยังเปDนตัวกําหนดลักษณะการต้ังถ่ินฐานเช�นเดียวกัน ดังจะ
พบว�าในเขตเมืองซึ่งมีสาธารณูปโภคไม�ว�าจะเปDนถนน นํ้า ไฟ โทรศัพท�ครบครัน มีสถานศึกษาหลาย
ระดับ หลายประเภท มีบริการทางการแพทย�การสาธารณสุข อีกทั้งความสะดวกสบายต�าง ๆ ของ
มนุษย�เหล�าน้ีย�อมเปDนสิ่งดึงดูดให�ผู�คนอพยพเข�ามาอยู�อาศัยในเขตเมืองกันอย�างหนาแน�น และ 
หลายพื้นที่อาจมีประชากรหนาแน�นมากจนเกินกว�าที่เมืองน้ัน ๆ จะรับได� ทําให�เกิดปXญหาอื่นตามมา
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อีกมากมาย ส�วนในเขตชนบทซึ่งมีลักษณะทุกอย�างตรงข�ามกับในเขตเมือง จะพบว�ามีประชากรอาศัย
อยู�อย�างเบาบาง ซึ่งลักษณะการกระจายของประชากรที่ไม�สม่ําเสมอเช�นน้ีพบทั่วไป ในประเทศต�าง ๆ 
ทั่วโลก 

 
 

1.4 สิ่งแวดล#อมมีผลต�อชีวิตความเป8นอยู�ของมนุษย� 
เมื่อมนุษย�อยู�ในสิ่งแวดล�อมที่แตกต�างกันจึงก�อให�เกิดความแตกต�างกันทั้งในเรื่องการ

ดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดได�ดังน้ี 
1.4.1 รูปแบบกิจกรรมการใช�ชีวิตของมนุษย� ในสภาพแวดล�อมที่แตกต�างกันซึ่งมีผลต�อ

กิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันต�าง ๆ กันเช�นชาวประมงซึ่งอยู�ในพื้นที่ติดทะเลจะมีกิจกรรมการใช�
ชีวิตและความเปDนอยู�แตกต�างกันกับชาวสวนซึ่งอยู�ติดกับภูเขา หรือคนที่อาศัยในเขตเมืองกับคนที่
อาศัยอยู�ในเขตชนบทจะมีวิถีชีวิตที่แตกต�างกัน เปDนต�น 

1.4.2 รูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล�อมในแต�ละพื้นที่ก�อให�เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบ ข�อบังคับทางสังคม คตินิยมทางศาสนา และภาษา โดยสามารถ
จําแนกได� ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (ก) ประเพณีสงกรานต�                 (ข) ประเพณีลอยกระทง 

ภาพท่ี 0.6 สิ่งแวดล�อมมีอิทธิพลต�อลักษณะทางประเพณี 
   ที่มา : (ก) https://travelblog.expedia.co.th/festival/bd02_april17/ 
 (ข) http://blog.noonswoonapp.com/5-belief-is-wrong-about-loy-krathong/ 
 
 

ภาพท่ี 0.5 ฟอร�ตกู}ดโฮป ประเทศแคนาดามีอุณหภูมิ
เฉลี่ย - 31.7 องศาเซลเซียส และมปีระชากรอาศัย
ประมาณ 500  คน  
ที่มา : https://www.posttoday.com/world/264012 
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1) ขนบธรรม เนียมประ เพณี  ถูกกํ าหนดให� มี รูปแบบที่ ส อดคล�อ งกั บ
สภาพแวดล�อมของท�องถ่ินทั้งสิ้น เช�น มนุษย�ที่อยู�ในเขตแห�งแล�ง หรือในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยจะมีประเพณีแห�นางแมวเพื่อขอฝน เปDนต�น 

2) ภาษา  โดยเฉพาะภาษาพูด ถือว�าเปDนตัวแทนของลักษณะวัฒนธรรม   
ภาษาเปDนสื่อสําคัญที่สืบทอดวัฒนธรรมด้ังเดิมจากคนรุ�นหน่ึงไปสู�รุ�นต�อ ๆ ไป กลุ�มวัฒนธรรมต�างๆ  
จะมีภาษาของตนเอง ภาษาจึงใช�เปDนเครื่องวัดความแตกต�างของวัฒนธรรมได� หรืออาจเปDนเครื่องมือ
ในการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ เช�น การห�ามใช�ภาษาต�างประเทศ เปDนวิธีที่จะให�ประชาชนหันมาสนใจ 
และรักประเทศของตนภูมิใจในชาติของตน รวมทั้งรักเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมของตนย่ิงข้ึน 

3) ศาสนา เปDนส�วนสําคัญของวัฒนธรรมเปDนความเช่ือถือยึดมั่น และการปฏิบัติ
ตามหลักของศาสนาเปDนหลักที่กําหนดวิถีชีวิตในท�องถ่ิน สถานที่และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนาอาจทําให�
ท�องถ่ินหน่ึงมีความสําคัญมากกว�าท�องถ่ินอื่น วัด โบสถ� และสิ่งก�อสร�างต�าง ๆ ทางศาสนาจะมีรูปแบบ
สถาปXตยกรรมที่แตกต�างกันแสดงความเปDนเอกลักษณ�ของชาติน้ัน ๆ  นอกจากน้ีศาสนายังมีอิทธิพลต�อ
การเกษตรกรรม การบริโภคอาหาร และตลอดจนด�านเศรษฐกิจ เปDนต�น 

4) การเมือง อิทธิพลทางการเมอืงมผีลต�อพื้นที่ต้ังถ่ินฐาน กลุ�มชนกลุ�มน้ีมกัต้ังอยู�
บนที่ราบลุ�มแม�นํ้ามทีรัพยากรอุดมสมบูรณ�จึงมีกําลงัพลมากกว�า อีกทั้งพื้นทีร่าบสามารถติดต�อกัน 
สะดวกซึ่งทําให�การกระจายและสร�างวัฒนธรรมให�เปDนหน่ึงเดียวกันได�ง�าย ทําให�มีความรู�สกึเปDน 
กลุ�มเดียวกันอย�างเหนียวแน�น มีความสามัคคี มีผลทําให�กําลังพลเข�มแข็งกว�ากลุ�มคนที่อยู�บนพื้นที่
ภูเขา หรือหบุเขาซึง่ติดต�อกันยากกว�าความอุดมสมบูรณ�น�อยกว�าจึงเปDนรัฐที่อ�อนแอกว�า นอกจากน้ี
ความขัดแย�งทางการเมืองซึ่งมีพื้นฐานสําคัญมาจากสภาพแวดล�อม เช�น กรณีพิพาทเรื่องพรมแดน 
กรณีการขยายอทิธิพล เปDนต�น  

1.4.3 ลักษณะสุขภาพอนามัย สุขภาพทางกายและใจของมนุษย�เปDนผลจากสิ่งแวดล�อม 
โดยสิ่งแวดล�อมที่ดีย�อมทําให�มนุษย�มีสุขภาพดีทั้งทางร�างกายและจิตใจ หากอยู�ในสิ่งแวดล�อมที่ไม�ดี 
ย�อมส�งผลเสียต�อสุขภาพกายและใจ การอยู�ในสิ่งแวดล�อมที่ดีย�อมหมายถึง การได�อยู�ในที่ที่มีอากาศ
บริสุทธ์ิสําหรับหายใจ มีนํ้าสะอาดไว�ใช�สอย ด่ืมกิน มีอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการไว�บริโภค 
มีแหล�งพักผ�อนหย�อนใจที่เหมาะสมและเพียงพอ ผู�คนที่แวดล�อมรอบตัวเรามีจิตใจที่ดีงาม เปDนต�น 
ดังน้ันการดํารงรักษาไว�ซึ่งสิ่งแวดล�อมที่ดีย�อมเปDนผลดีต�อสุขภาพอนามัยของมนุษย� ประเทศชาติจะ
สามารถพัฒนาไปได�ดีหากประกอบด�วยผู�คนที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพสูง  

1.5 สิ่งแวดล#อมกําหนดการประกอบอาชีพของมนุษย� 
ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล�อมมีผลต�อการประกอบอาชีพของมนุษย�ทั้งทางตรงและ

ทางอ�อม ในเขตพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล�อมแตกต�างกันจะก�อให�เกิดอาชีพที่ต�างกันด�วย โดยการประกอบ
อาชีพของมนุษย�แบ�งออกเปDน 3 ระดับ ดังน้ี 

1.5.1 อาชีพข้ันปฐมภูมิ  เปDนเปDนอาชีพที่ต�องอาศัยสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติเปDนสําคัญ ได�แก� การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว� และการเก็บของปnา 

1.5.2 อาชีพทุ ติยภูมิ  เปDนอาชีพต�องใช�ความสามารถสู ง ข้ึนเพราะจะต�อง นํ า
ทรัพยากรธรรมชาติต�าง ๆ มาใช� และยังต�องใช�ความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเข�ามาช�วยใน
การผลิต เช�น การทําอุตสาหกรรมเหมืองแร� หรือการทําอุตสาหกรรมผลิตอัญมณี เปDนต�น 
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              1.5.3 อาชีพตติยภูมิ เปDนอาชีพที่เกี่ยวข�องกับการบริการและการค�าขายซึ่งจําเปDนต�อง
อาศัยสิ่งแวดล�อมที่มนุษย�สร�างข้ึน ได�แก� อาชีพในระบบสื่อสาร (โทรศัพท� อินเตอร�เน็ต)ระบบ
สาธารณูปโภค (นํ้าประปาไฟฟ^า) และระบบคมนาคมขนส�ง (เครื่องบินรถไฟท�าเรือ) เปDนต�น   
      
2. บทบาทของมนุษย�ท่ีมีต�อสิ่งแวดล#อม 
 บทบาทของมนุษย�ที่มีต�อสิ่งแวดล�อมจะเห็นได�ชัดเจนมากเพราะมนุษย�เปDนกลไกสําคัญใน
สิ่งแวดล�อม ดังน้ันกิจกรรมใดๆ ที่มนุษย�ทําข้ึนย�อมมีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล�อมด�วยเสมอทั้งทางตรง
หรือทางอ�อม ซึ่งสามารถสรุปได�ว�ามนุษย�มีบทบาทต�อสิ่งแวดล�อม 4 อย�าง (ศศินา ภารา, 2550: 110)
ดังน้ี 

2.1 บทบาทของมนุษย�ท่ีเป8นผู#ใช#ทรัพยากรในการดํารงชีวิต 
ทรัพยากรธรรมชาติน้ันมีความสําคัญต�อชีวิตความเปDนอยู�ของมนุษย�และประเทศ

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติเปDนสิ่งคํ้าจุนความเจริญในทุกๆ ด�านโดยเฉพาะปXจจัย 4 อันเปDน
ปXจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต บางครั้งการนําสิ่งแวดล�อมมาใช�มากเกินความจําเปDนจึงก�อให�เกิด
ผลกระทบในแง�ของปริมาณ ชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต จึงเปDนการทําลาย
โดยความรู�เท�าไม�ถึงการณ� โดยประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ� และประชาชนรู�จัก
วิธีการอนุรักษ�หรือใช�ทรัพยากรอย�างชาญฉลาดประเทศน้ันจะมีความสงบสุข ในทางตรงกันข�ามหาก
ประเทศใดไม�มีทรัพยากรหรือไม�รู�จักการอนุรักษ�จะทําให�สภาพสังคมวุ�นวาย และทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมลง 

2.2 บทบาทของมนุษย�กับการสร#าง/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล#อมเพ่ือการใช#
ประโยชน� 

บทบาทน้ีรวมไปถึงการดัดแปลงเพื่อใช�ประโยชน�เพื่อความสะดวกสบายแก�ปXญหาหรือ
เพื่อเอาชนะธรรมชาติ การกระทําดังกล�าวได�เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมจนเกิดเปDนผลกระทบในเวลา
ต�อมา เช�น การสร�างเข่ือน การสร�างอาคารสูง และการเปลี่ยนสภาพปnาเปDนที่อยู�อาศัย เปDนต�น 
 

 
ภาพที่ 0.7 การเปลี่ยนสภาพปnาเปDนที่อยู�อาศัยหรือบ�านพักตากอากาศ 

ที่มา :  https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474358768 
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2.3 บทบาทของมนุษย� ท่ีทําให#เ กิดมลพิษหรือรับผลกระทบจากการใช#และสร#าง
สภาพแวดล#อม 

ในอดีตปXญหามลพิษไม�ค�อยปรากฏ เพราะมนุษย�มีจํานวนน�อยอยู�อย�างเรียบง�ายไม�มี
วิทยาการสมัยใหม� ต�อมาเมื่อมนุษย�รวมตัวกันอย�างเหนียวแน�นมีการนําเทคโนโลยีใหม� ๆ มาใช�ใน 
การสร�างสภาพแวดล�อม หรือใช�เพื่อการดํารงชีวิตแต�ใช�อย�างไม�ถูกต�องและเหมาะสมทําให�สิ่งแวดล�อม
เสื่อมโทรมลงจนเกิดมลพิษที่ส�งผลต�อสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตของมนุษย�ในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 0.8 กิจกรรมของมนุษย�ทีท่ําให�เกิดมลพิษสิง่แวดล�อม 
ที่มา : http://europrimex.com/2017/05/08/%E0%B8%81% 

 
2.4 บทบาทของมนุษย�ท่ีแก#ไขผลกระทบจากการใช#และสร#างสภาพแวดล#อม 

เมื่อเกิดปXญหาสิ่งแวดล�อมที่ย�อนกลับมามีผลกระทบต�อชีวิตและความเปDนอยู�ของมนุษย� 
ดังน้ันมนุษย�จึงจําเปDนต�องปฏิบัติตนเพื่อช�วยเหลือสิ่งแวดล�อม เช�น การใช�สิ่งอุปโภคบริโภค ทําให�เกิด
ขยะมูลฝอย นํ้าเสีย หรืออากาศเสีย มนุษย�จึงต�องหาทางปรับปรุงแก�ไขไปตามสภาพปXญหาที่เกิดข้ึน 
และช�วยกันดูแลรักษาอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

      (ก) การปลูกปnา                            (ข) การบําบัดนํ้าเสีย 
ภาพท่ี 0.9 มนุษย�ที่แก�ไขผลกระทบจากการใช�และสร�างสภาพแวดล�อม  

   ที่มา: (ก) http://202.28.94.41/webcontest/2554/5423/d4.html 
 (ข) https://www.youtube.com/watch?v=Mkc2Wp6RFqc 
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3. ความสัมพันธ�ของมนุษย�กับสิ่งแวดล#อม 
 มนุษย�และสิ่งแวดล�อมต�างมีบทบาทความสัมพันธ�ทั้งทางตรงและทางอ�อมเพื่อเสริมสร�างและ
มีผลทําให�คุณภาพชีวิตของมนุษย�และคุณภาพสิ่งแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไปในทางดีข้ึน หรือเสื่อมโทรม 
และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะและระดับความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล�อม สามารถจําแนก
ลักษณะและระดับความสัมพันธ�ได� ดังน้ี 

3.1 ลักษณะความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล#อม 
คุณลักษณะของความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล�อมสามารถวิเคราะห�จากมุมมอง

ของกฎเทอร�โมไดนามิกส�ข�อที่สอง กฎเอนโทรปp กล�าวว�าเอนโทรปpของระบบที่แยกตัวเปDนอิสระ
จะต�องเพิ่มข้ึนอยู�ตลอดเวลาเปDนธรรมดา ซึ่งหมายความว�าระบบต�าง ๆ จะต�องเสื่อมสลายลงไปด�วย
ตนเอง พลังงานต�าง ๆ  ที่สามารถใช�ได�จะถูกใช�ไปหมดแม�แต�พลังงานความร�อนก็จะไม�มีการไหลถ�ายเท
เปลี่ยนต�างระดับความสูงตํ่าต�อไป สสารต�าง ๆ ที่รวมกันอยู�อย�างไร�ระเบียบระดับความแตกต�างหรือ
สูงตํ่าจะหายไปกลายเปDนระดับที่เท�าเทียมกัน ซึ่งในที่สุดแล�วจะไม�เหลือศักยภาพในการทํางานต�าง ๆ 
ที่เปDนประโยชน�อีกต�อไป หลักการดังกล�าวสามารถใช�วิเคราะห�สังคมมนุษย�ได�ดังน้ี (จิรากรณ� คชเสนี, 
2555: 90) 

3.1.1 ระบบที่ไม�ได�แยกตัวอยู�เปDนอิสระ เช�น มนุษย�แต�ละคนหรือสังคมอยู�ภายใต� 
แรงกระทําที่ต�องเพิ่มเอนโทรปpลดความเปDนระเบียบมีการเสื่อมสลาย เช�นเดียวกันกับระบบที่แยกตัว
เปDนอิสระอื่นการที่ยังคงดูเหมือนว�ามีความเปDนปกติมีระเบียบไม�เสื่อมสลายลงเพราะมีการนําเข�า
พลังงานและสสารที่มีคุณภาพสูงจากภายนอกเข�ามาเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานและสถานะ
ปกติของระบบไว� ขณะเดียวกันก็จําเปDนต�องถ�ายเทพลังงานและสสารที่ เสื่อมโทรมแล�วออก 
สู�สิ่งแวดล�อมซึ่งหมายถึง การถ�ายเทความไม�เปDนระเบียบภายในของตนออกสู�สิ่งแวดล�อมหรือระบบใน
ลําดับข้ันที่สูงกว�าการนําเข�าและถ�ายเทออกน้ีจะต�องเกิดข้ึนด�วยประสิทธิภาพสูงอย�างต�อเน่ือง
ตลอดเวลาเปDนกระบวนการที่เกิดข้ึนเปDนเส�นทางเดียวไม�สามารถย�อนกลับมาใหม�ได� 

3.1.2 การพัฒนาและเสริมการเติบโต เปDนการเพิ่มความเปDนระเบียบภายในตาม 
กฎเทอร�โมไดนามิกของระบบที่มีความสลับซับซ�อนที่อยู�ห�างไกลจากความสมดุล จะเกิดข้ึนได�ก็ด�วย
การถ�ายทอดพลังงานหรือความไม�เปDนระเบียบออกไปสู�ระบบในลําดับข้ันที่สูงข้ึนซึ่งเปDนการเพิ่ม
พลังงานหรือความไม�เปDนระเบียบให�กับระบบซึ่งอยู�ในลําดับข้ันการจัดองค�กรเดียวกันที่สูงกว�า
เน่ืองจากกระบวนการไหลถ�ายเทพลังงานและการหมุนเวียนสารที่เกิดการนําเข�าพลังงานและสสารทีม่ี
คุณภาพสูง พร�อมไปกับการถ�ายเทพลังงานที่ไม�ต�องการทิ้งออกไประหว�างระบบน้ันกับระบบที่อยู�ใน
ลําดับข้ันการจัดองค�กรที่สูงกว�า 

3.1.3 สังคมมนุษย�เปDนระบบที่มีความเปDนระเบียบมีความซับซ�อนและมีพลวัตสูงมาก 
เปDนระบบย�อยของระบบนิเวศโลก ซึ่งเปDนระบบป�ดในเชิงสสารและไม�มีการเจริญเติบโต สังคมมนุษย� 
ถูกบรรจุเข�าเปDนส�วนหน่ึงของระบบนิเวศโลก ถูกกําหนดและควบคุมโดยระบบนิเวศโลก ดังน้ันสังคม
มนุษย�จึงต�องพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศโลกเพื่อการรักษาสถานะปกติของการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาโดยการนําเข�าสสารและพลังงานศักย�จากระบบนิเวศโลก ขณะเดียวกันก็ต�องอาศัย
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศโลกเพื่อจัดการกับพลังงานความร�อนและสสารที่สังคม
มนุษย�ไม�ต�องการที่ฐานผลิตออกมา 
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3.1.4 จากปรากฏการณ� 3.1.1-3.1.3 หมายความว�า การเจริญเติบโตของสังคมมนุษย�
อย�างต�อเน่ือง เช�น การเพิ่มขนาดของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มประชากรมนุษย�และการเพิ่มระดับ 
การกินการใช� การเพิ่มการสะสมวัตถุ เปDนต�น เมื่อเกินกว�าระดับวิกฤตที่จุดใดจุดหน่ึงไปแล�วจะนําไปสู�
การเพิ่มความไม�เปDนระเบียบในระบบนิเวศโลก ซึ่งทําหน�าที่รองรับการถ�ายเททิ้งพลังงานความร�อน
และของเสียจากสังคมมนุษย� 

3.1.5 ปรากฏการณ�ในข�อ 3.1.4 จะเกิดข้ึนเมื่อการกินการใช�ในสังคมมนุษย�เกินขีด
ความสามารถในการผลิตและการบริการของระบบนิเวศโลกซึ่งจะมีผลเร�งต�นทุนธรรมชาติให�หมดสิ้น
การลดความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษในสิ่งแวดล�อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและช้ัน
บรรยากาศ รวมถึงปXญหาในสิ่งแวดล�อมอื่น ๆ 

มนุษย�จําเปDนต�องดํารงอยู�ภายในระบบนิเวศซึ่งอาจเปDนระบบเดียวหรือหลายระบบใน
บริเวณหน่ึงบริเวณใดซึ่งจะต�องประกอบไปด�วยสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึนเองทางธรรมชาติทัง้ทีม่ชีีวิตและไม�
มีชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล�อมที่มนุษย�สร�างข้ึน และเมื่ออาศัยอยู�ก็จะทําให�เกิดระดับความสัมพันธ�ระหว�าง
มนุษย�กับสิ่งแวดล�อมหลายระดับ ซึ่งวิวัฒนาการความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล�อมอยู�เสมอ
ทําให�เกิดรูปแบบความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล�อมในหลายระดับ ดังน้ี 

3.2 ระดับความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล#อม 
มนุษย�อาศัยอยู�ในธรรมชาติและธรรมชาติเปDนปXจจัยในการดํารงชีวิต ธรรมชาติจึงเปDน

ส�วนหน่ึงของชีวิตมนุษย� มนุษย�กับธรรมชาติเปDนส�วนของกันและกัน โดยวิถีการดํารงชิตของมนุษย�มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้ังแต�มนุษย�เริ่มกําเนิดข้ึนมา เพื่อแก�ไขปXญหาต�างๆ ให�ตนเองสามารถ
ดํารงอยู�ได�อย�างมั่นคงปลอดภัย ดังน้ันช�วงเวลาที่มนุษย�เริ่มมีวิวัฒนาการข้ึนมาบนโลกจนถึงปXจจุบัน
สามารถแบ�งการดํารงอยู�ของมนุษย�ที่สัมพันธ�กับสิ่งแวดล�อมได�เปDน 5 ระดับ ดังน้ี 

3.2.1 ระดับความสัมพันธ�ในลักษณะท่ีมนุษย� ถูกควบคุมโดยธรรมชาติ โดย
ความสัมพันธ�ของมนุษย�กับธรรมชาติในลักษณะเช�นน้ีกินเวลายาวนานมาก นับต้ังแต�บรรพบุรุษ 
ของมนุษย�แบบปXจจุบันได�กําเนิดข้ึนมาบนโลกน้ีเมื่อประมาณ 300,000 ปpมาแล�ว โดยมนุษย�ในสมัย
เริ่มแรกน้ันอยู�ในโลกที่ปราศจากขอบเขตเมื่อถ่ินที่อยู�ของเขาไม�มีอาหาร หรือสภาพแวดล�อม 
ที่ไม�เอื้ออํานวยต�อการดํารงชีวิต ก็ย�ายไปหาที่อยู�ใหม� และพยายามแสวงหาที่อยู�ใหม�ไปเรื่อย ๆ  เพื่อให�
ชีวิตสามารถอยู�รอดต�อไปได� มนุษย�ในสมัยน้ีดํารงชีวิตอยู�ด�วยการล�าสัตว� และเก็บพืชพันธุ�ต�าง ๆ  
ที่หาได�จากธรรมชาติ เริ่มแรกของการล�าสัตว�ก็ใช�มือเปล�าในการจับสัตว�เล็ก ๆ และต�อมารู�จักใช�อาวุธ
แบบง�ายๆ ในการล�าสัตว�ใหญ� มนุษย�เริ่มแรกยังไม�รู�จักการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว� พวกเขารู�จักทํา
อาวุธและเครื่องมือต�างๆ ด�วยหิน กระดูก และเขาสัตว� ใช�หนังสัตว�เปDนเครื่องนุ�งห�ม รู�จักใช�ไฟ อาศัย
อยู�ในถํ้า วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย�ในระยะแรก ๆ ยังไม�ดีไปกว�าสัตว�อื่นมากนัก มนุษย�ใช�พลังงาน
ของร�างกายทั้งหมดไปในการแสวงหาอาหารมาบริโภค ความปลอดภัยในชีวิตมีน�อย เน่ืองจาก 
การที่ต�องเคลื่อนย�ายอยู�ตลอดเวลาเพื่อหาอาหาร ทําให�เวลาว�างน�อย ในระยะเริ่มแรกของการมีมนุษย� 
ธรรมชาติยังไม�มีการเปลี่ยนแปลงด�วยนํ้ามือของมนุษย�มากนัก ทั้งน้ีเพราะในขณะน้ันประชากร 
ยังมีจํานวนน�อยและอยู�กันอย�างกระจัดกระจาย ประกอบกับมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบง�ายๆ 
ขีดความสามารถในการดัดแปลงธรรมชาติยังมีน�อย 
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3.2.2 ระดับความสัมพันธ�ในลักษณะท่ีมนุษย�ปรับตัวเข#ากับธรรมชาติ เมื่อมนุษย�
เรียนรู�ธรรมชาติมากข้ึน มีความเข�าใจในธรรมชาติมากข้ึน วิวัฒนาการของความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�
กับธรรมชาติจึงก�าวเข�ามาสู�ระดับที่มนุษย�ปรับตัวเข�ากับธรรมชาติ เรียนรู�และเข�าใจธรรมชาติของพืช
และสัตว� การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย� คือ การที่มนุษย�รู�จักปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว� ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อราว 10,000 - 12,000 ปpมาแล�ว โดยมนุษย�รู�จักใช�ไฟเผาปnาเพื่อเอา 
พื้นที่มาทําการเพาะปลูก รู�จักใช�เครื่องมือในการขุด พรวนดิน เช�น จอบ เสียม การเพาะปลูกก็เริ่ม
ด�วยการเก็บเอาเมล็ดพืชจากปnาหรือที่อยู�ตามธรรมชาติมาปลูกในบริเวณที่ต�องการ ต�อมาก็รู�จักเก็บ
เมล็ดพันธุ�พืชที่ปลูกเอาไว�ใช�ในครั้งต�อ ๆ ไปได� การเลี้ยงสัตว�ก็เช�นเดียวกัน เริ่มต�นโดยการจับสัตว� 
มาเลี้ยงไว�ในบริเวณใกล�ที่พัก เมื่อสัตว�ปnาออกลูกออกหลานต�อๆ ไป ก็กลายเปDนสัตว�เลี้ยงของมนุษย� 
การเปลี่ยนสภาพการดําเนินชีวิตของมนุษย� จากการเก็บของปnาล�าสัตว� มาเปDนการเพาะปลูกและ 
เลี้ยงสัตว� เปDนสังคมแบบสังคมกสิกรรมนับว�าเปDนการวางรากฐานสําคัญของรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิต
ที่ดีข้ึนของมนุษยชาติ แต�ก�อนน้ีชีวิตมนุษย�มีวงจํากัดอยู�กับจํานวนสัตว�ที่ล�าและจํานวนพืชผลที่ไปเสาะ
แสวงหามาได� ในสมัยน้ีมนุษย�มีผลิตผลจากพืชและสัตว�ที่ผลิตข้ึนในปริมาณที่มากกว�า อาหาร 
อุดมสมบูรณ�ข้ึน ความเปDนอยู�ดีข้ึน มีความปลอดภัยสูงกว�าเดิม ประชากรมีจํานวนมากข้ึน มนุษย� 
ในสมัยน้ีคิดประดิษฐ�สิ่งจําเปDนในการดํารงชีวิตมากข้ึน มีการทําเครื่องปX�นดินเผา รู�จักใช�โลหะ 
ทําเครื่องมือในการเกษตรกรรม รู�จักทอผ�า ปลูกบ�านเปDนที่อยู�อาศัย บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ�ดี
มีนํ้าใช�ตลอดปp มนุษย�ก็จะสร�างบ�านเรือนอยู�รวมกันเปDนหมู�บ�านและอยู�แบบถาวร บางบริเวณที่มี
กิจกรรมซับซ�อนข้ึนจะกลายเปDนเมือง 

3.2.3 ระดับความสัมพันธ�ในลักษณะท่ีมนุษย�ทําลายธรรมชาติ การที่มนุษย�เริ่ม
เอาชนะธรรมชาติ เริ่มรู�จักดัดแปลงธรรมชาติมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมเดิมให�เปDน
สภาพแวดล�อมใหม� และด�วยพลังความคิดที่มีอย�างมากมาย มนุษย�สามารถพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�
ข้ึนมาตามลําดับจากเครื่องมือแบบง�ายๆ ไม�ซับซ�อน มาเปDนเครื่องมือช้ันสูงที่มีความซับซ�อนและ 
มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง มนุษย�มีความก�าวหน�าทางวิทยาการมากข้ึนมาเปDนลําดับ ความรู� 
ทางวิทยาศาสตร�ทําให�มนุษย�รู�จักและเข�าใจธรรมชาติมากข้ึน โดยความรู�ทางวิทยาการสมัยใหม�
เปรียบเสมือนดาบสองคม ด�านหน่ึงจะช�วยทําให�มนุษย�มีความเปDนอยู�ดีข้ึน ได�รับความสะดวกสบาย
มากข้ึน โดยการดัดแปลงธรรมชาติรอบ ๆ ตัวให�เปDนประโยชน�กับตนเอง แต�อีกด�านหน่ึงจะทําให�เกิด
การทําลายธรรมชาติ ทําให�เกิดความเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นจนไม�เหลือประโยชน�ใดๆ ให�แก�มนุษย�เลย 
วิวัฒนาการของความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับธรรมชาติ ได�ก�าวมาถึงระดับที่มนุษย�ทําลายธรรมชาติ
อย�างแท�จริง โดยในตอนต�นคริสต�ศตวรรษที่ 18 มีการนําเครื่องจักรมาแทนเครื่องมือที่เคยใช�กันมา 
แต�เดิมเครื่องจักรไอนํ้าที่เกิดข้ึนครั้งแรกน้ัน เปDนเครื่องแสดงให�เห็นถึงความสามารถของมนุษย�ที่รู�จัก
วิธีการเก็บกักพลังงานไว� เพื่อใช�หมุนหรือเดินเครื่องจักร เปDนพลังงานที่ย่ิงใหญ�กว�าพลังงานจากลม นํ้า 
มนุษย� และสัตว�ที่เคยใช�กันมาแต�เดิม มนุษย�ในสมัยน้ีรู�จักการนําเอาพลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว�ใน 
ถ�านหิน นํ้ามัน และก}าซธรรมชาติมาใช� รู�จักการนําแร�ธาตุต�าง ๆ มาใช�ประโยชน� สังคมมนุษย�เปลี่ยน
จากสังคมกสิกรรมมาเปDนสังคมอุตสาหกรรม มนุษย�มีความเปDนอยู�ดีมากข้ึน จํานวนประชากรเพิ่มมาก
ข้ึนอย�างรวดเร็ว การแพทย�การสาธารณสุขที่ดีข้ึนทําให�อัตราการตายลดลง 
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3.2.4 ระดับความสัมพันธ�ในลักษณะท่ีมนุษย�ถูกทําลายโดยธรรมชาติ จากการที่มี
จํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนอย�างรวดเร็ว ประกอบกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย�าง
ไม�หยุดย้ัง ทําให�เกิดปXญหาทางด�านการทําลายธรรมชาติอย�างรุนแรง การเพิ่มของประชากรที่เปDนไป
อย�างรวดเร็ว ทําให�ความต�องการใช�ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปDนปXจจัยในการดํารงชีวิตมีอัตราสูงตาม
ไปด�วย ประกอบกับการบริโภคมิได�เปDนไปเพื่อสนองความจําเปDนข้ันพื้นฐานของการดํารงชีวิตแต�เพียง
อย�างเดียว การบริโภคในปXจจุบันน้ันมีลักษณะที่เรียกได�ว�าเปDนไปอย�างฟุnมเฟ�อย ไม�ประหยัด บริโภค
เกินความจําเปDนข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปDนไปตามแรงกระตุ�นของวัฒนธรรมการบริโภคแบบทุนนิยม ซึ่งขยาย
ขอบเขตออกไปทั่วโลก การแข�งขันกันทางการผลิตสินค�าและบริการเพื่อสนองความต�องการของ
ผู�บริโภคนําไปสู�การล�างผลาญทรัพยากร ธรรมชาติอย�างมากมาย จนยากที่ธรรมชาติจะสร�างข้ึนใหม�ได�
ทัน ทรัพยากรธรรมชาติบางอย�างแม�จะมีปริมาณมากมายเหลือเฟ�อใช�ไม�มีวันหมด แต�ก็สามารถเสื่อม
โทรมลงได� 

ปXจจุบันอาจกล�าวได�ว�า ความสามารถของโลกในการรองรับมนุษย�และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  
ได�ถูก บั่นทอนลงไปอย�างมาก นับต้ังแต�เริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต�ศตวรรษที่ 18 จนถึง
ปXจจุบันทโลกต�องสูญเสียปnาไม�ไปถึง 6 ล�านตารางกิโลเมตร การตกตะกอนเน่ืองจากหน�าดินถูกกัด
เซาะพังทลายตามลุ�มนํ้าสําคัญๆ ของโลกเพิ่มมากข้ึน 3 เท�าตัว และมนุษย�ได�ทิ้งสารพิษ สารเคมีต�างๆ 
เข�าสู�ธรรมชาติเปDนจํานวนมาก การทําลายปnาไม�อย�างรุนแรงของมนุษย� ทําให�สมดุลในระบบนิเวศ
ลดลงทําให�สัตว�ปnาไร�ที่อยู�อาศัย เปDนต�น จากเหตุการณ�ต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนในหลายประเทศทั่วโลกเปDน
เครื่องยืนยันได�เปDนอย�างดีถึงผลที่มนุษย�เราได�รับจากการทําลายธรรมชาติที่กระทําติดต�อกันมาเปDน
ระยะเวลานาน หากมนุษย�ใช�อย�างไม�ถูกวิธี ใช�อย�างไม�ระมัดระวัง เมื่อมนุษย�ทําลายธรรมชาติมาจนถึง
ระดับหน่ึงคือระดับที่ธรรมชาติไม�สามารถปรับสมดุลในตัวเองได� ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย�ใช�ไปไม�
สามารถเกิด ข้ึนใหม�  หรือไม�สามารถเจริญเ ติบโตได�ทันความต�องการของมนุษย�  อีกทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่เสื่อมโทรมลง หมดสภาพที่จะใช�ประโยชน�จะไม�สามารถฟ��นตัวได�ทัน 
ความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับธรรมชาติจึงเข�าสู�ระดับที่มนุษย�ถูกทําลายโดยธรรมชาติ  

3.2.5 มนุษย�และธรรมชาติ จากปXญหาสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึนเปDนดัชนีบ�งช้ีให�เห็นอย�าง
ชัดเจนว�าการพัฒนาสังคมจากยุคกสิกรรมเข�าสู�อุตสาหกรรมน้ันสร�างปXญหา และย่ิงนับวันจะ 
ทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ ความคิดของมนุษย�ที่ต�องการจะควบคุมเอาชนะธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
เพื่อตอบสนองความต�องการของมนุษย�ที่ไม�มีวันจบสิ้นน้ัน นําไปสู�วิกฤตสิ่งแวดล�อมที่อาจมีผลกระทบ
ต�อความอยู�รอดของมนุษย�บนโลก จึงมีผู�เสนอว�ามนุษย�จะต�องเลิกคิดถึงแต�ตนเองเท�าน้ัน แต�จะต�อง
คิดถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�วยการยกเลิกกรอบกระบวนทัศน�ที่เอามนุษย�เปDนศูนย�กลางเลิกคิด
ต�อต�านและควบคุมธรรมชาติ แต�ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมโลกที่ย่ังยืน (Sustainable earth society) 
โดยหลักการที่ต�องร�วมมือกันระหว�างมนุษย�ด�วยกันและเรียนรู�ที่จะร�วมมือกับธรรมชาติบนพื้นฐาน
ความแตกต�างหลากหลาย (จิรากรณ� คชเสนี, 2555: 117) 
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4. รูปแบบการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย�ให#เข#ากับสิ่งแวดล#อม 
 การที่สิ่งแวดล�อมมีผลต�อการดําเนินชีวิตทุกชนิดรวมถึงมนุษย� จึงทําให�สิ่งมีชีวิตต�องมี 
การปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อม (Adaption) คือ การที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะ
ใด ๆ  ไม�ว�าเปDนด�านกายภาพ ทางชีวเคมี ทางการเจริญของตัวอ�อน หรือพฤติกรรม เพื่อให�เหมาะสมที่
จะอยู�รอดในสิ่งแวดล�อม โดยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแบ�งออกเปDน 2 ลักษณะ คือ การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตทั่วไปและการปรับตัวของมนุษย� (ศศินา ภารา, 2550: 115)  ดังน้ี 

4.1 รูปแบบการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล�อมมีผลต�อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเปDนผลจาก 

การคัดเลือกโดยธรรมชาติจะได�สิ่งมีชีวิตใหม�ที่เหมาะสมต�อสภาพแวดล�อมมากกว�าเดิม โดยรูปแบบ 
การปรับตัวมี 3 แบบ ดังน้ี 

4.1.1 การปรับตัวทางรูปร�างหรือทางสัณฐาน (Morphological adaptation) เปDน
การปรับเปลี่ยนรูปร�าง โครงสร�างภายในหรือภายนอกร�างกาย สีผิว สีขน เปDนต�น ให�เหมาะสมกับ
แหล�งที่อยู�หรือสิ่งแวดล�อมน้ัน ๆ เพื่อหาอาหาร หลบภัย สืบพันธุ� เปDนต�น ตัวอย�าง เช�น ตําลึงมีหนวด
ที่ช�วยในการยึดเกาะ ผักกระเฉดมีนวมหุ�มลําต�น หรือผักตบชวามีก�านใบอวบพองช�วยให�ลอยนํ้าได� 
อูฐมีขนตายาวหนาเมื่อหลับตาจะป�ดสนิทช�วยทําให�ทรายไม�เข�าตาเวลามีพายุทราย สัตว�ในเขตหนาวมี
ขนยาว ดูดซับนํ้าได�น�อย มีสีขาวหรือเทากลมกลืนกับสิ่งแวดล�อม ส�วนต๊ักแตนกิ่งไม� ตุ}กแกหางใบไม� 
หรือกิ้งก�าบางชนิด มีรูปร�าง สีผิวและลวดลายคล�ายกิ่งไม� เพื่อหาอาหารและหลบผู�ล�าเพื่อการพรางตัว  
 

     (ก) ผักกระเฉดมีนวมหุ�มลําต�นเพื่อให�ลอยนํ้าได�    (ข) การปรบัตัวของอูฐในการประหยัดนํ้า 
ภาพท่ี 0.10 การปรับตัวทางรูปร�างหรือทางสัณฐานของพืชและสัตว� 

   ที่มา: (ก) http://www.magnoliathailand.com/ 
 (ข) http://pirun.ku.ac.th/~b521030273/youknow.html 
 

4.1.2 การปรับตัวด#านสรีรวิทยา (Physiological adaptation) เปDนการปรับตัว
เกี่ยวกับหน�าที่และกลไกการทํางานของอวัยวะต�างๆ รวมทั้งปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดข้ึนในร�างกาย
สิ่งมีชีวิต เช�น ต�นกระบองเพชรในทะเลทรายเปลี่ยนใบเปDนหนาม ลําตันอวบกักเก็บนํ้าไว�ได�ดีและ 
มีสารคล�ายข้ีผึ้งเคลือบผิวไว� เพื่อลดการคายนํ้า อูฐมีหลอดไตส�วนต�นที่อยู�ในกรวยไตยาวกว�าสัตว�อื่น



45 

ค�อนข�างมาก ไตจึงดูดนํ้ากลับได�ดีทําให�ร�างกายไม�ขาดนํ้า หรือนกในทะเลมีต�อมขับเกลือ (Nasal 
gland) อยู�ใกล�ตา และอีกัวนาทะเลในหมู�เกาะกาลาปากอสมีต�อมข�างจมูก สําหรับพ�นนํ้าเกลือที่ได�รับ
มาจากการกินสาหร�ายใต�ทะเลออก เปDนต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (ก) กระบองเพชร                         (ข)  อีกัวนาทะเล 

ภาพท่ี 0.11 การปรับตัวด#านสรีรวิทยาของพืชและสัตว� 
ที่มา : (ก) www.technologychaoban.com (ข) www.maymey.com 

 
4.1.3 การปรับตัวด#านพฤติกรรม (Behavioral adaptation) เปDนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด�านต�าง ๆ เกี่ยวกับ การหาอาหาร การสืบพันธุ� การอพยพ เน่ืองด�วยปXจจัยทางกายภาพ  
ตัวอย�างเช�น สัตว�ทะเลทรายส�วนมากจะออกหากินตอนกลางคืน ปลาแซลมอนจะว�ายจากทะเล 
ทวนนํ้าข้ึนไปวางไข�ในลําธารนํ้าจืด การอพยพของนกในเขตหนาวบางชนิดมายังเขตอบอุ�นหรือ 
เขตร�อนช่ัวคราว สัตว�จําพวกแมลง นก สัตว�เลือดเย็น และสัตว�เลือดอุ�นบางชนิดจะจําศีลช�วงฤดูหนาว
หรือฤดูร�อน เน่ืองจากความลําบากในการหาอาหาร เช�น หมี กบ งูหางกระด่ิง ดอร�เมาส� (สัตว�ตระกูล
หนูชนิดหน่ึง) ปลาช�อน ปลาปอดออสเตรเลีย เปDนต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (ก)การจําศีลของเฮเซลดอร�เมาส�หม ี          (ข) การอพยพของนกนางนวล 

ภาพท่ี 0.12 การปรับตัวด�านการปรบัตัวด�านพฤติกรรมของสัตว� 
ที่มา: (ก)blogs.britannica.com(ข) blog/charlee/2012/03/07/ 
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4.2 รูปแบบการปรับตัวของมนุษย� 
มนุษย�มีการปรบัตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมเพื่อความอยู�รอดและดํารงชีวิตเพื่อความอยู�รอดจงึ

มีการปรบัตัวในด�านต�าง ๆ ดังน้ี   
4.2.1 การปรับตัวด#านพฤติกรรม (Behavioral adaptation) เปDนการปรับตัวอย�าง

รวดเร็วทันทีทันใดของมนุษย�ต�อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมเช�นการหลบภัย หลบแดด 
การนอนแต�หัวค�าเพื่อต่ืนเช�า เปDนต�น 

4.2.2 การปรับตัวในด#านการรับรู#ทางสรีระ (Functional adaptation) เปDนการ
ปรับตัวโดยร�างกายมนุษย�ปรับสภาพการทํางานของสรีระด�านต�าง ๆ ให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม
โดยกลไกปกป^องตนเอง เช�น การหนาวสั่นเมื่อกระทบอากาศเย็น และเหงื่อออกเมื่อร�อน เปDนต�น 

4.2.3 การปรับตัวด#านพันธุกรรม (Genetic adaptation) เปDนการปรับตัวของมนุษย�
ที่ต�องใช�ระยะเวลาที่ยาวนานหลายช�วงอายุเพื่อปรับตนให�เข�ากับสภาวะแวดล�อมน้ัน ๆ ซึ่งจะมีผลต�อ
ลักษณะรูปร�าง ส�วนประกอบของร�างกาย อวัยวะต�าง ๆ และสีผิว เปDนต�น 

4.2.4 การปรับตัวในการคิดค#นศิลปะวิทยาการและเทคโนโลยี (Technical 
adaptation) เปDนการปรับสิ่งแวดล�อมให�เข�ากับตนหรือปรับตนเองให�เข�ากับสิ่งแวดล�อม ซึ่งเปDนการ
ปรับตัวโดยใช�ความรู�ความสามารถของมนุษย�ที่ เรียนรู�กฎเกณฑ�ตามธรรมชาติเข�าใจกลไก 
ของธรรมชาติมาใช�ให�เกิดประโยชน�กับตน เช�น การผลิตเครื่องนุ�งห�ม การผลิตอาหาร การสร�าง 
ที่อยู�อาศัย วิธีการรักษาโรคภัย รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ทําให�สภาพความเปDนอยู�ของมนุษย�ดีข้ึน  
การปรับตัวในลักษณะน้ีเรียกอีกอย�างหน่ึงว�า“การปรับตัวทางวัฒนธรรม” 

4.2.5 การย#ายถ่ินท่ีอยู�อาศัย (Migration adaptation) มักใช�ในกรณีที่ไม�สามารถ
ปรับตัวโดยวิธีการอื่น ๆ อีกแล�ว หรือกรณีที่เห็นว�ามีความสะดวกสบายและปลอดภัยกว�า 

สิ่งมีชีวิตและมนุษย�มีการปรับตัวเพื่อให�มีชีวิตรอดในสิ่งแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงอยู�
ตลอดเวลา แต�อย�างไรก็ตามหากมนุษย�อยากจะดํารงชีวิตในสิ่งแวดล�อมที่ดีมนุษย�ต�องมีการปฏิบัติตน
ที่ดีต�อสิ่งแวดล�อม โดยแนวทางหน่ึงที่จะช�วยให�มนุษย�ปฏิบัติตัวให�ดีต�อสิ่งแวดล�อมคือการเรียนรู�เรื่อง
จริยธรรมสิ่งแวดล�อม ซึ่งจะทําให�มนุษย�สามารถปฏิบัติตนให�ดีต�อสิ่งแวดล�อมเพื่อที่จะได�สามารถ
ดํารงชีวิตในสิ่งแวดล�อมที่ดีตราบนานเท�านานต�อไป 

 
5.จริยธรรมสิ่งแวดล#อม (Environmental ethics) 
 ปXจจุบันวิกฤตการณ�สิ่งแวดล�อมที่ เกิดข้ึนมากมายล�วนมีสาเหตุมาจากทัศนคติและ 
การกระทําที่ไม�ถูกต�องของคนต�อสิ่งแวดล�อม ซึ่งการแก�ปXญหาวิกฤตการณ�สิ่งแวดล�อมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวน้ัน จะต�องเริ่มแก�ไขที่ทัศนคติของคนต�อสิ่งแวดล�อมเพราะทัศนคติเปDนปXจจัยที่จะ
นําไปสู�การปฏิบัติ แต�การที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต�อสิ่งแวดล�อมน้ันไม�ใช�เรื่องง�าย เพราะใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต�อสิ่งแวดล�อม ต�องอาศัยความรู�และความเข�าใจในเรื่อง
สิ่งแวดล�อมเพื่อใช�เปDนข�อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต�อสิ่งแวดล�อมซึ่งเปDน
กระบวนการที่ต�องใช�ทั้งทักษะในการแก�ปXญหาสิ่งแวดล�อม และทักษะในการป^องกันไม�ให�เกิดปXญหา
สิ่งแวดล�อมข้ึนใหม� การที่จะพัฒนาคนให�มีทักษะเหล�าน้ี จําเปDนต�องทบทวนระบบค�านิยมและแนวคิด
ของคนต�อสิ่ งแวดล�อมและในทางจริยธรรมน้ัน มนุษย�ต�องปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด 
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ในการมองโลกใหม� และการที่สิ่งแวดล�อมถูกรบกวนและเสียสมดุลมากข้ึนเรื่อยๆ ปXจจัยเหตุสําคัญ
ล�วนแต�เกิดจากการกระทําของมนุษย� การที่มนุษย�นําเอาเทคโนโลยีบางอย�างเข�ามาใช�ก�อให�เกิด
ผลกระทบอย�างมากต�อสิ่งแวดล�อม ดังน้ัน การแก�ปXญหาสิ่งแวดล�อมต�องเริ่มที่คน โดยต�องทําให�คน
เข�าใจเห็นคุณค�าและเกิดจิตสํานึกมีจริยธรรมในตัวเอง ตลอดจนเข�าใจความสัมพันธ�ของคนกับ
สิ่งแวดล�อม (ป�ติณัช ไศลบาท, 2558: 123)  
 จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักแห�งความประพฤติหรือ แนวทางของการประพฤติหรือ
กล�าวได�ว�า จริยธรรมทางสิ่งแวดล#อม (Environmental ethics) หมายถึง การนําเอาความรู�ใน
ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช�ให�เปDนประโยชน�ต�อการดําเนินชีวิตที่ดีงามซึ่งจะก�อให�เกิดประโยชน�
ต�อตนเองสังคมและสิ่งแวดล�อม 

5.1 มนุษย�กับจริยธรรมสิ่งแวดล#อม 
จริยธรรมสิ่งแวดล�อมเปDนหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมสําหรับมนุษย�ที่ยึด

เอาความถูกต�องดีงาม ความถูกต�องตามหลักคุณธรรมและความเมตตา ที่พึ่งปฏิบัติต�อสิ่งแวดล�อมจึง
ประกอบไปด�วยรากฐานความเช่ือในเชิงคุณธรรม ที่มีความแตกต�างในระดับที่ก�อให�เกิดผลกระทบต�อ
สิ่ งแวดล�อมที่ แตกต� างกันออกไป  จริ ยธรรมสิ่ งแวดล� อมจึ ง เปDนหลักที่ ควรประพฤติต� อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพื่อให�ธรรมชาติสิ่งแวดล�อมดํารงอยู�ได�ตามดุลยภาพอย�าง
กลมกลืนและย่ังยืน จริยธรรมสิ่งแวดล�อมจึงเปDนวิธีการจัดการสิ่งแวดล�อมที่มนุษย�ได�หันมาจัดการกับ
ตัวเองหรือเปDนการกลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษย� จริยธรรมสิ่งแวดล�อมมุ�งที่จะเข�าใจ
สิ่งแวดล�อม และสร�างระบบความสัมพันธ�ที่เปDนมิตรกับสิ่งแวดล�อมอย�างมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กัน  โดยการมองโลกด�วยวิถีทางใหม�ที่เช่ือว�าโลกเปDนระบบที่มีชีวิตมนุษย�เราเปDนสิ่งมีชีวิตที่ไม�อาจแยก
จากธรรมชาติได�มนุษย�เปDนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติเปDนสมาชิกของประชาคมโลกธรรมชาติซึ่งเต็มไป
ด�วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่มีความเช่ือมโยงกัน” เราเรียกแนวคิดใหม�น้ีว�า"Sustainable earth 
worldview" โดยในภาษาไทยใช�ศัพท�คําว�า “โลกธรรมชาติยั่งยืน”ซึ่งสามารถสรุปสาระได� 4 หัวข�อ
คือ 

5.1.1 มนุษย�ต�องเรียนรู�กฎนิเวศวิทยาอย�างเปDนระบบ  เพื่อที่จะเข�าใจปรากฏการณ�
พื้นฐานทางธรรมชาติและให�มีพฤติกรรมสอดคล�องกับกฎธรรมชาติอย�างกลมกลืน อันเปDนเงื่อนไข
สําคัญที่สุดของการดํารงอยู�ของธรรมชาติอย�างหลากหลายและมีเสถียรภาพ กฎนิเวศวิทยาที่สําคัญมี
ดังน้ี 

1) ทุกสิ่งทุกอย�างที่มนุษย�ทําไป ย�อมมีผลกระทบที่เราไม�สามารถคาดการณ�ได�ต�อ
บุคคล ต�อสังคม และต�อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกธรรมชาติ 

2) มนุษย�เปDนส�วนหน่ึงของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเกี่ยวพันกันและอาศัยพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน 

3) ธรรมชาติมีลักษณะยุ�งยากซับซ�อนที่สุด โดยที่มนุษย�ไม�สามารถที่จะเข�าใจได�
อย�างลึกซึ้งและรอบด�าน 

4) โลกธรรมชาติไม�ได�เปDนของมนุษย� หากแต�มนุษย�เปDนของธรรมชาติและมนุษย�
เปDนเพียงส�วนเล็กๆ ของสายใยแห�งชีวิตเปDนสมาชิกหน่ึงของโลกธรรมชาติน่ันเอง 
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5) บทบาทของมนุษย� คือ ทําความเข�าใจและอยู�ร�วมกับธรรมชาติไม�ใช�พิชิต
ธรรมชาติ 

จะเห็นได�ว�ากฎนิเวศวิทยาทั้ง 5 ข�อน้ี เปDนพื้นฐานของการสร�างจริยธรรมทาง
สิ่งแวดล�อมแบบใหม� ซึ่งจะเปDนเครื่องช้ีนําให�เรามีวิถีชีวิตที่สอดคล�องกับธรรมชาติ 

5.1.2 มนุษย�เคารพสิทธิทางธรรมชาติของสรรพสิ่งมีชีวิตโลกทัศน� ให�ความสําคัญเรื่อง
สิทธิและหน�าที่ของบุคคลในสังคม นอกจากน้ันยังขยายขอบเขตของสิทธิมนุษย�ไปสู�สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 
โดยหลักการสําคัญเกี่ยวกับสิทธิหน�าที่เหล�าน้ี คือ 

1) สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู� หรืออย�างน�อยที่สุดมีสิทธิที่จะต�อสู�เพื่อ
การมีชีวิตอยู�ด�วยเหตุผลง�ายๆ ที่ว�าเมื่อเกิดมาแล�วต�องดํารงอยู�ต�อไป 

2) การกระทําใด ๆ ถ�าทําไปเพื่อรักษาเสถียรภาพความย่ังยืนและความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ถือได�ว�าเปDนสิ่งถูกต�อง แต�ถ�าทําไปเพื่อทําลายถือว�าผิด 

3) มนุษย�ทุกคนที่ เกิดมาต�องรับผิดชอบต�อการกระทําของตนเองในกรณี 
ที่ก�อให�เกิดมลพิษ และสร�างความทรุดโทรมให�กับธรรมชาติ การนําของเสียไปทิ้งในธรรมชาตินับเปDน
ความผิดที่ร�ายแรง 

4) มนุษย�จะต�องมอบโลกธรรมชาติให�เปDนสมบัติของคนรุ�นหลังในสภาพที่ 
ไม�ทรุดโทรมหรือในสภาพที่ดีกว�าคนรุ�นหลังในอนาคตก็มีสิทธิที่จะมีคุณภาพทางสิ่งแวดล�อมเท�าเทียม 

5.1.3 มนุษย�ต�องรักและอนุรักษ�ธรรมชาติโลกทัศน�แบบใหม�มีแนวคิดว�าสิ่งที่ดีที่สุดใน
ชีวิตไม�ใช�สิ่งของ หากแต�เปDนความรัก ความห�วงใย ความเมตตา และความสุข จึงยึดหลักดังน้ี 

1) การกระทําที่ก�อให�เกิดการสูญพันธุ� และการทําลายถ่ินฐานของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติเปDนสิ่งที่ผิด 

2) เราจะต�องให�การคุ�มครองพื้นที่ธรรมชาติที่ ยังเหลืออยู�ไม�ให�มีการดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่ทําลายธรรมชาติ และจะต�องทําการฟ��นฟูระบบธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ธรรมชาติคือ 
ถ่ินฐานที่เราเคยเริ่มต�นมา 

3) ในการคุ�มครองธรรมชาติ เราจะต�องดําเนินการให�ไปไกลกว�าข�อบังคับทาง
กฎหมาย 

4) จงให�ความรัก ความห�วงใย ความเอาใจใส�สิ่งแวดล�อมในชุมชนของเราและ
ดํารงชีวิตอย�างสอดคล�องกับธรรมชาติ 

5) มีความเมตตาและความรักต�อผู�ยากไร� และสิ่งแวดล�อมของผู�ยากไร�มากที่สุด 
เหนือสิ่งอื่นใดสันติสุขและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล�อมไม�อาจมีข้ึนได� ตราบใดที่มวลชนส�วนใหญ�ใน
สังคมยังยากไร�อยู� 

6) รักและช่ืนชมธรรมชาติโดยการสัมผัสโดยตรง จะเปDนวิถีทางที่ ดีที่สุดใน 
การสอนให�เราอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมธรรมชาติ 

5.1.4 มนุษย�สร�างจริยธรรมทางเศรษฐศาสตร�สีเขียว โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ 
1) ในการสนองความต�องการของมนุษย�เพื่อการดํารงอยู�ควรที่จะต�องใช�ทรพัยากร

และสิ่งแวดล�อมอย�างระมัดระวังที่สุดไม�ให�เกิดความเสียหายอย�างมากหรือรุนแรง 
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2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ต�องเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ย่ังยืนสอดคล�อง
กับวิถีทางธรรมชาติ 

3) ทรัพยากรมีปริมาณจํากัด จึงต�องใช�แบบประหยัดไม�ล�างผลาญหรือฟุnมเฟ�อย 
4) ต�องใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างเหมาะสมพอดี 
5) เปDนสิ่งที่ผิด ถ�าเรามองว�ามนุษย�และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ ปXจจัยการผลิตซึ่งวัดค�า

ด�วยเงินตรา 
6) ทุกสิ่งที่เรามีในระบบเศรษฐกิจมีต�นกําเนิดจากโลกธรรมชาติและแสงอาทิตย� 

ถ�าโลกธรรมชาติล�มสลายเศรษฐกิจก็พังไปด�วย 
7) อย�ากระทําสิ่ งใดที่ เปDนการทําลายดุลยภาพในโลกธรรมชาติอันเปDน 

การบั่นทอน “ทุนธรรมชาติ” ซึ่งเปDนพื้นฐานสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การขาดดุลยภาพทาง
ธรรมชาติ คือการขาดสมดุลที่ย่ิงใหญ� และร�ายแรงที่สุด 

โดยMillerกล�าวว�า การที่เราจะมีโลกทัศน�แนวโลกธรรมชาติย่ังยืนได�น้ัน มนุษย�
ต�องผ�านระดับ“ความต่ืนตัวทางสิ่งแวดล#อม (Environmental awareness) ” 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 เริ่มมองเห็นปรากฏการณ�และรับรู�ปXญหาเราเริ่มรู�สึกว�ากําลังมีปXญหา
บางอย�างเกิดข้ึนเราต�องเข�าไปแก�ไข โดยการควบคุม หรือแก�ไขต้ังแต�ยังมองไม�เห็นระบบ 

ระ ดับ ท่ี 2 เ ริ่ มมอง เห็นความสัมพันธ�ของปXจจัยต� า งๆ  ที่ เ ช่ื อม โยงกั น 
อย�างเปDนระบบ เช�น เริ่มรู�สึกว�าปXญหามลพิษ ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล�อม และการหมดสิ้นของ
ทรัพยากร เปDนเรื่องที่เกี่ยวพันกับปXญหาประชากร การพัฒนาอุตสาหกรรม สิทธิการบริโภคนิยม และ
ความยากจนในสังคม การต่ืนตัวมากข้ึนในระดับน้ีเรียกร�องให�มนุษย�แก�ปXญหาอย�างเปDนระบบเช�นกัน
แต�มนุษย�ยังมองไม�เห็นว�า ปXญหาสิ่งแวดล�อมเข�าไปเกี่ยวข�องกับระบบเศรษฐกิจการเมืองได�อย�างไร 

ระดับท่ี 3 การต่ืนตัวในระดับน้ีจะทําให�มนุษย�มองเห็นความเช่ือมโยงทาง 
ด�านสิ่งแวดล�อมอย�างเปDนระบบมากข้ึน และมีการแสวงหาทางเลือกใหม� ๆ ในการจัดระบบ 
ทางเศรษฐกิจสังคม เช�น มองหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม� ที่เรียกกันว�า "การพัฒนา 
แบบย่ังยืน" ในขณะเดียวกันก็พัฒนาวิธีการจัดการทางสิ่งแวดล�อมที่มีลักษณะสลับซับซ�อนและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ระดับท่ี 4 เปDนการต่ืนตัวในระดับสูงสุด มนุษย�จะต�องนึกถึงความอยู�รอดของ
ธรรมชาติไม�ใช�ความอยู�รอดของมนุษย�จริยธรรมทางสิ่งแวดล�อมจะเกิดข้ึนได� ก็ต�อเมื่อเรามี
ความสัมพันธ�กับธรรมชาติ โดยการเห็น การรู�สึกสัมผัส การเข�าใจความรักและความห�วงใย ที่สําคัญ
คือ เกิดความศรัทธาโลกทัศน�ใหม�ซึ่งเปDนวิถีการคิดและความรู�สึกแบบใหม� อันเกิดจากการเข�าถึง
ธรรมชาติ ซึ่งหมายความว�าวิถีชีวิตแบบใหม�จะต�องมีลักษณะเรียบง�าย ปฏิเสธบริโภคนิยม ไม�ลุ�มหลง
ในวัตถุและใช�ชีวิตอย�างมีความหมาย 
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6. บทสรุป 
 บทน้ีทําให�ทราบถึงบทบาทความสัมพันธ�ของมนุษย�กับสิ่งแวดล�อม โดยจะเห็นได�ว�ามนุษย�น้ัน
เปDนส�วนหน่ึงของสิ่งแวดล�อม และมนุษย�ไม�อาจแยกตัวเปDนอิสระจากสิ่งแวดล�อมได�เน่ืองจากมนุษย�
อาศัยสิ่งแวดล�อมเพื่อความอยู�รอดของชีวิต ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตมนุษย�
รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย�ยังมีผลในการสร�างสรรค�หรือแก�ไขปXญหาสิ่งแวดล�อม และสามารถทําลาย
สิ่งแวดล�อมในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลจากการสร�างสรรค�สิ่งแวดล�อมหรือการทําลายสิ่งแวดล�อมดังกล�าว
สุดท�ายก็ส�งผลกลับมาสู�มนุษย� ในเมื่อมนุษย�มีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล�อมอย�างแนบแน�นเช�นน้ีจึงไม�
อาจปฏิเสธภาระความรับผิดชอบต�อการรักษาสภาพแวดล�อมที่ดีให�คงอยู�ตลอดไปเพื่อความอยู�รอด
อย�างยืนของมนุษย�เอง  
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คําถามท#ายบท 
 

1. เพราะเหตุใดจึงจําเปDนต�องเรียนรู�เรื่องความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล�อม 
2. จงบอกความสําคัญของสิ่งแวดล�อมที่มีต�อมนุษย� 
3. จงอธิบายว�าสิ่งแวดล�อมมีบทบาทต�อร�างกายมนุษย�อย�างไร 
4. จงอธิบายว�าสิ่งแวดล�อมมีบทบาทต�อปXจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย�อย�างไร 
5. สิ่งแวดล�อมมีบทบาทต�อรูปแบบขนบธรรมเนียมและประเพณีของมนุษย�อย�างไร 
6. เพราะเหตุใดสิ่งแวดล�อมจึงมีบทบาทต�อสุขภาพอนามัยของมนุษย� 
7. เพราะเหตุใดสิ่งแวดล�อมจึงมีผลต�อการประกอบอาชีพของมนุษย� 
8. จงยกตัวอย�างอิทธิพลของสิ่งแวดล�อมที่มีผลต�อการดารงชีวิตของนักศึกษาและคนในชุมชนของ

นักศึกษามา 5 อย�าง 
9. มนุษย�มีบทบาทต�อสิ่งแวดล�อมอย�างไรจงอธิบาย  
10. จงยกตัวอย�างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและมนุษย�ด�านรูปร�างหรือสัณฐานลักษณะเพื่อให� 

อยู�รอดมาอย�างน�อย 5 อย�าง 
11. จงยกตัวอย�างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตด�านสรีระเพื่อให�อยู�รอดมาอย�างน�อย 5 อย�าง 
12. จงยกตัวอย�างการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตด�านพฤติกรรมเพื่อให�อยู�รอดมาอย�างน�อย 5 อย�าง 
13. มนุษย�มีรูปแบบการปรับตัวเพื่อความอยู�รอดอย�างไรบ�างจงอธิบายพร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
14. มนุษย�และสิ่งแวดล�อมมีลักษณะความพันธ�กันอย�างไร 
15. จงอธิบายระดับการดํารงอยู�ของมนุษย�ที่สัมพันธ�กับสิ่งแวดล�อมทั้ง 5 ระดับ พอสังเขป 
16. จงอธิบายว�าเหตุใดมนุษย�จึงมีความสัมพันธ�ในลักษณะที่มนุษย�ทําลายธรรมชาติ 
17. จงอธิบาย “ความต่ืนตัวทางสิ่งแวดล�อม” ตามหลักของ Miller ทั้ง 4 ระดับ มาพอสังเขป 
18. จงยกตัวอย�างลักษณะของผู�ที่มีจริยธรรมทางสิ่งแวดล�อมมาอย�างน�อย 5 ข�อ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
ระบบนิเวศ 

 
เน้ือหาประจําบทท่ี 3 ระบบนิเวศ 

1. ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
2. ประเภทของระบบนิเวศ 
3. โครงสร�างของระบบนิเวศ 
4. บทบาทหน�าที่ขององค!ประกอบในระบบนิเวศ 
5. ความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
6. หน�าที่ของระบบนิเวศ 
7. ความสมดุลของระบบนิเวศ 
8. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศได� 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกประเภทของระบบนิเวศได� 
3. นักศึกษาสามารถจําแนกองค!ประกอบของระบบนิเวศได� 
4. นักศึกษาสามารถยกตัวอย5างองค!ประกอบของระบบนิเวศได� 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทหน�าที่ขององค!ประกอบในระบบนิเวศได� 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับป6จจัยทางกายภาพในระบบนิเวศได� 
7. นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตที่อยู5ร5วมกันในระบบนิเวศได� 
8. นักศึกษาสามารถจําแนกความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตที่อยู5ร5วมกันในระบบนิเวศได� 
9. นักศึกษาสามารถอธิบายหน�าที่ของระบบนิเวศและความสมดุลของระบบนิเวศได� 

10. นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได� 
11. นักศึกษาสามารถจําแนกระดับความหลากหลายทางชีวภาพได� 
12. นักศึกษาสามารถบอกประโยชน!และความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพได� 
13. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเพื่อรักษาระบบนิเวศให�คงอยู5ได� 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบทท่ี 3 

1. วิธีการสอน 
1.1 ใช�การสอนแบบบรรยาย 
1.2 ใช�การสอนนอกห�องเรียนจากสถานการณ!จรงิ 
1.3 เน�นให�ผู�เรยีนเป?นศูนย!กลางการเรียนรู� 
1.4 เน�นการมีส5วนร5วมของผู�เรียน 
1.5 วิธีการสอนแบบกลุ5มสัมพันธ! 
1.6 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ5ม 
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2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 
2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส!ต5างๆ 
2.3 แบ5งกลุ5มศึกษาระบบนิเวศนอกห�องเรียน นําเสนอหน�าช้ันเรียน สรุปผลที่ได�จากการศึกษา

ร5วมกัน 
2.4 ร5วมกันอภิปรายเน้ือหาและสรุปประเด็น 
2.5 ผู�สอนอธิบายและสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
2.6 ดูวีดีทัศน!เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพพร�อมตอบคําถาม 
2.7 ทําแบบฝMกหัด 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักรายวิชาชีวิตกับสิง่แวดล�อม(GE40001) 
2. Power point และสื่ออเิลก็ทรอนิกส!ต5าง ๆ 
3. ใบงาน 
4. การศึกษาในพื้นทีจ่ริง 
5. วีดีทัศน! 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ5มการนําเสนอในช้ันเรียนและการอภิปราย 
2. สังเกตจากพฤติกรรมจากการมีส5วนร5วมในและนอกช้ันเรียน และการทํากิจกรรมกลุ5ม 
3. การทําแบบฝMกหัดท�ายบท 
4. การทําใบงาน 
5. การตอบคําถามในช้ันเรียน 
6. การเข�าช้ันเรียน 

 



 

บทท่ี 3  
ระบบนิเวศ 

 
 สิ่งแวดล�อมไม5ได�อยู5โดดเด่ียวในธรรมชาติแต5อยู5รวมกันเป?นกลุ5มที่เรียกว5าระบบนิเวศ ซึ่ง
ระบบนิเวศเป?นระบบความสัมพันธ!กันระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล�อม จะมีความสัมพันธ!กันทั้ง
ทางตรงและทางอ�อม ลักษณะความสัมพันธ!ที่เกิดข้ึนจะมีความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม5มีชีวิต เช5น นํ้า แร5ธาตุ ความช้ืน และแสงสว5าง เป?นต�น ความสัมพันธ!ที่เกิดข้ึน
ดังกล5าวทําให�เกิดการถ5ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารอาหารให�กับระบบนิเวศ เพื่อให�เกิด
ความสมดุลเพื่อทุกชีวิตในระบบนิเวศสามารถอยู5รอดได� ระบบนิเวศเป?นพื้นฐานการศึกษาของ 
วิชานิเวศวิทยาซึ่งเป?นวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล�อม ต้ังแต5สิ่งมีชีวิตระดับ
ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ จนถึงระดับชีวาลัย ซึ่งความรู�ที่ได�จากการศึกษาเป?นพื้นฐานที่
สําคัญในการศึกษาทางด�านสิ่งแวดล�อม ดังน้ันจึงเห็นได�ว5าระบบนิเวศเกี่ยวข�องกับสิ่งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล�อม และเ น่ืองจากมนุษย! เป?นส5วนหน่ึงในระบบนิเวศ มนุษย!จึงจําเป?นต�องเรียนรู� 
ระบบนิเวศ ทั้งองค!ประกอบในระบบนิเวศ โครงสร�างบทบาทหน�าที่ ความสัมพันธ!ในระบบนิเวศ และ
กลไกการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อจะได�รับรู�และเข�าใจถึงความสัมพันธ!ในระบบนิเวศ และ
สามารถนําความรู�ที่ได�มาประยุกต!ใช�เพื่อให�มนุษย!สามารถอยู5รอดได�ภายในสภาวะที่สภาพแวดล�อม
เปลี่ยนแปลงไปและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู5อย5างจํากัด 
 
1. ความหมายนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 

1.1 ความหมายของนิเวศวิทยา 
นิเวศวิทยา (Ecology) เป?นวิทยาการแขนงหน่ึงของชีววิทยา ความหมายตามรากศัพท!

ของนิเวศวิทยา มาจาก“Oikology”เป?นจากรากศัพท!เดิมในภาษากรีกมาจากคําว5า “Oikos” แปลว5า 
บ�าน (Home) หรือ แหล5งที่อยู5 (Habitat) ผสมกับคําว5า “Logos”ที่แปลว5า การศึกษา(Study) โดย
ความหมายตามรากศัพท!นิเวศวิทยาจึงหมายถึง การศึกษาถึงความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิต  ที่มีต5อบ�าน
หรือแหล5งที่อยู5ซึ่งก็คือสิ่งแวดล�อมน่ันเอง 

โดยแอนสต! เฮคเคล (Ernst Haeckel) ซึ่งเป?น "บิดาแห5งวิชานิเวศวิทยา" และเป?น 
ผู�ก5อต้ังศาสตร!ทางด�านนิเวศวิทยา ได�ให�ความหมายของนิเวศวิทยาว5า เป?นการศึกษาความสัมพันธ!
ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับป6จจัยแวดล�อมทั้งที่เป?นสิ่งมีชีวิตและไม5มีชีวิตในธรรมชาติ 

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ! (2550: 22) การศึกษาถึงระบบความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิต
ด�วยกันและสิ่งไม5มีชีวิตที่อาศัยอยู5ร5วมกันในทางเกื้อกูล พึ่งพา ทําลายกัน 

เกษม จันทร!แก�ว (2556: 13) ได�ให�ความหมายของ “นิเวศวิทยา” คือ วิทยาศาสตร! 
แขนงหน่ึงของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ!ต5อสิ่งแวดล�อมทั้งมวลรวม ทั้งความสัมพันธ!ภายในกลุ5มสิ่งมีชีวิตและ
ระหว5างกลุ5มด�วย 

สรุปได�ว5า นิเวศวิทยา เป?นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ! (Interrelationship) 
ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อมและระหว5างสิ่งมีชีวิตด�วยกันและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม5มีชีวิตเป?นการศึกษา
ทั้งในด�านโครงสร�างและหน�าที่ของระบบ ซึ่งเป?นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามขอบเขตของนิเวศวิทยา
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สมัยใหม5 กําหนดจากการประสานงานของสิ่งมีชีวิตในระดับต5าง ๆ จากเล็กไปใหญ5ตามลําดับ 5 ระดับ 
แสดงดังภาพที่ 3.1 ดังน้ี 

1.1.1 สิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ต�องใช�พลังงานในการดํารงชีวิตซึ่งมีลักษณะที่
สําคัญ ดังน้ี  ประกอบไปด�วยเซลล! มีการหายใจ มีการขับถ5ายของเสีย ต�องมีการเจริญเติบโต
เคลื่อนไหวได�ด�วยพลังงานที่เกิดข้ึนในร5างกาย สืบพันธุ!ได� ต�องกินอาหารหรือแร5ธาตุต5างๆ และ
สามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมได� 

1.1.2 ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู5ร5วมกันในพื้นที่ใด
พื้นที่หน่ึงและเป?นส5วนหน่ึงของชุมชน เช5น ประชากรนกในรัง ประชากรกวางในปkา เป?นต�น 

1.1.3 กลุ5มสิ่งมีชีวิตหรือสังคมของสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ
ชนิดที่มาอาศัยอยู5รวมกัน หรือกลุ5มของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู5ในสิ่งแวดล�อมหรือแหล5งที่อยู5
เดียวกัน บทบาทของสมาชิกในแต5ละกลุ5มต5างก็มีความสัมพันธ!กันโดยทางตรงหรือทางอ�อม เช5น กุ�ง 
หอย ปู ปลา สาหร5ายในอ5างบัว เป?นต�น 

1.1.4 ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิตในแหล5งที่อยู5อาศัย 
ณ.ที่ใดที่หน่ึง ซึ่งมีความสัมพันธ!มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม5มีชีวิตและ
ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด�วยกันเอง โดยมีการถ5ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณน้ัน ๆ สู5
สิ่งแวดล�อม เช5น ระบบนิเวศปkาชายเลน ระบบนิเวศทะเลทราย เป?นต�น 

1.1.5 ชีวภูมิภาค (Biosphere) หมายถึง บริเวณหรือสถานที่ใดสถานที่หน่ึงที่ประกอบ   
ด�วยระบบนิเวศหลายระบบนิเวศมาสัมพันธ!กัน ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศหลากหลายระบบ ทั้งระบบตาม
ธรรมชาติ ได�แก5 ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศปkาไม� ทุ5งหญ�า ทะเลทราย หรือระบบนิเวศทางนํ้า เช5น 
แม5นํ้า ทะเลมหาสมุทร และระบบนิเวศที่มนุษย!สร�างข้ึน ได�แก5 ระบบนิเวศชุมชนเมืองอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม เป?นต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.1 ระดับความสมัพันธ!ใน
นิเวศวิทยาสมัยใหม5 
ที่มา : http://www.scimath.org/ 
lessonbiology/item/7040-2016-05-22-
14-49-08 
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1.2 ความหมายของระบบนิเวศ 
คําว5าระบบนิเวศ (Ecosystem) มีผู�ให�นิยามไว�หลายความหมาย ดังน้ี 
Odum (1971: 40) ระบบนิเวศ หมายถึง หน5วยพื้นที่หน่ึงที่ประกอบด�วยสังคมของ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อมที่ทําหน�าที่ร5วมกัน 
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ! (2550: 22) นิยามคําว5าระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ!ใน 

การรับหรือส5งพลังงานและแร5ธาตุระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม5มีชีวิต หรือระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
ณ.บริเวณใดบริเวณหน่ึง การเป?นผู�รับและผู�ให�ซึ่งกันและกันเช5นน้ีทําให�สิ่งมีชีวิตที่อยู5ในบริเวณเดียวกนั
เกิดความสัมพันธ!กัน 

เกษม จันทร!แก�ว (2556:13) ระบบนิเวศ คือ หน5วยพื้นที่ที่ประกอบด�วยสิ่งมีชีวิต 
และไม5มีชีวิต สิ่งแวดล�อม สังคม สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย!สร�างข้ึน สิ่งที่เป?นพิษภัยหรือ
สิ่งที่มีคุณประโยชน! ซึ่งอาจมีเพียงกลุ5มเดียวหรือหลายๆกลุ5มรวมกันก็ได� 

จากนิยามดังกล5าว สรุปได�ว5า ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบของความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม5มีชีวิตที่อยู5ร5วมกันในพื้นที่แห5งใดแห5งหน่ึง โดยมีความสัมพันธ!กันมีการถ5ายทอดพลังงาน 
และหมุนเวียนสารอาหารให�แก5กันและกันในระบบ ดังน้ันในระบบนิเวศจะมีองค!ประกอบและ
ความสัมพันธ!กันซึ่งสามารถสรุปได� ดังน้ี 

1.2.1 หน5วยพื้นที่ หมายถึง ระบบนิเวศจะถูกจํากัดขอบเขตหรือขนาด ซึ่งจะเล็กหรือ
ใหญ5ก็ได�แต5ต�องให�มีอาณาบริเวณอย5างเด5นชัด เช5น สระนํ้า อ5างเก็บนํ้า ปkาไม� ระบบเมืองและ     
ระบบชนบท เป?นต�น 

1.2.2 สังคมของสิ่งมีชีวิต หมายถึง องค!ประกอบหรือโครงสร�างทั้งหมดที่อยู5ภายในหน5วย
พื้นที่หรือระบบนิเวศน้ัน ๆ อาจเป?นสิ่งแวดล�อมที่มีชีวิตหรือไม5มีชีวิตและอาจเป?นสิ่งที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย!สร�างข้ึนก็ได� 

1.2.3 การทําหน�าที่ร5วมกันขององค!ประกอบ หมายถึง องค!ประกอบทั้งหลายใน 
ระบบนิเวศต5างก็มีบทบาทและหน�าที่ของตน จึงสามารถสร�างความสัมพันธ!ที่จะอยู5ร5วมกันกับสิ่งต5าง ๆ  
ทั้งกลุ5มเล็กและกลุ5มใหญ5 และสุดท�ายจะแสดงเอกลักษณ!ของระบบน้ัน ๆ 
 
2. ประเภทของระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศขนาดที่ใหญ5ที่สุดในโลกเรียกว5าชีวาลัย หรือโลกของสิ่งมีชีวิตเป?นระบบซึ่ง
ประกอบด�วยระบบนิเวศย5อยต5าง ๆ หลายระบบ  ซึ่งมีลักษณะที่แตกต5างกันข้ึนอยู5กับเกณฑ!ที่ใช�
จําแนก โดยประเภทของระบบนิเวศแบ5งได� ดังน้ี 

2.1 การจําแนก ลักษณะของการถ:ายทอดพลังงานและสารอาหาร 
การจําแนกโดยใช�ลักษณะน้ีสามารถแบ5งออกเป?น 3 ประเภท ได�แก5 
2.1.1 ระบบนิเวศเป;ด (Open ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่มีการถ5ายทอดพลังงาน

และสารอาหารระหว5างระบบนิเวศ ระบบนิเวศแบบน้ีจะพบทั่วไปในธรรมชาติ เช5น การถ5ายเท
พลังงานและสารอาหารระหว5างระบบนิเวศทุ5งหญ�ากับระบบนิเวศปkาไม� หรือระหว5างระบบนิเวศปkาไม�
กับระบบนิเวศแม5นํ้า โดยมี ลม ฝน สัตว!และป6จจัยอื่นๆ เป?นตัวเช่ือมโยง  
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2.1.2 ระบบนิเวศป;ด (Closed ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่มีเฉพาะการถ5ายทอด
พลังงาน แต5ไม5มีการถ5ายทอดสารอาหารระหว5างระบบนิเวศ เราไม5พบระบบนิเวศประเภทน้ีใน
ธรรมชาติแต5อาจสร�างข้ึนได� เช5น ตู�เลี้ยงปลาที่ปrดสนิท 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 ระบบนิเวศแบบป;ด 
ที่มา: ผู�เรียบเรียง 
 

 

2.1.3 ระบบนิเวศอิสระ (Isolated ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่ไม5มีทั้ง 
การถ5ายทอดพลังงานและสารอาหารระหว5างระบบนิเวศ ซึ่งจะไม5พบในธรรมชาติและไม5สามารถ 
สร�างข้ึนได� จึงเป?นระบบนิเวศในทางทฤษฎีหรือในจินตนาการเท5าน้ัน 

2.2 จําแนกโดยใชIการเกิดเปJนเกณฑ�จะแบ:งระบบนิเวศไดIเปJน 2 ประเภท ไดIแก: 
2.2.1 ระบบนิเวศทางธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติ (Natural and Semi - natural 

ecosystems) เป?นระบบที่ต�องพึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย!เพื่อที่จะทํางานได� 
1) ระบบนิเวศแหล:งนํ้า (Aquatic ecosystems) เป?นระบบนิเวศที่ มี

สิ่งแวดล�อมและแหล5งที่อยู5เป?นนํ้า หากแบ5งโดยความเค็มของนํ้าเป?นตัวช้ีวัด ถ�าความเค็มนํ้าเป?นศูนย!
หรือ  เรียกว5า“ระบบนิเวศนํ้าจืด”ระดับความเค็มของนํ้าอยู5ในช5วง 1-10 พีพีที เรียกว5า“ระบบ 
นิเวศนํ้ากร5อย” และถ�านํ้ามีความเค็มต้ังแต5 10 พีพีที ข้ึนไป เรียกว5า “ระบบนิเวศนํ้าเค็ม” 
 (เกษม จันทร!แก�ว 2556:13 ) แบ5งระบบนิเวศได� ดังน้ี 

1.1) ระบบนิเวศนํ้าจืด (Freshwater ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่ 
เป?นแหล5งที่อยู5อาศัยของสิ่งมีชีวิตและมีความสําคัญต5อมนุษย!เป?นอย5างมาก เป?นแหล5งทรัพยากร 
ที่หาได�ง5ายและสะดวกต5อการทีม่นุษย!จะนํามาใช�ในชีวิตประจําวัน เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม 
ดังน้ันป6จจัยต5าง ๆ ที่มีต5อพืชและสัตว!ในแหล5งนํ้าจะมีผลต5อมนุษย!ซึ่งเป?นผู�ใช�แหล5งนํ้าทั้งทางตรงและ
ทางอ�อม ระบบนิเวศนํ้าจืดประกอบด�วย ระบบนิเวศนํ้าน่ิง (Pool zone) เป?นบรเิวณที่นํ้าไหลช�าทําให�
มีตะกอนสะสมมาก ได�แก5 สระนํ้า ทะเลสาบนํ้าจืด อ5างเกบ็นํ้า หนอง บึง เป?นต�น และระบบนิเวศนํ้า
ไหล (Rapid zone) เป?นบรเิวณที่มีกระแสนํ้าไหลแรงจึงไม5มตีะกอนสะสมอยู5ก�นนํ้าเพราะถูก
กระแสนํ้าพัดพาไปหมด ได�แก5 แม5นํ้า ลําธาร คลอง นํ้าตก เป?นต�น สิ่งมีชีวิตในสงัคมหรือระบบนิเวศ
นํ้าจืด ได�แก5 สาหร5าย พืชนํ้าแพลงก!ตอนพืชและสัตว! ปลา กบ หอย กุ�ง แมลงนํ้า เป?นต�น รวมถึงพวก
แร5ธาตุ สารอินทรีย! และป6จจัยตามธรรมชาติทางกายภาพ ได�แก5 แสง อุณหภูมิ ความช้ืน ความเป?น
กรด-ด5าง รวมทัง้ป6จจัยทีเ่กิดจากการกระทําของมนุษย! ได�แก5 นํ้าเสียจากแหล5งนํ้าชุมชน สารเคมีทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อชะล�างลงสู5แหล5งนํ้าจะไปทาํลายสิ่งมีชีวิตในนํ้าบางชนิดทําให�มี
ผลกระทบต5อการถ5ายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหล5งนํ้า 
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1.2) ระบบนิเวศนํ้ากร:อย (Estuarine ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่มี 
พื้นนํ้าเช่ือมต5อระหว5างระบบนิเวศนํ้าจืดกับระบบนิเวศนํ้าเค็ม สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู5จึงแตกต5างจากสัตว!
ที่อาศัยอยู5ในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีบางช5วงของชีวิตที่อยู5ในทะเลหรือนํ้ากร5อย  
ระบบนิเวศนํ้ากร5อยที่สําคัญ ได�แก5 ระบบนิเวศชายเลน เป?นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ!มากที่สุด
ที่เป?นแหล5งอาหารที่สําคัญแห5งหน่ึง พืชในปkาชายเลนประกอบด�วยพืชจําพวกโกงกาง แสม และลําพู 
เป?นต�น และมีสัตว!อยู5หลายชนิด ระบบนิเวศปkาชายเลนมีส5วนสําคัญในการช5วยเสริมสร�างความ
สมบูรณ!ให�กับบริเวณใกล�เคียง (ศศินา ภารา, 2550: 78) 

1.3) ระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่มี 
ขนาดใหญ5ที่สุด เป?นแหล5งรวมของสิ่งมีชีวิตชนิดต5าง ๆ ระบบนิเวศทางทะเลแต5ละแห5งจะแตกต5างกัน
ออกไปข้ึนอยู5กับอุณหภูมิ ระดับความเค็ม และระดับความลึก  โดยระบบนิเวศทางทะเลประกอบด�วย
ชุมชน 3 แบบ คือ 

(1)  ระบบนิเวศหาดหิน (Rocky shore) ประกอบด�วยชายฝ6wงทะเล      
ซึ่งมีทั้งหาดทรายและหาดหิน เป?นบริเวณที่ถูกนํ้าทะเลซัดข้ึนมาตลอดเวลา ฉะน้ันสัตว!ที่อาศัยอยู5
บริเวณน้ีต�องคงทนต5อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช5น หอยนางรม เพรียงหิน เม5นทะเล 
ดอกไม�ทะเล สาหร5ายสีแดง เป?นต�น 

(2)  ระบบนิเวศหาดทราย (Sandy beach) สิ่งมีชีวิตที่อยู5ในระบบน้ี 
ต�องมีการปรับตัวมากเพราะคลื่นซัดทรายในสภาพที่รุนแรง เช5น ปูลม ปูหนุมาน เคลื่อนที่ได�รวดเร็ว
และมีเหงือกใหญ5 ที่ชุ5มช้ืนอยู5เสมอทนความแห�งแล�งได�ดี นอกจากน้ียังมีพวกหอยเสียบ หอยทับทิม 
ชอบฝ6งตัวหรือขุดรูอยู5ในทราย เป?นต�น 

(3)  ระบบนิเวศแนวปะการัง (Coral reef) หรืออุทยานใต�ทะเลปะการัง
สืบพันธุ!ด�วยการแตกหน5อเช่ือมติดกันมีสารหินปูนห5อหุ�มลําตัว กลุ5มก�อนปะการังที่สวยงามมาก เช5น 
ปะการั งเขากวาง  ปะการังสมอง ปะการั งเห็ด ปะการังต�นไม�   เป?นต�น โดยระบบนิเวศ 
แนวปะการังเป?นแหล5งที่ให�ความอุดมสมบูรณ!ทางด�านอาหาร ที่อยู5อาศัย และแหล5งอนุบาลตัวอ5อน
ของสัตว!นํ้าแต5ละชนิด เป?นระบบนิเวศในทะเลที่มีความหลากหลายและให�ผลผลิตสูงมาก 

 

 
(ก) ระบบนิเวศนํ้าจืด                           (ข)ระบบนิเวศทางทะเล 

ภาพท่ี 3.3 ระบบนิเวศทางนํ้า 
ที่มา : http://yournec.org/content/lily-pads-and-grasses-klamath-lake 
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2) ระบบนิเวศทางบก (Terrestrial ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่ มี
สิ่งแวดล�อม และแหล5งที่อยู5เกี่ยวข�องกับพื้นดินต5างกันไป แบ5งตามสภาพพื้นที่เป?น 2 ประเภท คือ 

2.1) ระบบนิเวศก่ึงบก เป?นระบบนิเวศที่มสีิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว!อาศัยอยู5ได�
ทั้งในสภาพที่แห�งหรือมีนํ้า ทั้งน้ีเพราะบางช5วงฤดูกาลนํ้าจะแห�ง บางช5วงจะมีนํ้าท5วมขัง สิ่งมีชีวิต
จําเป?นต�องมกีารปรบัตัว เช5น ปkาพรุ ซึ่งพบตามทีลุ่5มในภาคใต� เป?นปkาทีม่ีนํ้าจืดขังอยู5ตลอดปy และนํ้า  
มีความเป?นกรดสงู พันธุ!ไม�ส5วนใหญ5เป?นไม�ขนาดเล็ก เช5น หวาย หมากแดง และตังหน เป?นต�น และ 
ปkาชายเลนซึ่งเป?นปkาที่ปกคลุมอยู5บนดินเลนรมิฝ6wงทะเลในแถบนํ้ากร5อยหรือนํ้าทะเลเข�าถึง 

2.2) ระบบนิเวศบนบกแทI เป?นระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว!อาศัยอยู5บนบก
ตามปkา ทุ5งหญ�า และทะเลทราย เช5น ระบบนิเวศปkาเบญจพรรณ ระบบนิเวศปkาดิบช้ืน ระบบนิเวศ 
ทุ5งหญ�า และระบบนิเวศทะเลทราย เป?นต�น 

 

(ก) ระบบนิเวศปkาชายเลน                       (ข) ระบบนิเวศทุ5งหญ�าสะวันนา 
     ภาพท่ี 3.4 ระบบนิเวศกึ่งบกและระบบนิเวศบกแท� 
     ที่มา: (ก) https://sites.google.com/site/prutmangroveproject/home/pra-  
                     yochn-khxng- pa-chay-len 
           (ข) https://travelblog.expedia.co.th/ecotourism/bd07_aug17/ 

 
2.2.2 ระบบนิเวศท่ีมนุษย�สรIางขึ้น (Man – made Ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่

ไม5ได�เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต5มนุษย!เป?นผู�สร�างข้ึน แบ5งได� 4 แบบ ดังน้ี 
1) ระบบนิเวศเมือง (Urban ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่เกิดจากมนุษย!

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติให�กลายเป?นชุมชนที่อยู5อาศัย อาคารพาณิชย! สถานที่
ราชการ เป?นต�น ทําให�สิ่งแวดล�อมธรรมชาติเหลืออยู5น�อยมากหรือหมดไป และเมื่อเกิดป6ญหา
สิ่งแวดล�อมมนุษย!ได�พยายามนําพืชและสัตว!จากปkามาไว�ในเมืองเพื่อให�เมืองร5มรื่นมีความเป?น
ธรรมชาติและคล�ายคลึงธรรมชาติมากที่สุด แต5อย5างไรก็ตามเมืองก็ต�องพึ่งพาสารอาหารและพลังงาน
จากระบบนิเวศอื่น ๆ ระบบนิเวศเมืองจึงเป?นระบบนิเวศที่รบกวนธรรมชาติมากที่สุด 
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2) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมต5างๆ ซึ่งดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให�เหมาะกับสภาพการทํางาน 
ตามชนิดของผลิตภัณฑ! บางครั้งอาจกระจุกตัวเป?นนิคมอุตสาหกรรมหรือแยกออกไป ระบบนิเวศน้ี
เป?นระบบนิเวศที่ต�องพึ่งพาอาหาร และแสวงหาพลังงานเพิ่มเติมจากธรรมชาติ เช5น นํ้ามันเช้ือเพลิง     
ถ5านหิน และพลังงานอื่น ๆ จากภายนอก ได�แก5 ระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเกษตร เช5น ระบบนิเวศ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป?นต�น 

3) ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural ecosystem) เป?นระบบนิเวศ 
ที่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศธรรมชาติ สําหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว! ทําให�พื้นที่เดิมถูกรบกวน และ
ระบบนิเวศเดิมหมดสิ้นไปกลายเป?นแหล5งเกษตรกรรมตามชนิดของการเกษตร ได�แก5 ระบบนิเวศ 
นาข�าว ระบบนิเวศสวนมะม5วง และระบบนิเวศสวนดอกไม� เป?นต�น 

4) ระบบนิเวศจําลอง (Artificial ecosystem) เป?นระบบนิเวศที่มนุษย!สร�าง
ข้ึนเพื่อให�เกิดความเพลิดเพลินและผ5อนคลายเป?นการย5อส5วน และปรับปรุงให�คล�ายระบบนิเวศใน
ธรรมชาติมากที่สุด ได�แก5 ระบบนิเวศในตู�ปลา หรืออ5างเลี้ยงปลา เป?นต�น  
 

 
         (ก) ระบบนิเวศเมอืง           (ข) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม           (ค) ระบบนิเวศเกษตร 
ภาพท่ี 3.5 ระบบนิเวศที่มนุษย!สร�างข้ึน 
ที่มา: (ก) http://sneakbowar.blogspot.com/ 
 (ข) http://www.vcharkarn.com/varticle/39768 
 (ค) http://agrscience.blogspot.com/2015/04/blog-post_96.html 
 
3. โครงสรIางของระบบนิเวศ (Ecology structure) 
 ระบบนิเวศมีหลายประเภทซึ่งแต5ละประเภทจะประกอบด�วย ประชากร ชุมชนหรือ
สภาพแวดล�อมที่แตกต5 างกันออกไป แต5ทุกระบบจะมีลักษณะโครงสร�างของระบบนิเวศ 
มีองค!ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือ องค!ประกอบที่มีชีวิตและองค!ประกอบที่ไม5มีชีวิต 
ดังน้ี 
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                                                 แสง 
 

คาร!บอนไดออกไซด! + นํ้า              คลอโรฟrลล!        นํ้าตาลกลูโคส + ออกซิเจน + นํ้า 
 

3.1 องค�ประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic component) 
หากแบ5งตามข้ันการบริโภคแบ5งองค!ประกอบที่มีชีวิตออกเป?น 2 กลุ5ม คือ องค!ประกอบ 

ที่สร�างอาหารเองได� (Autotrophic component) และองค!ประกอบที่ไม5สามารถสร�างอาหารเองได� 
(Heterotrophic component) แต5หากจําแนกตามบทบาทหน�าที่จําแนกได� 3 กลุ5ม คือ ผู�ผลิต 
ผู�บริโภค และผู�ย5อยสลาย ดังน้ี 

3.1.1 ผูIผลิต (Producer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร�างอาหารเองได� (Autotroph) 
โดยการเปลี่ยนรูปอนินทรียสารให�อยู5ในรูปอินทรียสาร  ซึ่งเป?นกลุ5มที่มีบทบาทสําคัญมากเน่ืองจาก
เป?นส5วนเริ่มต�นขององค!ประกอบในระบบนิเวศ โดยผู�ผลิตแบ5งออกเป?น 2 ประเภท คือ 

1) Photoautotroph หมายถึง สิ่ งมีชี วิตที่สามารถสร�างอาหารเองได� 
โดยใช�พลังงานแสงมาใช�ในกระบวนการสังเคราะห!แสง(Photosynthesis) ได�แก5 กลุ5มพืชสีเขียว และ
แพลงก!ตอนพืช เป?นต�น ซึ่งสามารถสร�างอาหารได�เองโดยอาศัยคลอโรฟrลล!(Chlorophyll) เป?น 
รงควัตถุที่ใช�จับพลังงานจากแสงอาทิตย! แล�วเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่รับเข�ามาในรูปอนินทรียสาร 
ที่มีโมเลกุลง5ายๆ ได�แก5 นํ้า และคาร!บอนไดออกไซด!ให�กลายเป?นอินทรีสาร ได�แก5 คาร!โบไฮเดรต 
(นํ้าตาลกลูโคส) ก�าซออกซิเจนและนํ้า โดยกระบวนการสังเคราะห!ด�วยแสง ผู�ผลิตจะนําพลังงานจาก
แสงอาทิตย!มาใช�คิดเป?นพลังงานเพียง 0.1 - 0.2 % ของพลังงานที่โลกได�รับจากดวงอาทิตย!เท5าน้ัน 
แสดงดังสมการสังเคราะห!แสง ดังน้ี 
 
                    6 CO2 +12H2O     ----------------->    C6H12O6   +  6O2   +  6H2O 

         
 

แม�ว5าผู�ผลิตสามารถสร�างอาหารด�วยตนเองแล�ว นอกจากน้ีผู�ผลิตบางชนิดยัง
สามารถจับสิ่งมีชีวิตอื่นเป?นอาหารอีก เช5น ว5านกาบหอยแครง หยาดนํ้าค�าง และหม�อข�าวหม�อแกงลิง 
เป?นต�น ถึงแม�พวกน้ีบริโภคสัตว!เป?นอาหารได�แต5ก็จัดเป?นผู�ผลิต แสดงดังภาพที่ 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) ว5านกาบหอยแครง                            (ข) หม�อข�าวหม�อแกงลงิ 
        ภาพท่ี 3.6 กลุ5มพืชที่ทําหน�าทีผู่�ผลิตและสามารถบรโิภคสัตว!เป?นอาหารได� 
        ที่มา : (ก) https://www.suanattaporn.com/article/13/รวบรวมวิธีปลูกต�นกาบ    
                     หอยแครง 
           (ข) http://kruyanita.blogspot.com/2015/12/4.html 
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2) Chemoautotroph หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร�างอาหารเองได� โดยใช�

พลังงานเคมี และใช�คาร!บอนไดออกไซด! นํ้า และอนิทรียสารบางชนิดในการสังเคราะห!อาหาร ได�แก5
แบคทีเรียบางชนิด เช5น Purple sulfur bacteria และ Nitrifying bacteria เป?นต�น 

3.1.2 ผูIบริโภค (Consumer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม5สามารถสร�างอาหารเองได� 
ต�องหาอาหารและพลังงานให�ตัวเอง โดยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป?นอาหาร (Heterotroph) 
จึงได�รับพลังงานถ5ายทอดในรูปอินทรียสารโดยตรง หากจําแนกผู�บริโภคตามลักษณะอาหารที่บริโภค
ได� 4 กลุ5ม ดังน้ี 

1) ผูIบริโภคท่ีกินพืชเปJนอาหาร (Herbivore) จัดเป?นผู�บริโภคอันดับที่ 1 
เรียกว5า“Primary consumer” หมายถึง ผู�บริโภคที่กินเฉพาะพืชเป?นอาหาร เป?นกลุ5มที่มีความสําคัญ
ในการเปลี่ยนเน้ือเย่ือจากพืชมาเป?นเน้ือเย่ือสัตว! และเป?นกลุ5มที่ได�รับพลังงานจากผู�ผลิตโดยตรง เช5น  
เช5น วัว ควาย ช�าง ม�า พะยูน แมลง และกระต5าย เป?นต�น     

 

 (ก) ช�าง                          (ข) แพะ                           (ค) พะยูน 
ภาพท่ี 3.7 ผู�บริโภคที่กินพืชเป?นอาหาร 

ที่มา: (ก) https://a-z-animals.com/animals/african-forest-elephant/pictures/4554/ 
 (ข) http://www.animals-farm.com/category 
 (ค) https://guru.sanook.com/2950/ 
 

2) ผูIบริโภคท่ีกินสัตว�เปJนอาหาร (Carnivore) จัดเป?นผู�บริโภคอันดับที่ 2
เรียกว5า“Secondary consumer”หมายถึง ผู�บริโภคที่กินเฉพาะสัตว!เป?นอาหารเพียงอย5างเดียว 
โดยทั่วไปมีขนาดใหญ5และแข็งแรงกว5าเหย่ือ มีพัฒนาด�านโครงสร�างเพื่อเป?นผู�ล5า ได�แก5 กงเล็บ   
จะงอยปาก เข้ียว มีระบบกล�ามเน้ือและระบบย5อยอาหารที่ดี เช5น  ปลากินเน้ือ งู สิงโต เสือ จระเข� 
เหย่ียว สุนัขจิ้งจอก เป?นต�น 
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                (ก) เสือ                            (ข) จระเข�                      (ค) เหย่ียว 
ภาพท่ี 3.8 ผู�บริโภคที่กินสัตว!เป?นอาหาร 

ที่มา : (ก) https://th.wikipedia.org/wiki /File:Panthera_tigris_altaica_female.jpg 
 (ข) http://www.slowlife.company/ 
 (ค) https://th.wikipedia.org/wiki/media/File:Brown-Falcon,-Vic,-3.1.2008.jpg 
 

3) ผูIบริโภคท่ีกินท้ังพืชและสัตว� (Omnivore) จัดเป?นผู�บริโภคอันดับที่ 3 
เรียกว5า“Tertiary consumer”หมายถึง ผู�บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว!เป?นอาหาร เช5น  แมว สุนัข เป?ด 
หมี ลิง เป?นต�น และ มนุษย! ซึ่งมนุษย!เป?นสิ่งมีชีวิตที่อยู5ในระดับสูงสุดของห5วงโซ5อาหาร (Top 
consumer) ที่ไม5ถูกสัตว!อื่นๆ มากินต5อตามลําดับข้ันของห5วงโซ5อาหาร 

(ก) มนุษย!                            (ข) ลิง                            (ค) นก 
ภาพท่ี 3.9 ผู�บริโภคที่กินทัง้พืชและสัตว! 

ที่มา: (ก) ผู�เรียบเรียง 
 (ข) http://udonthaniintheworldtoday.blogspot.com/2013/08/blog-post.html 
 (ค) ผู�เรียบเรียง 
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4) ผูIบริโภคท่ีกินซากพืชซากสัตว� หรือผู�บริโภคเศษอินทรีย! (Scarvenger or 
Detritivore) ผู�บริโภคกลุ5มน้ีจะกัดกินเศษซากพืชซากสัตว!ให�มีขนาดเล็กลงเพื่อให�ผู�ย5อยสลายต5อไป
โดยสัตว!ที่กินซากพืชและซากสัตว!ขนาดเล็ก ๆ เป?นอาหาร เรียกว5า Detritivore เช5น ด�วง ปลวก 
ไส�เดือน เป?นต�น ส5วน scavenger หมายถึง สัตว!ที่กินซากสัตว!ขนาดใหญ5เป?นอาหาร เช5น นกแร�ง และ
กา เป?นต�น 

            (ก) ไส�เดือน                         (ข) ปลวก                       (ค) แร�ง 
ภาพท่ี 3.10 ผู�บรโิภคที่กินซากพืชซากสัตว! 

ที่มา : (ก)https://esan108.com 
 (ข) http://www.killbugcenter.com/article/23 
 (ค)https://www.matichon.co.th/news/517638 
 

3.1.3 ผูIย:อยสลาย (Decomposer หรือ Saphotroph) หมายถึง สิ่ งมีชี วิตที่ 
ไม5สามารถสร�างอาหารเองได� เช5น แก5 เห็ด รา แบคทีเรีย และจุลินทรีย! เป?นต�น เป?นสิ่งมีชีวิตที่ทํา
หน�าที่สลายซากและเศษอินทรีย!ต5าง ๆ ให�มีขนาดเล็กลงด�วยการย5อยภายนอกเซลล! โดยการปล5อย
เอนไซม!ออกมาย5อยอินทรีย!สารที่อยู5ในซากพืชซากสัตว!ให�เป?นอนินทรียสาร แล�วดูดซึมส5วนที่เป?นอนิ
นทรียสารเข�าไปใช�เป?นอาหาร บางส5วนจะเหลือไว�ให�ผู�ผลิตนําไปใช�  ผู�ย5อยสลายจึงเป?นผู�ที่แปรสภาพ
สารอาหารจากสารประกอบอินทรีย!ให�เป?นสารอนินทรีย! เพื่อให�ผู�ผลิตสามารถนําไปใช�ในการ
สังเคราะห!สารอาหารได� สิ่งมีชีวิตกลุ5มน้ีมีจํานวนมาก แต5เน่ืองจากมีขนาดเล็กเมื่อคิดมวลรวมจึงมี
นํ้าหนักน�อย แต5มีอัตราการเผาผลาญสูง สามารถปลดปล5อยพลังงานออกมาเป?นจํานวนมากจึงมี
บทบาทสําคัญในวัฏจักรการหมุนเวียนอาหารในระบบนิเวศ 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.11 เห็ดมบีทบาทเป?นผู�ย5อยสลาย 
ที่มา:http://www.thaigoodview.com/node/163382 
?page=0,5 
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3.2 องค�ประกอบท่ีไม:มีชีวิต (Abiotic component) 
3.2.1 อนินทรียสาร (Inorganic substances) เป?นสารที่ ได�มาจากแร5ธาตุและ

องค!ประกอบต5างๆ ที่ไม5มีชีวิต ซึ่งเป?นองค!ประกอบสําคัญในเซลล!สิ่งมีชีวิต เช5น คาร!บอน ไนโตรเจน
ออกซิเจน กํามะถัน และนํ้า เป?นต�น สารเหล5าน้ีมีการหมุนเวียนการใช�ในระบบนิเวศ  

3.2.2 อินทรียสาร (Organic compound) เป?นสารที่ ได�มาจากสิ่งมีชี วิต ได�แก5
สารอินทรีย!ที่จําเป?นต5อชีวิต เช5น โปรตีน คาร!โบไฮเดรต ไขมัน ฮิวมัส และสารอินทรีย!เคมีอื่น ๆ ที่มี 
ความจําเป?นต5อการดํารงชีวิตและเป?นองค!ประกอบหลักในร5างกายของสิ่งมีชีวิต 

3.2.3 สภาพแวดลIอมทางกายภาพ (Physical Environment) เป?นสภาพที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ!ระหว5างพลังงานจากดวงอาทิตย!กับสารเคมี และโครงสร�างของเปลือกโลก ภายในระบบนิเวศ
เป?นป6จจัยที่มีผลต5อความมั่นคงของระบบนิเวศ เช5น ความช้ืน อุณหภูมิ แสง อากาศ ความเป?นกรด-ด5าง
กระแสลม กระแสนํ้า และพื้นผิวที่อยู5อาศัย ซึ่งรวมเรียกว5า ป6จจัยจํากัด (Limiting factors) 
 

4. บทบาทหนIาท่ีขององค�ประกอบในระบบนิเวศ 
องค!ประกอบในระบบนิเวศทั้งส5วนที่มีชีวิตและไม5มีชีวิตมีบทบาทหน�าที่แตกต5างกันไปดังน้ี 
4.1 บทบาทหนIาท่ีของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตมีบทบาทหน�าที่แตกต5างกันในระบบนิเวศ ทั้งการถ5ายทอดพลังงานด�วยลําดับข้ัน
การบริโภคและการหมุนเวียนสารอาหาร โดยบทบาทของสิ่งมีชีวิตมี ดังน้ี (ศศินา ภารา, 2550; 75) 

4.1.1 ผู�ผลิต ได�แก5 พืชทุกชนิด แบคทีเรียบางชนิด มีบทบาทหน�าที่ในการนําพลังงาน
แสงจากดวงอาทิตย!หรือพลังงานเคมีมาผลิตอาหาร และถ5ายทอดให�ผู�บริโภค รวมทั้งมีบทบาทในการ
ผลิตก�าซออกซิเจนที่ทุกชีวิตต�องการ 

4.1.2 ผู�บริโภค ได�แก5 สัตว!ทุกชนิดมีบทบาทหน�าที่ในเรื่องบริโภคทําให�ระบบนิเวศสมดุล
นอกจากน้ีผู�บริโภคยังมีส5วนช5วยในการผลิตก�าซคาร!บอนไดออกไซด!ให�พืชได�ใช�ในกระบวนการ
สังเคราะห!ด�วยแสง 

4.1.3 ผู�ย5อยสลาย ได�แก5 จุลินทรีย!ต5าง ๆ มีส5วนช5วยย5อยสลายซากพืชซากสัตว!ทําให�เกิด
การหมุนเวียนแร5ธาตุในระบบนิเวศ 

4.2 บทบาทหนIาท่ีของสิ่งไม:สิ่งมีชีวิต 
องค!ประกอบที่ไม5มีชีวิตนอกจากเป?นองค!ประกอบที่สําคัญในระบบนิเวศยังเป?นป6จจัยที่มี

ผลต5อการดํารงอยู5ของระบบนิเวศ ดังน้ี 
4.2.1 อุณหภูมิเป?นเครื่องกําหนดชนิดของพืชและสัตว! เน่ืองจากอุณหภูมิมีอิทธิพลต5อ

การเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในนํ้า การเปลี่ยนแปลงรูปพรรณสัณฐานและสรีระวิทยาของสิ่งมีชีวิต
การอพยพของสัตว! การแพร5กระจายของพืชและสัตว!ในพื้นที่ต5าง ๆ และควบคุมชนิดของไข5และ
อัตราส5วนของเพศในสัตว!บางชนิด เป?นต�น 

4.2.2 นํ้าและความช้ืน พืชและสัตว!มีการถ5ายเทไอนํ้าให�กับอากาศอยู5เสมอ บริเวณที่
อากาศมีความช้ืนตํ่าร5างกายจะมีการถ5ายเทนํ้าให�กับอากาศมากข้ึน ส5วนพืชจะมีการถ5ายเทนํ้าให�กับ
อากาศอยู5เสมอ ระบบนิเวศที่มีความช้ืนมากจะมีพืชและสัตว!อาศัยอยู5อย5างหนาแน5นทําให�มีโอกาส
ประสานสัมพันธ!ในการถ5ายทอดวัตถุธาตุและพลังงานให�แก5กันได�มากข้ึน 
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4.2.3 แสงสว5 าง เช5น คุณภาพแสงมีผลต5อการงอกของเมล็ด ช5 วงแสงมีผลต5อ 
การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ!ของพืชหลายชนิดหรือการหุบบานของดอกไม� เช5น ดอกบัว 
ดอกคุณนายต่ืนสาย นอกจากน้ีแสงมีผลต5อการกระจายตัวของพืชและสัตว!ตามความลึกของผิวนํ้า 
และส5วนใหญ5จะพบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตอยู5บริเวณผิวนํ้า นอกจากน้ีแสงยังมีผลต5อการออกหา
กินของสัตว!บางชนิด เช5น ผีเสื้อกลางคืน ค�างคาว และนกฮูก เป?นต�น  

4.2.4 ดิน เป?นที่รวมของธาตุอาหารต5างๆ เช5น แคลเซียม ไนเตรท ฟอสฟอรัสและยังเป?น
แหล5งปุ�ยธรรมชาติ คือ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงก็จะถูกย5อยสลายกลายเป?นฮิวมัสเพิ่มความอุดมสมบูรณ!
ให�แก5ดิน ดินที่มีลักษณะความสมบูรณ!หรือมีธาตุอาหารแตกต5างกันย5อมมีผลต5อพืชและสัตว! 
ที่อาศัยดินน้ันดํารงชีวิตอยู5ในแง5ของ ชนิด จํานวน การแพร5กระจายและการเจริญเติบโต เช5น บริเวณ
ดินเค็มก็จะมีพืชพวกทนเค็มข้ึนอยู5 

4.2.5 ไฟปkา มีทั้งผลดีและผลเสียต5อสิ่งมีชีวิตผลเสีย คือ เป?นอันตรายโดยตรงต5อสิ่งมีชีวิต
ทําลายแหล5งอาหารและที่อยู5อาศัย สร�างผลเสียหายต5อสิ่งแวดล�อมอื่นๆ เช5น ดิน นํ้า ซึ่งจะส5งผลถึง
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ส5วนผลดีของไฟปkา คือ ช5วยเพิ่มธาตุอาหารบางชนิดให�พืช ช5วยเร5งการงอก
ของเมล็ดพืชบางชนิด 

4.2.6 ความเป?นกรด-ด5าง มีความสําคัญต5อกระบวนการหายใจและระบบการทํางานของ
เอนไซม!ภายในร5างกายซึ่งเป?นตัวการที่สําคัญมากเพราะความเป?นกรดหรือด5างเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน�อยก็อาจเป?นอันตรายได� นอกจากน้ียังมีความสําคัญต5อการเจริญเติบโตของพืชด�วย 

4.2.7 แร5ธาตุเป?นสิ่งจําเป?นและเป?นองค!ประกอบของร5างกายของสิ่งมีชีวิต โดยแร5ธาตุ
เป?นตัวการสําคัญที่มีผลต5อการเจริญเติบโตของพืช และมีผลต5อเน่ืองถึงชนิดและปริมาณสัตว!ที่อาศัย
อาหารและยังเป?นองค!ประกอบสําคัญในเซลล!และเน้ือเย่ือของพืชและสัตว! 

4.2.8 กระแสนํ้าและกระแสลม โดยกระแสนํ้ามีอิทธิพลต5อความเข�มข�นของก�าซและ 
ธาตุอาหารที่ละลายอยู5ในนํ้า อีกทั้งยังเป?นตัวจํากัดโดยตรงต5อการดํารงชีวิตและการแพร5กระจายของ
สิ่งมีชีวิตในนํ้า เช5น ความแตกต5างของชุมชนแหล5งนํ้าน่ิงและนํ้าไหลที่ทําให�สัตว!ที่อาศัยในแหล5งนํ้าไหล
ต�องมีการปรับตัวเป?นพิเศษทั้งสรีระและรูปพรรณสัณฐานเพื่อให�ดํารงชีพอยู5ได� ส5วนพวกที่ไม5มี 
การปรับตัวจะถูกจํากัดอยู5แต5บริเวณนํ้าน่ิง ส5วนกระแสลมเป?นป6จจัยที่มีผลต5อการกระจายพันธุ!พืช 
และมีผลต5อการตกของฝน เป?นอุปสรรคต5อการเจริญเติบโตของพืชและมีผลต5อความอุดมสมบูรณ!ของ
ดิน เป?นต�น 

4.2.9 ก�าซในบรรยากาศ มีความสําคัญในการสกัดกั้นรังสีที่เป?นอันตรายต5อสิ่งมีชีวิต 
และทําหน�าที่ถ5ายเทและควบคุมความร�อนในโลกให�อยู5ในสภาพที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต เช5น ก�าซออกซิเจน มีบทบาทสําคัญในการหายใจของทุกชีวิต หรือก�าซคาร!บอนไดออกไซด!
จําเป?นต5อกระบวนการสังเคราะห!ด�วยแสง เป?นต�น 
 
5. ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 สิ่งมีชีวิตมีการกระจายตัวที่แตกต5างกันไปในแต5ละพื้นที่ และแต5ละสภาพแวดล�อม ทั้งน้ีเพราะ
สิ่งมีชีวิตมีความต�องการป6จจัยในการดํารงชีวิตที่แตกต5างกัน มีชีพพิสัย (Niche) ที่แตกต5างกัน 
สิ่งมีชีวิตที่เป?นผู�บริโภคจะมีการกระจายตัวสัมพันธ!กับสิ่งมีชีวิตที่เป?นอาหาร  โดยสิ่งมีชีวิตชนิด
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เดียวกันจะมีการกระจายตัวออกจากกันตามทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตต�องการ ซึ่งแบ5งระดับความสัมพันธ!
ของสิ่งมีชีวิตได�เป?น 2 ลักษณะความสัมพันธ! ดังน้ี 

5.1 ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน (Intraspecific relationship) 
ความสัมพันธ!ลักษณะน้ีเป?นการรวมกลุ5มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ทําให�เกิดการแข5งขัน 

(Competition) การติดต5อสื่อสาร (Communication) และความสัมพันธ!เชิงสังคม (Social 
interaction) ซึ่งแตกต5างกันไปในแต5ละชนิด เกิดลักษณะการกระจายตัวที่แตกต5างกันในแต5ละกลุ5ม
ประชากรของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจแบ5งได�เป?น 

5.1.1 การรวมกลุ5ม (Clumped) เป?นลักษณะความสัมพันธ!ที่พบมากที่สุดในระบบนิเวศ
เกิดจากเมื่อสิ่งแวดล�อมไม5สม่ําเสมอ สิ่งมีชีวิตจะไปรวมกันอยู5บริเวณที่มีทรัพยากรที่ต�องการ หรือ
บริเวณที่ปลอดภัย เช5น ฝูงปลา  

5.1.2 สม่ําเสมอ (Uniform) เป?นลักษณะความสัมพันธ!ที่พบไม5บ5อย มีการแก5งแย5ง
รุนแรงเน่ืองจากมีทรัพยากรจํากัด หรือมีชีพพิสัยที่เหมือนๆ กันไม5อาจเลี่ยงหรือแบ5งป6นได� เช5น การ
จองพื้นที่ทํารังของนก 

5.1.3 อิสระ (Random) ค5อนข�างหายากในสิ่งแวดล�อมสม่ําเสมอ และมีการต5อสู�ไม5
รุนแรงเช5น การกระจายตัวของต�นไทรในปkาที่อุดมสมบูรณ!มากๆ 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
5.2 ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตต:างชนิดกัน (Interspecific relationship) 

สิ่งมีชี วิตต5างชนิดกันมีความสัมพันธ!กันในแง5การถ5ายทอดพลังงานและมวลสาร 
ความสัมพันธ!เหล5าน้ีอาจเป?นความสัมพันธ!ช่ัวคราว หรือความสัมพันธ!แบบอยู5ร5วมกันตลอดเวลาโดย
สามารถจําแนกได� ดังน้ี 

5.2.1 ภาวะพ่ึงพากัน (Mutualism(+,+)/( -,- ) คือสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดเมื่ออาศัยอยู5
ร5วมกันต5างฝkายต5างก็ได�รับประโยชน!จากกันและกัน แต5หากแยกจากกันจะไม5สามารถดํารงชีวิตต5อไป
ได� เช5น ไลเคนส! (Lichens) ซึ่งเป?นการอยู5ร5วมกันระหว5างรากับสาหร5ายสีเขียว โดยราจะได�รับอาหาร
จากสาหร5ายสีเขียวซึ่งสามารถสร�างอาหารได�เองส5วนสาหร5ายก็ได�รับความช้ืนจากรา  แบคทีเรียไร
โซเบียมในปมรากถ่ัว และโปรโตซัวไตรโคนิมฟาในทางเดินอาหารของปลวก เป?นต�น 
 

สมํ่าเสมอ 

อิสระ 

การรวมกลุ5ม 

ภาพท่ี 3.12 รูปแบบการกระจายตัว
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ที่มา: http://biology-05.blogspot. 
com/p/05.html 
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(ก) ไลเคนส!                   (ข) โปรโตซัวในลําไส�ปลวก 
ภาพท่ี 3.13 ภาวะพึ่งพากัน 

ที่มา: (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) https://kruwichuta.wordpress.com/knowledge-of-the-course/relationships-
      of-organisms/ภาวะพึ่งพากัน/ 
 

5.2.2 ภาวะไดIประโยชน�ร:วมกัน (Protocooperation (+,+)/(0,0) คือ ภาวะ
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด เมื่ออาศัยอยู5ร5วมกันต5างก็ได�รับประโยชน!จากกันและกันแต5ไม5จําเป?นต�องอยู5ร5วมกัน
เสมอไปแม�แยกกันอยู5ก็สามารถดํารงชีวิตอยู5ต5อไปได� เช5นปูเสฉวนกับดอกไม�ทะเล ความสัมพันธ!
ระหว5างผีเสื้อและดอกไม� และความสัมพันธ!ระหว5างมดดําและเพลี้ย เป?นต�น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         (ก) นกเอี้ยงกับควาย                (ข) ผีเสื้อกับดอกไม� 
ภาพท่ี 3.14 ภาวะได�ประโยชน!ร5วมกัน 

   ที่มา : (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) https://kruwichuta.wordpress.com/knowledge-of-the-course/relationships-
      of-organisms/ภาวะได�ประโยชน!ร5วมกัน/ 
 

5.2.3 ภาวะเก้ือกูลหรืออิงอาศัย (Commensalisms (+,0)/(-,0) เมื่ออยู5ร5วมกัน 
ฝkายหน่ึงได�ประโยชน!อีกฝkายหน่ึงไม5ได�และไม5เสียประโยชน!เมื่อแยกจากกัน ตัวที่ไม5ได�ไม5เสียประโยชน!
จะเหมือนเดิมแต5ฝkายที่เคยได�รับประโยชน!จะไม5ได�อะไรแทนหรืออาจจะเสียประโยชน!เมื่อไม5ได�อยู5
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รวมกันกับผู�อื่น เช5น กล�วยไม�บนต�นไม� กล�วยไม�เป?นพืชที่เกาะอยู5บนต�นไม�อื่น ๆ โดยชอนไชรากลงไป
เพื่อแย5งนํ้าหรืออาหารจากต�นไม� หรือ เหาฉลามกับฉลาม โดยเหาฉลามจะเคลื่อนที่ไปพร�อมกับฉลาม
และได�รับอาหารที่เหลือจากฉลามด�วย ส5วนฉลามก็ไม5ได�หรือเสียประโยชน!อะไร เป?นต�น 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) ฉลามกับเหาฉลาม           (ข) นกทํารังต�นไม� 
ภาพท่ี 3.15 ภาวะเกื้อกูลหรืออิงอาศัย 

ที่มา : (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) https://kruwichuta.wordpress.com/knowledge-of-the-course/relationships-
      of-organisms/ภาวะอิงอาศัย/ 
 

5.2.4 ภาวะล:าเหยื่อ (Predation(+,-)/(-,+)เมื่ออาศัยอยู5ร5วมกันฝkายหน่ึงที่เป?น ผู�ล5า 
(Predator) จะได�ประโยชน! ส5วนเหย่ือ (Prey) จะเสียประโยชน!โดยการสูญเสียอวัยวะ ช้ินส5วนหรือ
เสียชีวิต แต5เมื่อแยกจากกันผู�ล5าจะเสียประโยชน! ส5วนเหย่ือไม5ได�ไม5เสียอะไร โดยสิ่งมีชีวิตหน่ึงๆ ใน
ระบบนิเวศอาจเป?นได�ทั้งผู�ล5าและเหย่ือซึ่งทําให�สามารถควบคุมปริมาณของสิ่งมีชีวิตให�อยู5ในภาวะ
สมดุล เช5น เสือกับกวาง แมลงกับนก งูกับหนู และงูกับมนุษย! เป?นต�น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          (ก) เสือล5ากวาง                  (ข)    นกล5าปลา 

ภาพท่ี 3.16 ภาวะล5าเหย่ือ 
   ที่มา : (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) http://innovation.kpru.ac.th/web18/551121831/innovation/unit1?start=3 
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5.2.5 ภาวะปรสิต (Parasitism (+,-)/(-,0) ร5างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถเป?นแหล5งที่อยู5
ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ดํารงชีพแบบปรสิตซึ่งภาวะน้ีผู�ถูกอาศัย (Host) จะเป?นฝkายเสียประโยชน!ส5วน
ผู�ที่ไปอาศัยคือปรสิต (Parasite) จะเป?นฝkายได�รับประโยชน! เน่ืองจากปรสิตจะคอยแย5งอาหารหรือกิน
ส5วนของร5างกายของผู�ถูกอาศัยโดยปรสิตแบ5งออกเป?น 2 ชนิด ได�แก5 ปรสิตภายในซึ่งเป?นปรสิต 
ที่อาศัยและหาอาหารอยู5ภายในร5างกายของผู�ถูกอาศัย เช5น พยาธิในร5างกายของมนุษย! และปรสิต
ภายนอก เช5น เหา ยุง และเห็บ เป?นต�น ตัวอย5างเช5น เห็บกับสุนัข และกาฝากกับต�นไม� เป?นต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     (ก) กาฝากกับต�นไม�                    (ข)  เหบ็กับสุนัข 

ภาพท่ี 3.17 ภาวะปรสิต 
   ที่มา : (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) http://www.komchadluek.net/news/agricultural/25357 
 

5.2.6 ภาวะแข:งขัน (Competition (-,-)เมื่อสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอาศัยอยู5ร5วมกัน 
แล�วทั้งสองฝkายต5างเสียประโยชน!เน่ืองจากมีการแข5งขันแก5งแย5งกัน เช5น แย5งอาหาร แย5งพื้นที่        
อยู5อาศัย แย5งกันเจริญเติบโต แย5งชิงความเป?นจ5าฝูงหรือแย5งคู5 เป?นต�น เช5นกระต5ายกับวัวที่อาศัยอยู5
ในทุ5งหญ�าเดียวกันกระรอกและนกหัวขวานต�องการโพรงในการทํารัง เป?นต�น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   (ก) การแย5งชิงความเป?นจ5าฝูงของช�าง             (ข)  หมีต5อสู�กัน 

ภาพท่ี 3.18 ภาวะแข:งขัน 
   ที่มา: (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) https://sites.google.com/site/rabbniwes25/khwam /phawa-khaengkhan 
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5.2.7 ภาวะการย:อยสลาย (Saprophytism+/ 0) เป?นความสัมพันธ!ที่เกิดจาก 
การอยู5ร5วมกันระหว5างสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู5กับสิ่งมีชีวิตที่ตายแล�วซึ่งได�ประโยชน!จากการย5อย
สลายสารอาหารที่มีอยู5ในซากสิ่งมีชีวิตได�แก5 พวกเห็ดรา แบคทีเรีย ซึ่งมีชีวิตอยู5ด�วยการหลั่ง        
สารเอนไซม!ออกมานอกร5างกายเพื่อย5อยซากสิ่งมีชีวิตให�เป?นรูปของเหลวแล�วดูดซึมเข�าสู5ร5างกาย ทํา
ให�เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารข้ึนในระบบนิเวศ เช5น เห็ดที่ข้ึนบนขอนไม�ผุ โดยเห็ดจะย5อยสลาย
ซากของไม�ผุเพื่อนําไปเป?นอาหารและราที่ข้ึนบนซังข�าวโพด เป?นต�น 
 

 
 
 
 
 
 
 
            (ก) เห็ดบนขอนไม�                 (ข)  ราบนข�าวโพด 

ภาพท่ี 3.19 ภาวะการย5อยสลาย 
   ที่มา : (ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) https://www.honestdocs.co/aflatoxin-fungus-found-in-peanuts 
 

5.2.8 ภาวะมีการหลั่งสารหIามการเจริญ(Amensalism (-,0) / (0,0) เมื่ออาศัยอยู5
ร5วมกัน จะมีฝkายหน่ึงเป?นผู�เสียประโยชน! ส5วนอีกฝkายหน่ึงไม5ได�ไม5เสียประโยชน!อะไร เมื่อแยกจากกันต5าง
ฝkายต5างดํารงชีวิตอยู5ได�ตามปกติ เช5น ราสร�างสารantibioticไปยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย(บางครั้ง
เรียกภาวะ Antibioticismหรือ Allelopathism) หรือต�นไม�ยืนต�นขนาดใหญ5ที่บังแสงต�นไม�พุ5มเต้ีย 
ที่ข้ึนบริเวณโคนต�นทําให�ต�นไม�เล็ก ๆ ไม5สามารถเติบโตได� เป?นต�น 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

ภาพท่ี 3.20 ภาวะมีการหลั่งสารห�าม 
การเจรญิ 
ที่มา : https://sites.google.com/site/ 
sciencenattapong/content01/content011?
tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%
2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
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5.2.9 ภาวะเปJนกลาง(Neutralism (0,0)/(0,0) สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู5ร5วมกันในภาวะน้ี 
ไม5มีฝkายใดได�รับหรือเสียประโยชน!จากกันและกันโดยตรง และเมื่อแยกทางจากกันก็ไม5มีฝkายได�รับ 
หรือเสียประโยชน!เช5นกัน เช5น สิงโตกับไม�พุ5มเต้ีย และนกกินปลีกับกวางดาว เป?นต�น 

 

(ก) แมงมุมกับกระต5ายในทุ5งหญ�า             (ข)  ผีเสื้อกับกอหญ�า 
     ภาพท่ี 3.21 ภาวะเป?นกลาง 
     ที่มา:(ก) http://www.student.chula.ac.th/~56370570/content2.html 
 (ข) http://nkw05764.circlecamp.com/index.php?page=q 
 
6. หน�าท่ีของระบบนิเวศ 
 ในระบบนิเวศองค!ประกอบจะมีการทําหน�าที่ (Ecosystem function) ร5วมกันอยู5 2 ประการ 
คือ การถ5ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารอาหารเพื่อให�ระบบนิเวศดํารงอยู5ได� โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

6.1 การถ:ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ(Energy flow) 
ดวงอาทิตย!นับเป?นแหล5งที่ให�พลังงานกับระบบนิเวศโลก โดยได�รับพลังงานในรูปของ 

การแผ5รังสีแต5รังสีทั้ งหมดที่ส5งมาจากดวงอาทิตย!จะผ5านบรรยากาศของโลกลงมาเพื่อใช�ใน 
การสังเคราะห!แสงเพียงประมาณ 1% เท5าน้ัน โดยสิ่งมีชีวิตแต5ละชนิดจําเป?นต�องอาศัยพลังงานใน
รูปแบบต5าง ๆ กันเพื่อความอยู5รอด ด�วยเหตุน้ีเองพลังงานจากดวงอาทิตย!ซึ่งเป?นต�นกําเนิดของ
พลังงานทั้งมวลและเป?นพลังงานที่มีระเบียบมากที่สุดจึงต�องเคลื่อนย�ายและเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
เป?นรูปแบบอื่นที่สิ่งมีชีวิตสามารถนําไปใช�ประโยชน!ได�ตามลําดับข้ันการถ5ายทอดพลังงาน ดังน้ี 

6.1.1 ลําดับขั้นการถ:ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
การถ5ายทอดพลังงานสามารถจําแนกได�เป?น 3 ข้ันตอน ซึ่งประกอบด�วยพลงังาน

ในส5วนผู�ผลิต พลงังานในส5วนของผู�บริโภค และพลังงานในส5วนของผู�ย5อยสลาย (วศิน อิงคพัฒนากุล, 
2548:44) ดังน้ี 

1) ขั้นตอนท่ี 1 พลังงานในส:วนของผูIผลิต เป?นจุดเริ่มต�นของการสร�างสะสม
และการถ5ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ โดยผู�ผลิตสามารถตรึงพลังงานแสงโดยการสังเคราะห!ด�วย
แสงและเปลี่ยนมาเป?นพลังงานเคมี โดยมีคาร!บอนไดออกไซด!และนํ้าเป?นวัตถุดิบในการสังเคราะห!แป�ง
และนํ้าตาล และปลดปล5อยก�าซออกซิเจนซึ่งเป?นผลพลอยได�ออกมา ผลผลิตจากการสังเคราะห!อาหาร
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เรียกว5า“ผลผลิตข้ันปฐมภูมิ” (Gross primary production) สารอินทรีย!ที่ได�จากการสังเคราะห!แสง
อาจมีการเปลี่ยนรูปเพื่อให�พืชสามารถใช�ประโยชน!ได�หลายรูป โดยเฉพาะอย5างย่ิงในรูปคาร!โบไฮเดรต 
ไขมัน และโปรตีนซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ผู�ผลิตสร�างข้ึนและสะสมในส5วนต5างๆของพืชน้ัน ส5วนหน่ึงจะ
ถูกพืชนําไปใช�ในการดํารงชีวิตโดยผ5านกระบวนการหายใจเพื่อใช�ออกซิเจนเผาผลาญสารอาหารในรูป
ต5างๆ เพื่อให�เกิดพลังงานต5อการดํารงชีวิตในขณะเดียวกันพลังงานส5วนที่เหลือพืชจะนําไปสะสมไว�เพือ่
ใช�ในการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ! เรียกว5า“ผลผลิตสุทธิ” (Net primary production) ซึ่ง 
ไม5รวมพลังงานที่ใช�หายใจ 

2) ขั้นตอนท่ี 2 พลังงานในส:วนของผูIบริโภค ภายในระบบนิเวศแต5ละระบบ
สามารถจําแนกผู�บริโภคตามลักษณะอาหารที่บริโภคออกได�เป?น 3 กลุ5ม คือ สัตว!กินพืช สัตว!กินเน้ือ
และสัตว!ที่กินทั้งพืชทั้งสัตว! โดยพลังงานในส5วนของผู�บริโภคกลุ5มสัตว!กินพืชได�มาจากการบริโภค
อาหารจําพวกพืช ซึ่งพลังงานทั้งหมดที่สัตว!กินพืชได�รับน้ีเป?นส5วนหน่ึงของพลังงานที่เหลือจากพืช    
ที่สัตว!กินพืชไม5สามารถนําพลังงานดังกล5าวมาใช�ได�ทั้งหมด เน่ืองจากพืชมีการสะสมพลังงานใน 
รูปสารอินทรีย!บางส5วนในรูปแบบที่สัตว!ไม5สามารถบริโภคได� เช5น ส5วนที่เป?นราก เปลือกกิ่ง เป?นต�น
ทั้งน้ีรูปแบบและกระบวนการใช�พลังงานของสัตว!กินพืชจะเป?นไปในลักษณะเดียวกับพืช คือ พลังงาน
ส5วนหน่ึงถูกนําไปใช�ในการดํารงชีวิตโดยผ5านกระบวนการหายใจ(Respiration) ในขณะเดียวกัน     
สัตว!กินพืชจะนําพลังงานส5วนเกินไปสะสมและใช�เพื่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ! ทั้ง น้ี 
สารอินทรีย!ที่สัตว!กินพืชสะสมไว�น้ีเรียกว5า“ผลผลิตข้ันทุติยภูมิ” (Secondary production) จะถูกกิน
โดยสัตว!กินเน้ือที่เป?นผู�บริโภคในข้ันตอนต5อไป โดยพลังงานจะมีค5าลดลงตามลําดับ เพราะส5วนหน่ึงถูก
ใช�ไปในการผลิตพลังงานให�แก5ร5างกายในกระบวนการหายใจ แสดงดังสมการ 

                          การหายใจ 
C6H12O6  +  6O2                      6CO2  +  6H20  + พลังงาน 

 
3) ขั้นตอนท่ี 3 พลังงานในส:วนของผูIย:อยสลาย ผู�ย5อยสลายในระบบนิเวศ 

จะได�รับพลังงานจากการบริโภคช้ินส5วน หรือซากของผู�ผลิตและผู�บริโภคที่ตายลง โดยผู�ย5อยสลาย
สามารถย5อยสลายสารประกอบเคมีที่สะสมพลังงานไว� ซึ่งผู�ย5อยสลายจะใช�พลังงานที่ได�รับเพื่อ 
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ!และเมื่อผู�ย5อยสลายตายจะปลดปล5อยพลังงานออกนอกระบบนิเวศ 

ดังน้ัน จะเห็นว5าในการถ5ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจึงเริ่มจากแหล5งต�นกําเนิด 
ของพลังงานคือดวงอาทิตย! ซึ่งพืชจะเป?นผู�ทําหน�าที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย!
ไปเป?นพลั งงานเคมีที่อยู5 ในรูปพลังงานที่สิ่ งมี ชี วิตสามารถนํามาใช�ประโยชน!ได�  ซึ่ งพบว5 า 
การถ5ายทอดพลังงานในระบบนิเวศน้ันจะมีการสูญเสียพลังงานออกไปในทุกลําดับข้ันของการบริโภค
ในระบบนิเวศ (Trophic Level) ตาม“กฏสิบเปอร�เซ็นต�” (Ten percent law) หมายถึง พลังงานที่
ส5งผ5านไปในแต5ละลําดับจะส5งผ5านแค5ประมาณ 10% ในแต5ละลําดับข้ัน และจะมีการสูญเสียพลังงาน
ไปประมาณ 90 % ในรูปของเมทาบอลิซึม (Metabolism) เช5น การหายใจ การสร�างเน้ือเย่ือ และ
พลังงานความร�อน เป?นต�น จึงทําให�พลังงานลดลงเรื่อย ๆ ตามลําดับข้ันการกินซึ่งแสดงในรูปของ 
“พีรามิดพลังงาน” (The pyramid of energy) แสดงดังภาพที่ 3.22  มีผลทําให�พลังงานที่เหลืออยู5
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เล็กน�อยในผู�บริโภคข้ันสุดท�ายไม5ถูกถ5ายทอดไปยังดวงอาทิตย!อีก เรียกถ5ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  
น้ีว5าการถ5ายทอดแบบไม5เป?นวัฏจักร (Non Cycle)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.1.2 การถ:ายทอดพลังงานในห:วงโซ:และสายใยอาหาร 

การเคลื่อนย�ายหรือการถ5ายทอดพลังงานในรูปของอาหารในระบบนิเวศเป?นการ
ถ5ายทอดพลังงานจากผู�ผลิตไปสู5ผู�บริโภคและจากผู�บริโภคไปสู5ผู�บริโภคอันดับต5อไปเป?นลําดับข้ันมี
ลักษณะเป?น“ห:วงโซ:อาหาร”แต5สิ่งที่เกิดข้ึนจริงในธรรมชาติ การกินกันอาจไม5ได�เป?นไปตามลําดับที่
แน5นอนดังเช5นที่กล5าวมาเพราะผู�ล5าชนิดหน่ึงอาจจะล5าเหย่ือได�หลายชนิดและขณะเดียวกันน้ีอาจจะ
ตกเป?นเหย่ือของผู�ล5ามีอันดับสูงกว5าหลายชนิดเช5นกัน ดังน้ันการถ5ายทอดพลังงานจึงมีความซับซ�อน
และสัมพันธ!เกี่ยวโยงกันไปมาในลักษณะ“สายใยอาหาร” (Food web) การถ5ายทอดพลังงานในห5วง
โซ5และสายใยอาหารมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ห:วงโซ:อาหาร (Food chain)…คือ ความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการ
กินต5อกันเป?นทอด ๆ จากผู�ผลิตสู5ผู�บริโภค ทําให�มีการถ5ายทอดพลังงานในอาหารต5อเน่ืองเป?นลําดับ
จากการกินต5อกันเป?นลําดับเช่ือมโยงเส�นตรงในสายใยอาหาร โดยเริ่มจากพืชและต5อด�วยสัตว!กินพืช
จากน้ันจะเกิดการกินเป?นทอด ๆ หากห5วงโซ5อาหารย่ิงสั้นเท5าไรก็ย่ิงทําให�เกิดการผลิตมวลชีวภาพ 
(Biomass) ได�มากเท5าน้ัน เน่ืองจากมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความร�อนในระหว5างที่มีการกินกัน
น�อยกว5าห5วงโซ5อาหารที่ยาว ห5วงโซ5อาหารแบ5งออกเป?น 4 แบบ ดังน้ี 

1.1) ห:วงโซ:อาหารแบบจับกิน (Predator chain หรือ Grazing food 
chain) เป?นห5วงโซ5อาหารที่เริ่มต�นจากผู�ผลิตไปยังสัตว!กินพืชและ สัตว!กินสัตว! ตามลําดับพบได�ทั่วไป
ในระบบนิเวศทั้งบนบกและในนํ้า เช5น  

ข�าวโพด  → ต๊ักแตน  → นก → งู  
แหน → ปลากระด่ี → ปลาช5อน→ คน 

ภาพท่ี 3.22 พีรามิดพลังงาน 
ที่มา : http://jeerapa-thong. 
blogspot.com/2016/03/blog-
post_12.html 
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หญ�า→  กระต5าย→  สุนัขจิ้งจอก→ สิงโต 
1.2) ห:วงโซ:อาหารแบบเศษอินทรีย� (Detritus chain)เป?นห5วงโซ5อาหาร 

ที่เริ่มต�นจากสารอินทรีย!ที่ได�จากการย5อยสลายซากสิ่งมีชีวิตโดยจุลินทรีย!ไปยังสิ่งมีชีวิตที่กินเศษ
อินทรีย!และผู�ล5าต5อไปตามลําดับ ห5วงโซ5อาหารแบบน้ีจะพบได�มากในระบบนิเวศที่อยู5ในดินที่มี 
ซากพืชซากสัตว!ที่ตายทับถมกัน อีกทั้งพบมากในระบบนิเวศปkาชายเลนหรือบริเวณปากแม5นํ้าที่มี 
การทับถมกันของซากพืชซากสัตว!ในเขตนํ้าต้ืน เช5น 

ซากพืช → ลูกกุ�ง  →   ปลา → นก 
ซากพืชซากสัตว! → ไส�เดือนดิน →  นก →  งู 

1.3) ห:วงโซ:อาหารแบบพาราสิต (Parasitic chain) เป?นห5วงโซ5อาหารที่เริ่ม
จากผู�ถูกอาศัยไปยังผู�อาศัยลําดับที่หน่ึง แล�วไปยังผู�อาศัยลําดับต5อๆ ไปซึ่งเรียกว5าปาราสิต เช5น 

ลิง    →  เหา  → ลิง 
ควาย →  เห็บ →  นกเอี้ยง 
นก →  ไรนก →โปรโตซัว 

1.4) ห:วงโซ:อาหารแบบเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous food chain) เป?น
ห5วงโซ5อาหารหลาย ๆ แบบผสมกันอยู5ในสายเดียวกัน เช5น 

พืช →  แมลง → นก     → ไรนก 
หญ�า→    วัว   → เหลอืบ→นก 

2) สายใยอาหาร (Food web) ประกอบด�วยโซ5อาหารหลายสายที่เช่ือมโยงกัน 
แสดงถึงความสัมพันธ!อันสลับซับซ�อนกันมากข้ึน มีการกินกันอย5างไม5เป?นระเบียบของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตหน่ึงอาจกินอาหารหลายชนิดหลายระดับและเหย่ือชนิดเดียวกันก็อาจ
ถูกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดกิน ย่ิงสายใยอาหารมีความสลับซับซ�อนมากเพียงใดก็จะแสดงให�เห็นถึง 
ระบบนิเวศที่มีความสมดุลสูง เน่ืองจากการมีความหลากหลายของชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 3.23 สายใยอาหาร 
ที่มา:https://sites.google.com/site/ 
siripornnwschool/hwng-so-xahar-
food-chain 
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6.1.3 พีระมิดทางนิเวศวิทยา 
ห5วงโซ5อาหารแต5ละสายมีชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตแต5ละลําดับข้ันของการกิน

มากหรือน�อย ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ!ระหว5างระดับอาหารต5างๆ ในระบบนิเวศได�ในลักษณะ
ฐานกว�าง ยอดแคบจึงเรียกว5า “พีระมิดนิเวศวิทยา”(Ecological pyramid)  จําแนกเป?น 3 แบบ 
ดังน้ี 

1) พีระมิดจํานวน (Pyramid of number)เป?นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส5วน
จํานวนหรือปริมาณของสิ่งมีชีวิตในห5วงโซ5อาหารหน่ึงๆ โดยคิดจากจํานวนของสิ่งมีชีวิตต5อพื้นที่
โดยทั่วไปพบว5าฐานซึ่งเป?นสิ่งมีชีวิตในกลุ5มผู�ผลิตจะมีขนาดกว�างมาก เน่ืองจากมักจะมีปริมาณมาก
ที่สุด อย5างไรก็ตามพบว5าในบางห5วงโซ5อาหารที่ผู�บริโภคลําดับที่ 1 มีขนาดเล็กมากและไม5ได�บริโภค
ผู�ผลิตได�ครั้งละจํานวนมากๆ ฐานของพีระมิดนิเวศในห5วงโซ5อาหารแบบน้ีจะแคบกว5าจํานวนผู�ผลิต
เช5น กรณีต�นลําไยและแมลง เน่ืองจากผู�ผลิตคือ ต�นลําไย 1 ต�นมีดอกมากมายและแต5ละดอกสามารถ
เป?นแหล5งอาหารให�กับแมลงได�มากกว5า 1 ตัว ดังน้ันเมื่อเขียนพีรามิดของจํานวนจะได�พีระมิดฐาน
แคบแสดงดังภาพ 3.24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) พีระมิดนํ้าหนัก (Pyramid of Biomass) เป?นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส5วน
โดยใช�วิธีหาปริมาณนํ้าหนักแห�ง (มวลชีวภาพ) ของสิ่งมีชีวิตในแต5ละระดับ มีหน5วยเป?นนํ้าหนักแห�งต5อ
พื้นที่หรือปริมาตร โดยทั่วไปจะได�เป?นพีรามิดฐานกว�างยอดเรียว แต5ระบบนิเวศบางแห5งพีระมิด
นํ้าหนักอาจมีฐานแคบยอดกว�างก็ได� ถ�าสิ่งมีชีวิตที่ ถูกบริโภคมีขนาดเล็กมาก มีอายุสั้นและมี    
จํานวนมาก แสดงดังภาพ 3.25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.24  พีระมิดจํานวน 
ที่มา:https://sites.google.com/a/nps.ac.th/
sawai2558/withyasastr/kar-thaythxd-
phlangngan-ni-rabb-niwes 

ภาพท่ี 3.25 พีระมิดนํ้าหนัก 
ที่มา:https://sites.google.com/a/nps.ac.th/
sawai2558/withyasastr/kar-thaythxd-
phlangngan-ni-rabb-niwes 
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3) พีระมิดพลังงาน (Pyramid of Energy) เป?นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส5วน
โดยใช�พลังงานที่เก็บสะสมไว�ในสิ่งมีชีวิตแต5ละระดับ ซึ่งสิ่งมีชีวิตส5วนใหญ5จะใช�พลังงานไม5ถึง 20 % 
ของพลังงานที่ได�รับย่ิงระดับการบริโภคย่ิงมากพลังงานที่ถูกถ5ายทอดจะย่ิงน�อยลง โดยการเขียน  
พีระมิดชนิดน้ีจะมีหน5วยเป?นแคลอรีต5อพื้นที่ โดยทั่วไปพีระมิดพลังงานจะมีฐานใหญ5ปลายเรียว              
แสดงดังภาพ 3.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ 
การถ5ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะมีการไหลถ5ายเทไปในทิศทางเดียว (One-way 

flow) แต5การหมุนเวียนของสารอาหารและแร5ธาตุในระบบนิเวศ (Nutrient cycle in ecosystem) 
จะมีลักษณะเป?นการหมุนเวียนเมื่อเกิดการบริโภคอาหารต5อกันเป?นทอดๆ ของสิ่งมีชีวิตจะทําให�เกิด
การหมุนเวียนของแร5ธาตุสารอาหารภายในระบบนิเวศ เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล5าน้ีตายลงองค!ประกอบที่เป?น
สารอินทรีย!จะถูกจุลินทรีย!ย5อยสลายให�กลายเป?นอนินทรียสารกลับมาสู5สิ่งแวดล�อมซึ่งพืชจะนําไปใช�
ได�อีก การหมุนเ วียนของแร5ธาตุสารอาหารผ5านสิ่ งมี ชี วิตและพื้นผิวโลกเรียกว5า“ชีวธรณี
เคมี”(Biogeochemical cycle)  

แร5ธาตุเป?นสิ่งจําเป?นในโพรโทพลาซึมของสิ่งมีชีวิต เป?นองค!ประกอบของเซลล!และการ
เพิ่มจํานวนเซลล!ทําให�สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตต5อไป ในโลกน้ีมีแร5ธาตุมากกว5า 90 ชนิดแต5แร5ธาตุที่
สิ่งมีชีวิตต�องการใช�มีประมาณ 30 - 40 ชนิดและต�องการในปริมาณที่แตกต5างกันแร5ธาตุ  ที่สําคัญ 
ได�แก5 ออกซิเจนร�อยละ 65 คาร!บอนร�อยละ 18 ไฮโดรเจนร�อยละ 10 ไนโตรเจนร�อยละ 3.3 
แคลเซียมร�อยละ 1.5 ฟอสฟอรัสร�อยละ 1.9 ซัลเฟอร!ร�อยละ 0.025 (ร�อยละเมื่อเทียบกับนํ้าหนักตัว
ของสิ่งมีชีวิต) โดยแร5ธาตุต5างๆ มีการหมุนเวียนที่แตกต5างกันไปข้ึนอยู5กับชนิดของแร5ธาตุและ
สารอาหารเหล5าน้ัน ส5วนผลสุดท�ายจะเปลี่ยนเป?นอนินทรียสารที่สิ่งมีชีวิตนําไปใช�ได�อีกเช5นกัน โดย
การหมุนเวียนของแร5ธาตุและสารอาหารแบ5งได�เป?น 3 รูปแบบ ดังน้ี 

ภาพท่ี 3.26 พีระมิดพลังงาน 
ที่มา:https://sites.google.com/a/nps.ac.th/
sawai2558/withyasastr/kar-thaythxd-
phlangngan-ni-rabb-niwes 
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1) ผ5านบรรยากาศ (Gaseous nutrient cycle) ทําให�เกิดการหมุนเวียนของแร5ธาตุกลับ
เข�าสู5ระบบนิเวศอีกโดยมีบรรยากาศเป?นแหล5งรองรับและมีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ได�แก5 ออกซเิจน 
คาร!บอนไดออกไซด! ไนโตรเจน 

2) ผ5านการตกตะกอนในพื้นดิน (sedimentary nutrient cycle) แร5ธาตุที่เข�าสู5วัฎจักร
น้ีได�มาจากการผุกร5อนโดยสภาพดินฟ�าอากาศ ไม5มีการหมุนเวียนแร5ธาตุกลับเข�าสู5ระบบนิเวศอีก หรือ
อาจมีแต5น�อยมากจะมีพื้นโลกเป?นแหล5งรองรับ และไม5หมุนเวียนสู5บรรยากาศทําให�มีแนวโน�มว5าจะ
ขาดแคลน ได�แก5 ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร! 

3) ผ5าน (Hydrological cycle) ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึง วัฏจักรของนํ้า 
6.2.1 วัฏจักรน้ํา (Hydrological cycle) 

นํ้าเป?นวัฏจักรที่มีความสําคัญในระบบนิเวศ เน่ืองจากเป?นป6จจัยที่จําเป?นต5อ 
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและยังมีผลต5อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ด�วย 
โดยปริมาณของนํ้าในโลกคิดเป?น 75 % ของพื้นที่ทั้งหมด การหมุนเวียนของนํ้าจะมีความสัมพันธ!กับ
การระเหยและการกลั่นตัวเป?นฝน นอกจากนํ้าจะเป?นองค!ประกอบของสิ่งมีชีวิตแล�วยังมีบทบาทใน
การคงอุณหภูมิของโลก เน่ืองจากไอนํ้าในบรรยากาศเป?นเสมือนตัวช5วยควบคุมให�อุณหภูมิของโลก
คงที่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดข้ึน ไอนํ้าจะทําให�อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงน้ันจะค5อย ๆ กลับสู5
อุณหภูมิปรกติของโลก ซึ่งวัฏจักรนํ้าประกอบด�วยวงจร 2 วงจร คือ 

1) วัฏจักรระยะสั้น (Short cycle) เป?นการหมุนเวียนนํ้าโดยไม5ผ5านสิ่งมีชีวิต 
เริ่มจากนํ้าตามแหล5งนํ้าต5างๆ เช5น แม5นํ้า ทะเล นํ้าในดิน เป?นต�น เมื่อได�รับความร�อนจากดวงอาทิตย!
แล�วจะเกิดการระเหยกลายเป?นไอนํ้าข้ึนสู5อากาศ เมื่อกระทบกับความเย็นในบรรยากาศจะเกิดการ
ควบแน5นกลายเป?นละอองนํ้าแล�วเกิดการรวมตัวกันเป?นกลุ5มเมฆตกลงมาเป?นฝน ลูกเห็บหรือหิมะ     
สู5สิ่งแวดล�อม 

2) วัฏจักรระยะยาว (Long cycle) เป?นการหมุนเวียนนํ้าโดยผ5านสิ่งมีชีวิต     
เมื่อสิ่งมีชีวิตรับนํ้าเข�าสู5ร5างกายเพื่อใช�ในการรักษาสมดุลและเมตาบอลิซึมต5าง ๆ นํ้าส5วนที่เหลือจาก 
การนําไปใช� และนํ้าที่ได�จากกระบวนการต5าง ๆ ถูกขับจากสิ่งมีชีวิต เช5น การคายนํ้าของพืช 
(Transpiration) การหายใจ (Respiration) การขับป6สสาวะการขับเหงื่อ นํ้าเหล5าน้ีจะเข�าสู5 
ช้ันบรรยากาศในรูปของไอนํ้า (Water vapor) เกิดการควบแน5นและกลั่นตัวเป?นนํ้าฝน ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.27วัฏจักรน้ํา (Hydrological 
cycle) 
ที่มา:https://environmentttt.files.w
ordpress.com/2013/08/photo-4.gif 
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6.2.2 วัฏจักรออกซิเจน (Oxygen cycle) 
ออกซิเจนเป?นก�าซที่มีอยู5ในบรรยากาศประมาณร�อยละ 21 ซึ่งอยู5ในรูปของก�าซ 

นอกจากน้ียังอยู5ในรูปของนํ้า สารประกอบออกไซด!ของแร5ธาตุต5างๆ และอยู5ในรูปของเกลือ ออกซิเจน
ในแหล5งสะสมเหล5าน้ีจะไม5ถูกนํามาใช�โดยตรงในระบบนิเวศ วัฏจักรออกซิเจนค5อนข�างสลับซับซ�อน
เพราะต�องผ5านกระบวนการสังเคราะห!ด�วยแสงและกระบวนการหายใจ นอกจากน้ียังมีความสัมพันธ!
อย5างใกล�ชิดกับวัฏจักรนํ้า และวัฏจักรคาร!บอนด�วย โดยในการหายใจของสิ่งมีชีวิตออกซิเจนจะเข�า
ร5วมทําปฏิกิริยากับสารอาหารเพื่อให�ได�พลังงานออกมาใช� แสดงดังสมการ 

 

C6H12O6 + 6O2 →  6CO2 + 6H2O  
 

6.2.3 วัฏจักรคาร�บอน (Carbon cycle) 
คาร!บอนเป?นธาตุที่สําคัญเน่ืองจากเป?นองค!ประกอบของสารอินทรีย!ทุกชนิดใน

สิ่งมีชีวิตเช5นคาร!โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เป?นต�น โดยวัฏจักรคาร!บอนเกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแปลง
ระหว5างสารประกอบอินทรีย! (CH2O) กับก�าซคาร!บอนไดออกไซด! โดยในกระบวนการสังเคราะห!ด�วย
แสงของพืชเพื่อสร�างเป?นคาร!โบไฮเดรต ส5วนกระบวนการหายใจจะสลายคาร!โบไฮเดรตให�กลับไปเป?น
คาร!บอนเช5นเดิม ซึ่งสารอินทรีย!คาร!บอนจะสะสมอยู5ในหลายแหล5งภายในระบบนิเวศ โดยคาร!บอนที่
พบในบรรยากาศจะอยู5ในรูปของก�าซคาร!บอนไดออกไซด! ร�อยละ 0.03 ส5วนที่ละลายในนํ้าจะอยู5ในรูป
ของกรดคาร!บอนิก (H2CO3) และตกตะกอนสะสมอยู5ในรูปสารประกอบพวกแคลเซียมคาร!บอเนต 
(CaCO3) ปริมาณของการสะสม และรูปแบบการหมุนเวียนของคาร!บอนจะต5างกันเน่ืองจากการ
แลกเปลี่ยนคาร!บอนที่ผิวสัมผัสระหว5างนํ้าและอากาศเป?นไปอย5างช�ามาก ดังน้ันวัฏจักรคาร!บอนที่เกิด
ในนํ้าและบนบกจึงแยกออกจากกันอย5างชัดเจน (ภาพที่ 3.28) นอกจากน้ีคาร!บอนบางส5วนเกิด 
การทับถมในรูปของเศษซากอินทรีย! และจุลลินทรีย!บางชนิดจะทําการย5อยสลายเศษซากอินทรีย!ให�
กลายเป?นก�าซคาร!บอนไดออกไซด!คืนสู5บรรยากาศ ส5วนเศษซากอินทรีย!บางส5วนที่ไม5ถูกย5อยสลายจะทับ
ถมกันเป?นเวลานานหลายล�านปy เมื่อถูกความร�อนและแรงกดดันสูงจะแปรสภาพไปเป?นเช้ือเพลิง    
(Fossil fuel) เช5น ถ5านหิน และปrโตรเลียม ซึ่งเป?นพลังงานแหล5งใหญ5 เมื่อมีการนําเช่ือเพลิงมาใช�
ประโยชน!ก็จะมีการคืนคาร!บอนกลับสู5บรรยากาศในรูปของคาร!บอนไดออกไซด!แล�วจะหมุนเวียน
กลับมาให�พืชนําไปใช�ประโยชน!ต5อไป แต5เน่ืองจากในป6จจุบันมีการเผาไหม�เช้ือเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม ยานพาหนะเพิ่มข้ึน จึงทําให�ปริมาณของคาร!บอนไดออกไซด!ในอากาศมีเพิ่มข้ึนกว5า
ภาวะปกติ รวมทั้งการที่ปริมาณของของต�นไม�และปkาไม�ลดลงจึงทําให�เกิดป6ญหาสิ่งแวดล�อมตามมา 
โดยเฉพาะป6ญหา “ปรากฏการณ�เรือนกระจก ”(Greenhouse effect) และเกิด “ภาวะโลกรIอน
(Global warming)”ข้ึนในโลก 
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ภาพท่ี 3.28 วัฏจักรคาร!บอน(Carbon cycle) 
ที่มา : https://environmentttt.files.wordpress.com/2013/08/photo-3-1.jpg 

 
6.2.4 วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle) 

ไนโตรเจนเป?นธาตุที่สําคัญไม5น�อยไปกว5าธาตุคาร!บอนเพราะเป?นองค!ประกอบของ
โปรตีนและสารอินทรีย!อื่นๆ อีกหลายชนิด เช5น กรดนิวคลีอิก  ไนโตรเจนจะมีอยู5หลายรูปใน
สิ่งแวดล�อมโดยเฉพาะในรูปของก�าซไนโตรเจนในบรรยากาศ (N2) อยู5ประมาณร�อยละ 78 แต5รูปที่พืช
สามารถนํามาใช�ประโยชน!ได�โดยตรงจะอยู5ในรูปแอมโมเนีย (NH4

+) และไนเตรท (NO-
3) แต5พืชส5วน

ใหญ5ได�รับหรือมีแนวโน�มที่จะดูดใช�ไนโตรเจนในรูปไนเตรทมาใช�เพื่อการเจริญเติบโตมากกว5า สําหรับ
มนุษย!และสัตว!ไม5สามารถใช�ก�าซไนโตรเจนจากอากาศหรือนําสารประกอบตัวอื่นของไนโตรเจนมา
สร�างโปรตีนได�ต�องอาศัยพืชและสัตว!ที่มีอินทรีย!ไนโตรเจนเป?นองค!ประกอบเป?นแหล5งอาหารเพื่อให�
ได�รับไนโตรเจน ซึ่งกระบวนการน้ีทําให�ไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงรูปและถูกส5งกลับเข�าสู5บรรยากาศโลก
อีกครั้ง เกิดจากการหมุนเวียนธาตุไนโตรเจนจากบรรยากาศ สู5ดิน พืช สัตว! และสุดท�ายจะส5งกลับสู5
บรรยากาศอีกครั้ง เรียกการเคลื่อนย�ายดังกล5าวว5าการหมุนเวียนแบบไม5สิ้นสุด หรือเรียกว5า  
“วัฎจักรไนโตรเจน” (Nitrogen cycle) แสดงดังภาพที่ 3.29 

ป6จจุบันในบรรยากาศมีปริมาณของก�าซไนโตรเจนเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากหลาย
สาเหตุ เช5น การใช�ผลิตปุ�ยไนโตรเจน การเน5าสลายของของเสียจากสัตว! การเผาปkาบริเวณที่มี       
หินตะกอน และสาเหตุสําคัญที่ทําให�ก�าซไนโตรเจนเพิ่มมากข้ึนคือการเผาไหม�เช้ือเพลิงฟอสซิลทําให�
เกิดออกไซด!ของไนโตรเจน (NOx)ซึ่งเมื่อก�าซน้ีอยู5ในบรรยากาศจะรวมตัวกับละอองนํ้าฝนทําให�เกิด
กรดไนตริก (HNO3) ก5อให�เกิดฝนกรด (Acid rain) ส5งผลทําให�สิ่งก5อสร�างเกิดการสึกกร5อนและเป?น
อันตรายต5อสิ่งมีชีวิต  
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ภาพท่ี 3.29 วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle) 
ที่มา: https://environmentttt.files.wordpress.com/2013/08/photo-2-1.jpg 

 
6.2.5 วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle) 

ฟอสฟอรัสเป?นธาตุอาหารที่มีความสําคัญและจําเป?นต5อสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากเป?น
องค!ประกอบสําคัญในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในส5วนของเซลล!เป?นส5วนประกอบของโมเลกุลต5าง ๆ 
ที่จําเป?นต5อการแบ5งเซลล! เช5น ดีเอนเอ (Deoxyribonucleic acid: DNA) อาร!เอนเอ เป?น
องค!ประกอบในกระดูกและฟ6น อีกทั้งยังมีความจําเป?นต5อการเจริญเติบโต และเมทาบอลิซึมของ
สารอาหารต5าง ๆ  ฟอสฟอรัสในธรรมชาติพบมีปริมาณน�อยมากเน่ืองจากพบได�เฉพาะในดินและนํ้า 
จึงเป?นธาตุอาหารจํากัดการเจริญเติบโตของพืชและสาหร5าย ทําให�เป?นป6จจัยสําคัญในการควบคุม
ผลผลิตเบื้องต�นในแหล5งนํ้า (Chapman, 2003)  ฟอสฟอรัสเป?นธาตุที่ไม5มีในบรรยากาศ ดังน้ัน  
ฟอสฟอรัสจึงจํากัดอยู5แต5ในดินและในนํ้า ฟอสฟอรัสเป?นธาตุที่มีอยู5ในธรรมชาติน�อยมาก เกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เมื่อเกิดการสึกกร5อนหรือถูกชะล�างโดยนํ้าฝน ฟอสฟอรัสที่อยู5ใต�ดินก็
จะไหลลงสู5พื้นดินและแหล5งนํ้าพืชจึงสามารถใช�ฟอสฟอรัสได�ในรูปของฟอสเฟต (PO4

-3) ซึ่งจะต�อง
อาศัย Phosphatizing bacteria เพื่อเปลี่ยนฟอสฟอรัสให�อยู5ในรูปของฟอสเฟต (ภาพที่ 3.30) ใน
ระบบนิเวศอาจจะได�รับฟอสฟอรัสจากนอกระบบ เช5น จากการใช�ปุ�ย จากนํ้าทิ้งที่มีผงซักฟอก ทําให�
สาหร5ายเจริญเติบโตเกินสมดุลเรียกว5า“ปรากฏการณ�ยูโทรฟ;เคชัน”(Eutrophication) สาหร5าย
เหล5าน้ีตายลงจุลินทรีย!ในแหล5งนํ้าดึงออกซิเจนมาใช�ในการย5อยสลายสารอินทรีย!ในนํ้ามีผลทําให�
ออกซิเจนในแหล5งนํ้าลดลงและเป?นอันตรายต5อสิ่งมีชีวิต 
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ภาพท่ี 3.30 วัฏจักรฟอสฟอรสั (Phosphorus cycle) 
ที่มา: https://www.google.co.th/search?tbm=isch&q 

 
6.2.6 วัฎจักรกํามะถัน (Sulfur Cycle) 

กํามะถันหรือซัลเฟอร!เป?นธาตุที่สําคัญซึ่งเป?นส5วนประกอบของโปรตีนบางชนิด 
ที่ใช�ในการเจริญเติบโตและเมทาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต ดังน้ันหากขาดกํามะถันจะไม5สามารถมีชีวิตอยู5
ได� โดยกํามะถันที่พบในธรรมชาติจะอยู5ในสภาพของแร5ธาตุและในสภาพของสารประกอบหลายชนิด 
ที่กระจายอยู5ในดินภูเขาไฟหรือในรูปสารประกอบพวกซัลเฟต(SO4

2-) ในอากาศจะอยู5ในรูปของ
ซัลเฟอร!ไดออกไซด! (SO2)และไฮโดรเจนซัลไฟด! (H2S) ที่เกิดจากการย5อยสลายของสิ่งมีชีวิต  
โดยปรกติแล�วสิ่งมีชีวิตไม5สามารถนํากํามะถันจากธรรมชาติไปใช�ได�โดยตรง ต�องอาศัยจุลินทรีย!ในการ
เปลี่ยนกํามะถันให�อยู5ในรูปของซัลเฟตก5อน โดยสารประกอบอินทรีย!ในพืชและสัตว!จะถูกย5อยสลาย
เป?นไฮโดรเจนซัลไฟต!และถูกเปลี่ยนต5อจนกลายเป?นซัลเฟตซึ่งพืชจะนํากลับไปใช�ได� และกํามะถันใน 
ซากของพืชและสัตว!บางส5วนจะถูกสะสมและถูกตรึงไว�ในถ5านหินและนํ้ามันปrโตรเลียม เมื่อมี 
การนํามาใช�เป?นเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหม�ได�ก�าซซัลเฟอร!ไดออกไซด! (SO2) เมื่อก�าซน้ีอยู5ในบรรยากาศ
จะรวมตัวกับละอองนํ้าฝนทําให�นํ้าฝนมีฤทธ์ิเป?นกรดซัลฟrวริก  (H2SO4) ทําให�เกิดฝนกรด มีผลทําให�
สิ่งก5อสร�างต5าง ๆ สึกกร5อนและเป?นอันตรายต5อการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
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ภาพท่ี 3.31วัฎจักรกํามะถัน (Sulfur Cycle) 
ที่มา:  http://www.vcharkarn.com/userfiles/238076/1%20(59)(1).jpg 

 
นอกจากธาตุคาร!บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสซึ่งมีความสําคัญต5อสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศแล�ว ยังมีธาตุอื่นๆ ที่สําคัญในระบบนิเวศ เช5น เหล็ก แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 
เป?นต�น ซึ่งแร5ธาตุต5าง ๆ จะมีการหมุนเวียนมาใช�ในระบบนิเวศระหว5างส5วนประกอบที่มีชีวิตและ
ส5วนประกอบที่ไม5มีชีวิตด�วยกันทั้งสิ้น การศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของแร5ธาตุต5างๆ เหล5าน้ี จะทําให�
เข�าใจถึงระบบชีวเคมีที่ซับซ�อนระหว5างสิ่งมีชีวิตและไม5มีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งต�องอาศัยการทํางานที่
มีความสัมพันธ!กันของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดกับสิ่งแวดล�อม 

ดังน้ันจากหน�าที่ของระบบนิเวศข�างต�นสรุปได�ว5า การหมุนเวียนของธาตุอาหาร
เป?นกระบวนการที่เกิดข้ึนพร�อมกับการถ5ายทอดพลังงาน โดยจุลินทรีย!ในดินจะเป?นตัวสําคัญ 
ในการที่จะทําให�เกิดการสลายตัวของอินทรีย!สาร และปลดปล5อยธาตุอาหารออกมาเพื่อให�เป?นอาหาร
ของพืช หากพืชไม5ได�รับธาตุอาหารจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุอย5างสม่ําเสมอแล�ว พืชก็ไม5
สามารถตรึงพลังงานเพื่อรักษาให�ระบบนิเวศดํารงอยู5ได� เน่ืองจากการถ5ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
เป?นวงจรเปrดซึ่งแตกต5างจากการหมุนเวียนของธาตุอาหาร เช5น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซึ่งเป?นวงจรปrด
เน่ืองจากสารเหล5าน้ีจะไม5หายไปแต5จะหมุนเวียนกลับมาให�พืชใช�เป?นอาหารอยู5เสมอ อย5างไรก็ตาม
ปริมาณและชนิดของแร5ธาตุอาหาร ตลอดจนอัตราการหมุนเวียนและการสะสมไว�ในส5วนหน่ึงส5วนใด
ของพืชจะแตกต5างกันไปแสดงดังภาพ 3.32 
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ภาพท่ี 3.32 แบบจําลองการถ5ายเทพลังงาน ( Energy Flow) และการหมุนเวียนธาตุอาหาร 
                 (Nutrient Cycling) 
ที่มา: https://www.slideshare.net/siripornple/ss-9436558 

 
7. ความสมดุลของระบบนิเวศ 
 สมดุลทางธรรมชาติ (Ecological Equilibrium) เป?นภาวการณ!ทางธรรมชาติของ   
ระบบนิเวศที่ระบบความสัมพันธ!ระหว5างองค!ประกอบเป?นไปอย5างสมบูรณ!คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายใน
ระบบนิเวศจะต�องทําหน�าที่ครบถ�วน 3 กลุ5ม คือ มีทั้งผู�ผลิต ผู�บริโภค และผู�ย5อยสลาย สําหรับในส5วน
ของสิ่งไม5มีชีวิตเองก็ทําหน�าที่สนับสนุนอย5างต5อเน่ืองไม5ขาดหาย โดยความสมดุลทางธรรมชาติ             
มีความแตกต5างกันไปตามความแตกต5างของระบบนิเวศ ซึ่งในธรรมชาติระบบนิเวศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู5ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงน้ีอาจเป?นไปโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย!ก็ได� ลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงเป?นไปได� 2 แบบคือ“แบบกะทันหันและแบบค:อยเปJนค:อยไป” ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศโดยธรรมชาติแบบกะทันหันจะทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุลและมีผลกระทบต5อสิ่งมชีีวิต
โดยทําให�ตายหรือสูญพันธุ!ไปได�ง5าย เช5น การเกิดไฟไหม�ปkา อุทกภัย ภูเขาไฟระเบิด และเกิด         
โรคระบาด เป?นต�น ส5วนการเปลี่ยนแปลงแบบค5อยเป?นค5อยไปตามธรรมชาติเป?นการเปลี่ยนแปลง
อย5างช�าๆ ซึ่งก5อให�เกิดอันตรายต5อมนุษย!และสิ่งมีชีวิตน�อยมาก แต5เมื่อระยะเวลานานเข�าการ
เปลี่ยนแปลงจะมีมากข้ึนจนเกิดผลกระทบต5อสิ่งมีชีวิตอย5างเด5นชัดข้ึน เช5น ทุ5งนาหรือพื้นที่ปkาที่รกร�าง 
จะมีการเปลี่ยนแปลงเป?นทุ5งหญ�าและพืชพวกไม�พุ5มในเวลาต5อมา จนในที่สุดหากไม5มีสิ่งแวดล�อม
ภายนอกมารบกวนก็จะกลายเป?นปkาที่สมบูรณ!ได� ดังน้ันสิ่งมีชีวิตจะต�องสามารถปรับตัวให�เข�ากับ
สิ่งแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงได� การสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศหากเกิดโดยธรรมชาติระบบนิเวศ
จะช5วยแก�ไขได�ด�วยตัวเอง แต5ถ�าเกิดจากมนุษย!จะแก�ไขได�ยากมากและเมื่อมนุษย!เพิ่มจํานวนมากข้ึน
อย5างรวดเร็ว มีการพัฒนาวิถีชีวิตมากข้ึน และการมีเทคโนโลยีที่ทําให�มีความเป?นอยู5สุขสบายมากข้ึน
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การสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศโดยมนุษย!ก็จะเกิดมากข้ึน มนุษย!จึงได�ช่ือว5าเป?นตัวการทําลาย
ระบบนิเวศมากที่สุด  โดยสาเหตุที่สําคัญที่ทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุลมีดังน้ี 

7.1 การเสียสมดุลของระบบนิเวศ 
สาเหตุที่ทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุลเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ จากธรรมชาติ และเกิดจาก

การกระทําของมนุษย! ดังน้ี 
7.1.1 เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป?นสาเหตุที่ทําให�ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

1) ไฟปzา เป?นตัวการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศอย5างมหาศาล
โดยเฉพาะทรัพยากรปkาไม� สิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรีย!ต5างๆ และยังรวมไปถึงสิ่งที่ไม5มีชีวิต เช5น 
อินทรียวัตถุและปุ�ย เมื่อทรัพยากรเหล5าน้ีถูกทําลายไปเป?นเหตุให�ปkาไม�หยุดชะงักการเจริญเติบโต 
ดินเสียคุณสมบัติการอุ�มนํ้าทําให�เกิดนํ้าท5วม ภัยแล�ง และอากาศแปรปรวนทําให�เกิดมลภาวะ และ
มลพิษทางอากาศจนอาจส5งผลให�เกิดโรคต5างๆ  

2) เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช5น ฝนตกหนัก นํ้าหนุน และหากนํ้าเคลื่อนที่มี
ความเช่ียวกรากก็อาจทําให�แผ5นดินถล5ม และพื้นที่ที่ถูกนํ้าท5วมเป?นเวลานานจะมีสภาพที่ไม5เหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโตของพืชทําให�พื้นที่น้ันเสียสมดุลธรรมชาติ และอาจไม5สามารถเพาะปลูกได�    
ซึ่งดินที่เสียสภาพน้ีเป?นดินที่เกิดมลพิษ ส5วนปุ�ยและสารเคมีต5าง ๆ ที่อยู5บนดินเมื่อไหลลงสู5แหล5งนํ้า
อาจทําให�เกิดมลพิษทางนํ้าได� 

3) แผ:นดินไหว หากเกิดแผ5นดินไหวที่เกินกว5า 5 ริกเตอร!ข้ึนไป จะก5อให�เกิด 
ความเสียหายต5อสภาพแวดล�อมต5างๆ ต้ังแต5สิ่งก5อสร�าง การพังทลายของดิน ทําให�สภาพแวดล�อมทาง
ธรรมชาติของพืชและสัตว!เปลี่ยนแปลงไป ก5อให�เกิดความสูญเสียของพืชพรรณ สัตว!ปkา ตลอดจน
จุลินทรีย!และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดต5างๆ 

7.1.2 เ กิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย�  มนุษย! เป?นป6จจัยสํ า คัญที่ ก5อให� เกิด 
การเสียสมดุลของระบบนิเวศ เน่ืองจากการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย5างผิดวิธีหรือไม5มี
การควบคุมจึงก5อให�เกิดผลเสียตามมา ซึ่งมีสาเหตุ ดังน้ี 

1) การเพ่ิมประชากร จํานวนประชากรทั่วโลกมีแนวโน�มเพิ่มสูงข้ึน ทําให� 
ความต�องการในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตสูงข้ึน จนส5งผลต5อระบบนิเวศ เช5น  
การบุกรุกทําลายปkา การต้ังโรงงานอุตสาหกรรม และการปลูกสร�างอาคารบ�านเรือน เป?นต�น  
ความต�องการใช�ทรัพยากรธรรมชาติที่มากข้ึนย5อมส5งผลให�เกิดการบุกทําลายสิ่งแวดล�อมจนนําไปสู5
การเสียสมดุลทางธรรมชาติได� เช5น ฝนไม5ตกตามฤดูกาล ดินขาดธาตุอาหาร สัตว!ปkาขาดที่อยู5อาศัย 
เป?นต�น 

2) การเกษตรสมัยใหม: การเกษตรในป6จจุบันมุ5งเพื่อการค�ามากข้ึนมีการใช�ปุ�ย 
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว!จํานวนมากซึ่งสารเหล5าน้ีจะตกค�างในดินและอาจถูกชะล�างสู5แหล5ง
นํ้าทําให�มีผลต5อชีวิตสัตว!ในดินและในนํ้า 

3) การขยาย ตัวของ เ มื อ ง  ทํ า ให� สภาพแวดล� อมทา งธ รร มชา ติ เ กิ ด 
การเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการขยายตัวของเมืองอย5างรวดเร็ว โดยขาดการวางแผนในการใช�พื้นที่
หรือไม5เป?นไปตามที่กําหนดไว�จนทําให�เกิดป6ญหาสิ่งแวดล�อมข้ึน นอกจากน้ีการขยายตัวของชุมชนยัง
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ทําให�เกิดการสร�างแหล5งอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ส5งผลให�มีการใช�ทรัพยากรเพิ่มข้ึนด�วย หากมีการ
ควบคุมดูแลไม5เหมาะสมอาจก5อให�เกิดป6ญหามลพิษต5อสิ่งแวดล�อมตามมา 

4) การอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมทําให�ทรัพยากรถูกใช�เป?นวัตถุดิบ
มากย่ิงข้ึน กระบวนการผลิตทําให�มีของเสีย เช5น นํ้าเสีย ไอเสีย และสารเคมีอันตราย เป?นต�น ซึ่งส5งผล
กระทบต5อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในบริเวณที่โรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู5และบริเวณใกล�เคียง 
การพัฒนาที่ขาดความเข�าใจในเรื่องระบบนิเวศจะทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุล และจะส5งผลกระทบ
ในทางลบมาสู5มนุษย!เองเน่ืองจากความสมดุลของระบบนิเวศเป?นเรื่องสําคัญย่ิงต5อการพัฒนาในยุค
ป6จจุบัน  

7.2 การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุล ระบบนิเวศจะพยายามที่จะปรับตัวให�กลับสู5ภาวะสมดุล 

อีกครั้ง โดยระบบนิเวศจะมีปรับตัวโดย การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การซ5อมแซมและการทดแทน
(Self maintenance) หรือการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ (Succession or ecosystem development)
ซึ่งเป?นการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล�อมไปจากธรรมชาติจนเกิดผลกระทบต5อการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตจึงต�องมีการปรับตัวให�เข�ากับสภาวะใหม5 และกลุ5มสิ่งกลุ5มสิ่งมีชีวิตใหม5ที่เหมาะสมกว5า 
จะเข�ามาแทนที่กลุ5มสิ่งมีชีวิตเดิมที่ปรับตัวไม5ได� มีผลทําให�ระบบนิเวศกลับสู5ภาวะสมดุลอีก โดย 
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศมี 2 ลักษณะ คือ 

7.2.1 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีขั้นปฐมภูมิ (Primary Succession) เป?นการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในแหล5งที่ไม5เคยปรากฏสิ่งมีชีวิตใดๆมาก5อน เช5น บริเวณภูเขาไฟระเบิดใหม5 การเกิดแหล5งนํ้า
ใหม5หรือหน�าดินที่ถูกเปrดข้ึนใหม5ในการตัดช5องเขาทําถนน จนกระทั่งเกิดสิ่งมีชีวิตพวกมอสและไลเคน 
ข้ึนมาเป?นกลุ5มแรก เมื่อสิ่งมีชีวิตกลุ5มแรกตายไปก็จะทับถมกลายเป?นช้ันบางๆของดินเกิดข้ึน จากน้ันก็
เริ่มเป?นกลุ5มสิ่งมีชีวิตกลุ5มที่ 2 เช5น หญ�าหรือพวกวัชพืชปkาเกิดข้ึนแทนที่ เมื่อกลุ5มสิ่งมีชีวิตเหล5าน้ีตาย
ไปก็จะทับถมเป?นช้ันดินที่หนาข้ึนเรื่อยๆและความอุดมสมบูรณ!ของแร5ธาตุในดินก็เริ่มมีมากข้ึนจนทํา
ให�เกิดสิ่งมีชีวิตกลุ5มแล�วกลุ5มเล5าข้ึนมาแทนที่ อาทิ ไม�ล�มลุก ไม�พุ5ม จนกระทั่งในที่สุดเกิดเป?นสังคมพืช
ซึ่ งประกอบด�วยกลุ5มพืชชนิดต5าง ๆเ กิดข้ึนเป?นลําดับกลายเป?น“สังคมสมบูรณ� ”(Climax 
community) และมีความสมดุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.33 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ัน
ปฐมภูม ิ(Primary Succession) 
ที่มา : https://tgnagy.wordpress.com 
/2014/02/12/plant-succession/ 
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7.2.2 การเปลี ่ยนแปลงแทนที่ขั ้นทุติยภูมิ (Secondary Succession)เป?น 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล5งที่เคยมีสิ่งมีชีวิตดํารงอยู5ก5อนแล�วแต5ถูกทําลายไปจึงมีการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ข้ึนใหม5เพื่อกลับเข�าสู5สภาพสมดุล เช5น บริเวณที่เคยเป?นปkาถูกบุกเบิกเป?นไร5นาแล�วละทิ้ง
กลายเป?นทุ5งหญ�าในภายหลัง ต5อมามีไม�ล�มลุกไม�พุ5มไม�ใหญ5เข�าแทนที่ตามลําดับจนกลายเป?นปkาไม�   
อีกครั้งหน่ึง โดยการแทนที่ในข้ันทดแทนน้ีจะใช�เวลาน�อยกว5าการแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในข้ันบุกเบิก 
ทั้งน้ีเพราะการแทนที่ในข้ันทดแทนน้ีเกิดข้ึนในพื้นที่ที่มีดินและธาตุอาหารอยู5พร�อมแล�ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.34 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้ันทุติยภูม ิ(Secondary Succession) 
ที่มา : http://greenforecast.com/wp-content/uploads/2012/12/95198-036-2619E3FA1-

1540x648_c.jpg 
 
8. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและ 
นานาพันธุ!ในระบบนิเวศอันเป?นแหล5งที่อยู5อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต5างกันทั่วโลกหรือง5าย ๆ คือ
การที่มีชนิดพันธุ! (Species) สายพันธุ! (Genetic) และระบบนิเวศที่แตกต5างหลากหลายบนโลก
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 2559) ระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตมี
ความสัมพันธ!กันแบบสายใยอาหารจะทําให�ระบบนิเวศอยู5ในภาวะสมดุลมากกว5าระบบนิเวศที่
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ!กันแบบห5วงโซ5อาหารเพียงอย5างเดียวเน่ืองจากผู�บริโภคสามารถเลือกกิน
อาหารได�หลายอย5าง ถ�าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงลดลง ผู�บริโภคสามารถเลือกกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได� 
ทําให�เกิดการทําหน�าที่ในระบบนิเวศได�อย5างต5อเน่ือง ดังน้ันในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากจะเสถียรภาพมากกว5าในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน�อย ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพเป?นป6จจัยสําคัญที่มีผลต5อความคงอยู5ของระบบนิเวศ 
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8.1 ลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถแบ5งออกได�เป?น 3 ประเภท คือ 
8.1.1 ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic diversity) หมายถึง ความหลากหลาย

ของหน5วยพันธุกรรมหรือยีน (Genes) ที่มีอยู5ในสิ่งมีชีวิตแต5ละชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมียีน
แตกต5างกันไปตามสายพันธุ! เช5น ข�าว หรือส�มซึ่งมีสายพันธุ!มากมาย ความแตกต5างและความผันแปร
ทางพันธุกรรมในแต5ละหน5วยชีวิตมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม (Mutation)  
อาจเกิดข้ึนในระดับยีน หรือในระดับโครโมโซมที่ผสมผสานกับการสืบพันธุ!แบบอาศัยเพศ ซึ่งเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติได�น�อยมาก และเมื่อลักษณะดังกล5าวถูกถ5ายทอดไปยังรุ5นลูกจะทําให� เกิด 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม เช5น สุนัขที่มีลักษณะรูปร5างหลากหลายที่แตกต5างกัน เป?นต�น 
ป6จจุบันมนุษย!ได�นําเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงพันธุ!เพื่อให�ได�พันธุ!พืชที่มีสมบัติพิเศษ จึงทําให�
ได�ผลผลิตที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่งแต5ละชนิดจะมียีนที่แตกต5างกันไป เช5น การนําพืชที่มีการตัดแต5ง
หน5วยถ5ายทอดพันธุกรรมหรือยีนสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms :GMOs) 

 

 
(ก) ความหลากหลายสายพันธุ!ของเห็ด         (ข) ความหลากหลายของสายพันธุ!สุนัข 

ภาพท่ี 3.35 ความหลากหลายของพันธุกรรม 
ที่มา: (ก)upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Plants_diversity.jpg 
/400px-Plants_diversity 
       (ข) http://www.itembank.biz/SP2/show_item10.php?Mcid=10613&ln_uid=338 
 

8.1.2 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ� (Species diversity) หมายถึง จํานวน
ประเภท ชนิด และปริมาณหน5วยสิ่งมีชีวิตที่เป?นสมาชิก ของแต5ละชนิดที่มีอยู5ในพื้นที่ของประชากร
น้ันๆ หรือ เป?นความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่มีอยู5ในถ่ินอาศัยพื้นที่หน่ึงน่ันเอง ทั้งน้ีสามารถวัด
ความหลากหลายของชนิดพันธุ!โดยพิจาณาจาก 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1) ปริมาณชนิด (Species richness) หมายถึง จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตต5อหน5วย
เน้ือที่ เช5น ประเทศเมืองหนาวในพื้นที่หน่ึงๆมีต�นไม�อยู5ประมาณ 1 - 5 ชนิด ขณะที่ปkาในประเทศ 
เขตร�อนในพื้นที่เท5ากันมีต�นไม�นับร�อยชนิด เป?นต�น 
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2) ความสม่ําเสมอของชนิด (species evenness) หมายถึงสัดส5วนของสิ่งมีชีวิต
ในพื้นที่หน่ึงๆ 

ดังน้ันความหลากหลายทางชนิดพันธุ!จึงสามารถวัดได�จากจํานวนของสิ่งมีชีวิตและ
จํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแต5ละชนิด รวมถึงโครงสร�างของอายุและเพศของประชากรด�วย     
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้ันจะแตกต5างกันไปตามพื้นที่กล5าวคือ จํานวนของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่หรอื
ชุมชนหน่ึงจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยู5กับการแข5งขัน สิ่งมีชีวิตที่มีหน�าที่เดียวกันในชุมชนหน่ึงๆ 
จะมีการแข5งขันการทําหน�าที่อันทําให�เกิดการแยกหรือการอพยพออก 

 

      (ก) ความหลากหลายของชนิดพันธุ!ของสัตว!          (ข) ความหลากหลายของชนิดพันธุ!ของผลไม� 
ภาพท่ี 3.36ความหลากหลายทางชนิดพันธุ� 

ที่มา:(ก)http://web2012.hrdi.or.th/research/detail/1903/โครงการวิจัยการฟ��นฟูแหล5งอาหาร
 และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน/ 
       (ข) https://sites.google.com/site/srupchiwwithya/home/khwam-hlak-hlay-thang-
chiwphaph 
 

8.1.3 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecological diversity) หมายถึง ความซับซ�อน
ของลักษณะพื้นที่ที่แตกต5างกันในแต5ละภูมิภาคของโลก เมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะ   
ภูมิประเทศทําให�เกิดระบบนิเวศ หรือถ่ินที่อยู5อาศัย (Habitant) ซึ่งมีป6จจัยทางกายภาพและชีวภาพ 
ที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแต5ละชนิดในระบบนิเวศน้ัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีวิวัฒนาการในทิศทาง 
ที่สามารถปรับตัวให�อยู5ได�ในระบบนิเวศอันหลากหลาย ขณะที่บางชนิดกลับอยู5ได�เพียงระบบนิเวศที่มี
ภาวะเฉพาะเจาะจงเท5าน้ัน ความหลากหลายของระบบนิเวศข้ึนอยู5กับชนิดและจํานวนประชากร 
ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู5ในระบบนิเวศ  โดยความหลากหลายทางระบบนิเวศ จะประกอบไปด�วย 
ความหลากหลาย 3 ลักษณะ คือ 

1) ความหลากหลายของถ่ินตามธรรมชาติ (Habitat diversity) ในแต5ละ
บริเวณที่อยู5อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต5างๆที่แตกต5างกันไป บริเวณใดที่มีความหลากหลายของแหล5ง 



91 

ที่อยู5อาศัย บริเวณน้ันจะมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเช5นเดียวกัน โดยทั่วไปที่ใดมีถ่ินกําเนิดตาม
ธรรมชาติที่หลากหลายจะมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตามไปด�วย เช5น ภาคใต� ภาคอีสาน เป?นต�น 

 
      ภาพท่ี 3.37 ความหลากหลายของถ่ินตามธรรมชาติ 
      ที่มา: http://wetlandsolutionsinc.com/files/images/Index_Collage.jpg. 

 
2) ความหลากหลายของการทดแทน (Succession diversity) เมื่อสิ่งมีชีวิต

เริ่มพัฒนาข้ึนในพื้นที่ที่ไม5เคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนมาก5อน และพัฒนาข้ึนเป?นชุมชนสิ่งมีชีวิตสมบูรณ! 
(Climax stage) เมื่อเกิดการบุกรุก หรือการทําลายระบบนิเวศลงไป ก็จะทําให�ระบบนิเวศเกิด 
ความเสียหาย หรือถูกทําลายแต5ธรรมชาติก็สามารถจะมีการทดแทนทางนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตใหม5
ข้ึนมาแทนที่ได� ซึ่งจะช5วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.37 ความหลากหลายของ
การทดแทน  
ที่มา: http://wetlandsolutionsinc. 
com/files/images/Index_Collage.
jpg. 
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3) ความหลากหลายของภูมิประเทศ (Landscape diversity) เช5น ในบริเวณ

เขต ร�อนช้ืน ได�แก5 ประเทศไทยจะมีถ่ินกําเนิดตามธรรมชาติมากมาย มีสังคมพืชหลายชนิดเกิดข้ึน
ทดแทนจึงมีสิ่งมีชีวิตหลากหลาย แตกต5างกับเมืองหนาวที่มีต�นไม�ชนิดเดียวหลายร�อยไร5 เช5น สน ซึ่ง
ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต5างกัน ก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต5างกัน                                                                        

                   (ก) ระบบนิเวศปkาชายเลน                    (ข) ระบบนิเวศทะเลทราย 
    ภาพท่ี 3.389 ความหลากหลายของภูมิประเทศ 
    ที่มา : http://wetlandsolutionsinc.com/files/images/Index_Collage.jpg. 
 

8.2 ประโยชน�ของความหลากหลายทางชีวภาพต:อมนุษย� 
มนุษย!และสิ่ งแวดล�อมมีความสัมพันธ!กันทั้ งทางตรงและทางอ�อม ดังน้ันความ

หลากหลายทางชีวภาพจึงเกี่ยวข�องโดยตรงต5อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะเป?นแหล5งที่มาของป6จจัยพื้นฐานใน 
การดํารงชีวิต ด�วยเหตุน้ีการรักษาสมดุลของสภาพแวดล�อมนอกจากจะช5วยให�ความหลากหลายทาง
ชีวภาพคงอยู5ต5อไปแล�วยังมีประโยชน!ต5อมนุษย!อีกด�วย ดังน้ี 

8.2.1 ประโยชน�ทางตรง ความหลากหลายทางชีวภาพเป?นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มนุษย!สามารถนําเอาสิ่ งที่อยู5รอบตัวไม5ว5าจะเป?นพืชและสัตว!มาใช�ประโยชน!ในด�านต5างๆ 
ในชีวิตประจําวันหลายด�าน เช5น เป?นแหล5งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ5งห5ม เช้ือเพลิง สิ่งของ
เครื่องใช� การเกษตรกรรม การแพทย! และสาธารณสุข เป?นต�น 

8.2.2 ประโยชน�ทางอIอม ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน!ทางอ�อมต5อมนุษย!
และสิ่งแวดล�อมในด�านต5างๆ ได�แก5 เป?นแหล5งต�นแบบพฤติกรรมมนุษย!ในด�านต5างๆ เช5น วัฒนธรรม
ภูมิป6ญญาท�องถ่ิน ความเช่ือทางศาสนาของคนในชุมชน นอกจากน้ียังเป?นแหล5งอาศัยของสัตว!ปkา 
ช5วยควบคุมสภาพอากาศ ช5วยรักษาคุณภาพดินและคุณภาพนํ้า เป?นต�น 

8.3 สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุล ส5งผลต5อสิ่งมีชีวิต

ต5างๆ ที่อาศัยอยู5ในระบบนิเวศน้ัน รวมทั้งมนุษย!ด�วย มีหลายสาเหตุที่ทําให�สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได�แก5 
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8.3.1 การนํามาใชIเกินไปจนธรรมชาติฟ}~นตัวหรือทดแทนไม:ทัน แหล5งที่อยู5อาศัยเป?น
ตัวกําหนดความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต แต5ป6จจุบันได�ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย! 
เช5น การตัดไม�ทําลายปkา การเผาปkา การล5าสัตว! การค�าขายพืชและสัตว!ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง      
การขยายพื้นที่เพื่อการอยู5อาศัยหรือประกอบอาชีพ เป?นต�น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปkาไม� ซึ่ง
เป?นแหล5งที่อยู5และแหล5งอาหารของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ซึ่งเป?นสาเหตุทําให�สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพได�มากที่สุด 

8.3.2 การลักลอบขายพืชและสัตว�ปzา เพื่อนําไปเลี้ยง หรือการค�า เช5น การทํากระเป�า
หรือเครื่องประดับ รวมถึงการบริโภค เป?นต�น บางส5วนทําให�พืชปkาหรือสัตว!ปkาบางชนิดสูญพันธุ! หรือ
เสี่ยงต5อการสูญพันธุ! 

8.3.3 การนําสิ่งมีชีวิตต:างถ่ินต:างชนิดพันธุ�มาเพาะเลี้ยง หรือนํามาปล5อยในระบบ
นิเวศใหม5 ทําให�รุกล้ําแหล5งที่อยู5ที่กินของสิ่งมีชีวิตพื้นเมือง ทําให�ชนิดพันธุ!ด้ังเดิมที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมเหมาะสมกับท�องถ่ินน้ันๆ ลดจํานวนลง หรือสูญพันธุ!ไป จากการถูกล5าหรือการแข5งขัน เช5น 
ผักตบชวา ไมยราบ ปลากรดเกราะ หรือหอยเชอรี่ เป?นต�น (ทินพันธุ! เนตรแพ, 2558 : 258) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

                          (ก) หอยเชอรี่                           (ข) ปลากรดเกราะ 
        ภาพท่ี 3.40 สายพันธุ!ต5างถ่ินที่มผีลกระทบต5อสิง่มีชีวิตพื้นเมืองของประเทศไทย 
        ที่มา : (ก) http://puechkaset.com  
               (ข) http://www.fisheries.go.th/ifyasothon/web2/index.php 
 

8.3.4 การคัดเลือกและปรับปรุงพัน ธุ!สิ่ งมี ชี วิตเฉพาะที่ มนุษย!ต�องการ  ทํ าให� 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง ละทิ้งสายพันธุ!ด้ังเดิมและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจนหลายชนิด       
สูญพันธุ!ไป เหลือเพียงไม5กี่ชนิดที่มนุษย!เพาะเลี้ยงไว�เพื่อใช�ประโยชน!ด�านอาหารและด�านเศรษฐกิจใน
รูปแบบอุตสาหกรรม 

8.3.5 มลพิษต:าง ๆ การเกิดมลภาวะทั้งทางนํ้า ทางดิน และทางอากาศ จากการใช�
สารเคมี การเผาไหม�ของเช้ือเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และสถานประกอบการต5างๆ 
ทําให�สิ่งมีชีวิตหลายชนิดถูกทําลายจนสูญพันธุ! หรือลดจํานวนลงอย5างมาก 
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8.3.6 ภัยธรรมชาติ เช5น แผ5นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟปkา และพายุหรือคลื่นยักษ! 
เป?นต�น ภัยธรรมชาติเหล5าน้ีจะทําลายแหล5งที่อยู5อาศัยอย5างรวดเร็วและรุนแรง ส5งผลทําให�สิ่งมีชีวิต 
จํานวนมากเสียชีวิต 

8.4 การอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ 
8.4.1 การอนุรักษ!ประชากรตามถ่ินที่อยู5อาศัยตามธรรมชาติให�คงอยู5 เช5น การกําหนด

พื้นที่อนุรักษ!ในลักษณะต5างๆ หรือการกําหนดพื้นที่กันชน เป?นต�น นอกจากน้ีควรมีการอนุรักษ!นอก
ถ่ินที่อยู5อาศัยตามธรรมชาติ เช5น การนําเมล็ดพืชไปขยายพันธุ!ในแปลงใหม5 หรือการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ!ไว� หรือการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ!สัตว! เป?นต�น 

8.4.2 ไม5ทําลายปkาไม� เพราะปkาเป?นแหล5งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด 
การทําลายปkาไม�มีผลรบกวนแหล5งที่อยู5อาศัย แหล5งอาหารตามธรรมชาติและระบบนิเวศภายในปkา 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปkาเป?นผลกระทบที่รุนแรงที่สุดต5อความหลากหลายทางชีวภาพ 

8.4.3 ศึกษาและทําความเข�าใจพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตต5างๆ ที่มีในระบบนิเวศเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อนําความรู�ที่ได�มาพัฒนาให�เกิดประโยชน!ต5อระบบนิเวศและมนุษย!อย5างเหมาะสมและย่ังยืน 

8.4.4 ให�ความรู�ความเข�าใจถึงผลดีของความหลากหลายทางชีวภาพและผลเสียของ 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก5ประชาชนรวมทั้งให�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมใน 
การแก�ไขป6ญหาที่เกิดข้ึน พร�อมทั้งหาทางป�องกันมิให�เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มข้ึนจากที่เป?นอยู5 
 
9. บทสรุป 
 บทน้ีทําให�ทราบถึงความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม5มีชีวิตที่อยู5ในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 
โดยในระบบนิเวศจะประกอบด�วย 2 ส5วน คือ ส5วนที่เป?นโครงสร�างและหน�าที่ โดยส5วนโครงสร�าง
ประกอบด�วย 2 องค!ประกอบ ทั้งองค!ประกอบที่มีชีวิต ได�แก5ผู�ผลิต ผู�บริโภค และผู�ย5อยสลายและ  
อีกส5วน คือ องค!ประกอบที่ ไม5มี ชี วิต ได�แก5  สารอินทรีย!สารอนินทรีย!และสภาพแวดล�อม                
ซึ่งองค!ประกอบจะมีบทบาท หน�าที่ และความสัมพันธ!ที่แตกต5างกัน โดยความสัมพันธ!ที่เกิดข้ึนอาจมี
ความสัมพันธ!กันในลักษณะภาวะพึ่งพากัน ภาวะได�ประโยชน!ร5วมกัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะย5อยสลาย 
ภาวะแข5งขัน ภาวะล5าเหย่ือ และภาวะเป?นกลาง ส5วนของหน�าที่ในระบบนิเวศจะมี 2 หน�าที่ที่สําคัญ
ได�แก5 การถ5ายทอดพลังงานซึ่งจะเป?นระบบนิเวศแบบเปrด คือ รับพลังงานเข�ามาและจะมีการสูญเสีย
พลังงานออกนอกระบบนิเวศไปตามกฎ 10 เปอร!เซ็นต! ส5วนการหมุนเวียนสารอาหารจะเป?น      
ระบบนิเวศแบบปrด คือ สารอาหารต5างๆ เช5น แร5ธาตุต5างๆ ได�แก5 คาร!บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
ซัลเฟอร!     จะมีการหมุนเวียนจากสิ่งแวดล�อมเข�าสู5สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตก็จะส5งกลับสารอาหาร
เหล5าน้ันสู5สิ่งแวดล�อมอีกครั้ง จึงมีการหมุนเป?นวัฏจักร โดยการทําหน�าที่ในระบบนิเวศทั้งสองหน�าที่ 
จะเกิดข้ึนพร�อมกันในเวลาที่มีการกินต5อกันเป?นทอดๆในรูปของห5วงโซ5อาหารและสายใยอาหาร 
เพื่อให�ระบบนิเวศเกิดความสมดุล แต5อย5างไรก็ตามเมื่อระบบนิเวศเกิดเสียสมดุลระบบนิเวศก็จะมี
กลไกการปรับตัวทางธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่เพื่อทําให�ระบบนิเวศเกิดความสมดุล
อีกครั้ง ซึ่งระบบนิเวศใดมีความหลากหลายทางชีวภาพมากระบบนิเวศน้ันก็จะมีเสถียรภาพมากกว5า
ระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน�อย ดังน้ัน ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งความ
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หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของชนิดพันธุ! หรือความหลากหลายทางระบบนิเวศ     
จึงเป?นตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณ!ที่สําคัญของระบบนิเวศ 
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คําถามทIายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
2. ระบบนิเวศมีกี่ประเภทอะไรบ�าง พร�อมยกตัวอย5างประกอบ 
3. จงอธิบายว5า ผู�ผลิต ผู�บริโภค ผู�ย5อยสลายในระบบนิเวศมีบทบาทหน�าที่อย5างไรพร�อมยกตัวอย5าง

ประกอบมาอย5างละ 5 ตัวอย5าง 
4. ป6จจัยทางกายภาพในระบบนิเวศมีอะไรบ�าง และป6จจัยดังกล5าวส5งผลอย5างไรกับสิ่งมีชีวิตในระบบ

นิเวศ 
5. จงอธิบายความสัมพันธ!ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อยู5ร5วมกันในระบบนิเวศพร�อมยกตัวอย5าง

ความสัมพันธ!ละ 3 ตัวอย5าง 
6. จงอธิบายระบบนิเวศมีหน�าที่หลักอย5างไรบ�าง  
7. จงอธิบายห5วงโซ5อาหารและสายใยอาหารคืออะไร และทั้งสองอย5างแตกต5างกันอย5างไร 
8. จงอธิบายว5าห5วงโซ5อาหารมีทั้งหมดกี่ประเภท พร�อมยกตัวอย5างห5วงโซ5อาหารแต5ละประเภทมาห5วง

โซ5ละ 3 ตัวอย5าง 
9. จงวาดแผนภาพสายใยอาหารที่ประกอบด�วยสิ่งมีชีวิตอย5างน�อย 10 ชนิด 
10. จงอธิบายความหมายของพีระมิดทางนิเวศวิทยา พร�อมบอกชนิดและยกตัวอย5างของพีระมิดทาง

นิเวศวิทยาประกอบ 
11. จงอธิบายหลักการของกฎสิบเปอร!เซ็นต!คืออะไร 
12. จงอธิบายการหมุนเวียนของวัฏจักรคาร!บอนและกํามะถันและหากวัฎจักรทั้งสองมีปริมาณมาก

เกินสมดุลธรรมชาติจะก5อให�เกิดป6ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมอย5างไร (พร�อมวาดรูปประกอบ) 
13. จงอธิบายความหมายของความสมดุลของระบบนิเวศคืออะไร  
14. จงบอกสาเหตุที่ทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุล และถ�าหากระบบนิเวศเสียสมดุลระบบนิเวศจะมี 

กลไกลใดบ�างเพื่อทําให�ระบบนิเวศกลับมาอยู5ในภาวะสมดุล 
15. จงบอกความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพและอธิบายระดับความหลากหลาย 

ทางชีวภาพพร�อมยกตัวอย5าง 
16. จงบอกประโยชน!ของความหลากหลายทางชีวภาพ 
17. จงบอกสาเหตุที่ทําให�เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
18. จงบอกแนวทางการอนุรักษ!หลากหลายทางชีวภาพมา 3 แนวทาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที ่4 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรกัษ� 

 
เน้ือหาประจําบทท่ี 4 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ� 

1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
4. สาเหตุที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 
5. ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและแนวทางอนุรักษ� 

 
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความแตกต.างระหว.างสิง่แวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติได0 
2. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของทรัพยากรธรรมชาติได0 
3. นักศึกษาสามารถจําแนกประเภททรพัยากรธรรมชาติได0 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาติ 
5. นักศึกษาสามารบอกสาเหตุทีท่ําให0ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายได0 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญได0 
7. นักศึกษาสามารถบอกแนวทางในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติน้ันได0 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบทท่ี 4 

1. วิธีการสอน 
1.1 ใช0การสอนแบบบรรยาย 
1.2 เน0นให0ผู0เรยีนเป8นศูนย�กลางการเรียนรู0 
1.3 เน0นให0ผู0เรยีนมีส.วนร.วม 
1.4 วิธีการสอนแบบกลุ.มสัมพันธ� 
1.5 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ.ม 
1.6 วิธีการสอนแบบนําเสนอโดยวีดีทัศน� 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นๆ ที่เกี่ยวข0อง 
2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต.างๆ 
2.3 ร.วมกันอภิปรายเน้ือหาและสรุปประเด็น 
2.4 ผู0สอนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
2.5 ชมวีดิทัศน�เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ� 
2.6 ผู0สอนและนักศึกษาร.วมกันสรปุเน้ือหาจากวีดีทัศน� 
2.7 ทําแบบฝGกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักรายวิชาชีวิตกับสิง่แวดล0อม (GE40001) 
2. Power point และสื่ออเิลก็ทรอนิกส�ต.างๆ 
3. ใบงาน 
4. วีดีทัศน� 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การเข0าช้ันเรียน 
2. การทําแบบฝGกหัด 
3. การทําใบงาน 
4. สังเกตพฤติกรรมการมสี.วนร.วมในช้ันเรียน 
5. การตอบคําถามในช้ันเรียน 

 



 

บทท่ี 4  
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรกัษ� 

 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต.อความเป8นอยู.ของมนุษย�นานัปการ ทั้งเป8นปNจจัยใน 
การดํารงชีวิต และเป8นพื้นฐานในการพัฒนาในด0านต.างๆ และสร0างความมั่นคงในชีวิตมนุษย�จากอดีต
จนถึงปNจจุบัน มนุษย�นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช0ประโยชน�ในหลายด0าน รวมถึงการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนประชากร การพัฒนาและการขยายตัวในด0านต.างๆ ที่เพิ่มข้ึน ส.งผลทําให0ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนํ้า ดิน ปQาไม0 สัตว�ปQา และแร.ธาตุ ถูกทําลายอย.างรวดเร็ว จนทําให0กลไกธรรมชาติไม.สามารถ
ปรับตัวได0ทันและเสียสมดุลทางธรรมชาติ ส.งผลทําให0ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และ
ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทไม.สามารถฟSTนฟูกลับมาได0ทัน หรือหมดสิ้นไปส.งผลกระทบทําให0เกิด
ภาวะการขาดแคลน อีกทั้งยังก.อให0เกิดผลกระทบต.อสภาพแวดล0อมตามมาอย.างหลีกเลี่ยงไม.ได0 ดังน้ัน
เพื่อปUองกันปNญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม การเรียนรู0ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแนวคิดและหลักการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติควบคู.ไปกับการพัฒนาจึง
เป8นเรื่องที่จําเป8นและมีความสําคัญอย.างย่ิงในปNจจุบันเพื่อนําองค�ความรู0ที่ได0น้ันไปประยุกต�ใช0เพือ่ให0มี
ทรัพยากรธรรมชาติใช0อย.างย่ังยืนต.อไป 

 
1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) มีผู0ให0ความหมายหลายประการ ดังน้ี 
 ทรัพย� หมายถึง สิ่งที่ถือว.ามีค.าอาจไม.มีรูปร.างก็ได0 เงินตรา สมบัติพัสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2556: 543) 
 ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป8นทรัพย�หรือค.า และทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพย�
อันเกิดข้ึนเองหรือมีอยู.ตามธรรมชาติ (ราชบัณฑิตยสถาน,2556: 544) 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติมีประโยชน�สามารถสนองความ
ต0องการของมนุษย�ได0 หรือมนุษย�สามารถนํามาใช0ประโยชน�ได0 ได0แก. บรรยากาศ ดิน นํ้า ปQา ทุ.งหญ0า 
สัตว�ปQา พลังงาน รวมทั้งกําลังงานมนุษย� (นิวัติ เรืองพานิช, 2556: 42) 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต.าง ๆ ซึ่งมีอยู.ตามธรรมชาติ และให0ประโยชน�ต.อมนุษย� 
ไม.ทางใดก็ทางหน่ึง ทรัพยากรเหล.าน้ี ได0แก. นํ้า ดิน ปQาไม0 ทุ.งหญ0า สัตว�ปQา แร.ธาตุ และมนุษย�  
(เกษม จันทร�แก0ว, 2558: 157) 
 ดังน้ัน ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษย�สามารถ
นํามาใช0ประโยชน�ในรูปลักษณะต.างๆ ได0 ลักษณะร.วมของความหมายทรัพยากรธรรมชาติ สรุปได0ดังน้ี  

1.1 เป8นสิ่งที่เกิดข้ึน หรือ มีอยู.อย.างอิสระในธรรมชาติ 
1.2 เป8นสิ่งที่มีประโยชน�ต.อการดําเนินชีวิตของมนุษย� 
1.3 เป8นสิ่งที่เป8นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ได0 มีชีวิตหรือไม.มีชีวิตก็ได0 
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติเป8นส.วนหน่ึงของสิ่งแวดล0อม 
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2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติหากแบ.งตามลักษณะและการใช0ประโยชน� แบ.งเป8น 3 ประเภท ดังน้ี 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช.แล.วไม0หมดสิ้น (Non - exhausting natural resources) 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีมนุษย�สามารถนํามาใช0ได0อย.างไม.รู0 จักหมดสิ้น 

เป8นทรัพยากรที่จําเป8นต.อการดํารงชีวิตของมนุษย�เป8นอย.างมาก ถ0าขาดไปแล0วมนุษย�ไม.สามารถมีชีวิต
อยู.ได0 หรือถ0ามีสิ่งหน่ึงสิ่งใดทําให0ทรัพยากรเหล.าน้ีมีสภาพเสื่อมโทรมลงหรือมีสิ่งเจือปนที่เป8นพิษ 
จะทําให0มนุษย�มีชีวิตอยู.ไม.ได0 ได0แก. อากาศนํ้าในวัฏจักร แสงอาทิตย� และลม  

2.2 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได. (Renewable natural resources) 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีเมื่อใช0แล0ว สามารถเกิดข้ึนทดแทนใหม.ได0 ทั้งในระยะเวลา

สั้นๆ หรือในระยะเวลาที่ยาวนาน เป8นทรัพยากรที่ให0ปNจจัย 4 แก.มนุษย�ทั้งทางตรงและทางอ0อม 
ถ0าขาดทรัพยากรเหล.าน้ีแล0วมนุษย�ก็อาจมีชีวิตอยู.ไม.ได0 หรือถ0าส.วนหน่ึงส.วนใดขาดหายไปหรือไม.
สมบูรณ� ก็อาจมีผลกระทบต.อการมีชีวิตอยู.ของมนุษย�ไม.ทางตรงก็ทางอ0อม ได0แก. ปQาไม0 สัตว�ปQา ดิน 
ที่ดิน นํ้าที่อยู. ณ ที่ใดที่หน่ึง ทุ.งหญ0า และกําลังงานมนุษย� เป8นต0น 

2.3 ทรัพยากรท่ีใช.แล.วหมดไป (Exhausting natural resources) 
ทรัพยากรประเภทน้ีไม.สามารถทดแทนได0เมื่อใช0หมดไป หรือเมื่อหมดแล0วแม0จะสามารถ

เกิดข้ึนมาทดแทนใหม.ได0 ก็ต0องใช0เวลานานเป8นล0านๆ ปc ซึ่งนับได0ว.าเป8นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป 
จนมนุษย�มิอาจรอใช0ประโยชน�ได0 เช.น แร. โลหะ กdาซธรรมชาติ นํ้ามันปeโตรเลียม ถ.านหิน เป8นต0น 
ซึ่งทรัพยากรดังกล.าว มีความจําเป8นมากต.อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี นอกจากน้ี
พื้นที่ในลักษณะธรรมชาติ (Land in natural condition) ถือว.าเป8นสิ่งที่ทดแทนไม.ได0 เพราะเมื่อ 
ถูกทําลายลงแล0ว ไม.สามารถทําให0เหมือนสภาพเดิมได0ทั้งในส.วนประกอบต.าง ๆ และทัศนียภาพ
เพราะมีลักษณะสมบัติเฉพาะตัว (Unique) เช.น นํ้าตก หน0าผา จุดเด.นตามธรรมชาติต.าง ๆ 
 
3. ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป8นสิ่งที่ก.อให0เกิดประโยชน�ต.อมนุษย�ทั้งทางตรงและทางอ0อมในด0าน 
ต.างๆ ดังน้ี 

3.1 เปIนแหล0งของปJจจัยท่ีจําเปIนต0อการดํารงชีวิตของมนุษย� ได.แก0 
3.1.1 เป8นแหล.งที่อยู.อาศัย เป8นแหล.งวัตถุดิบในการก.อสร0างที่อยู.อาศัย มนุษย�นําไม0 หิน 

และทราย มาก.อสร0างบ0านเรือน สิ่งปลูกสร0างต.าง ๆ 
3.1.2 เป8นแหล.งอาหาร ไม.ว.าจะเป8นพืช สัตว�และมนุษย� 
3.1.3 เป8นแหล.งที่มาของเครื่องนุ.มห.ม ในอดีตมนุษย�ใช0ใบไม0เป8นเครื่องปกปeดร.างกาย 

ในปNจจุบันนําเส0นใยจากธรรมชาติ เช.น เส0นไหม ฝUาย มาถักทอเป8นเสื้อผ0าปกปeดร.างกาย 
3.1.4 เป8นแหล.งที่มาของยารักษาโรค วิวัฒนาการจากการเก็บส.วนต.างๆ ทั้งของพืชและ

สัตว�มารักษาโรค ที่รู0จักกันในช่ือของ “สมุนไพร” ต.อมาก็ได0ใช0เทคโนโลยีที่ทันสมัยข้ึนมาเปลี่ยน
สมุนไพรเป8นยาแผนปNจจุบัน ในประเทศไทยมีพืชที่สามารถใช0เป8นสมุนไพรรักษาโรคหลายชนิด 

3.2 เปIนปJจจัยในการดํารงชีวิตท่ีมนุษย�และสิ่งมีชีวิตอ่ืนขาดไม0ได. ได0แก. อากาศ นํ้า และ 
แร.ธาตุต.าง ๆ เป8นต0น 
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3.3 เปIนปJจจัยท่ีสําคัญในการผลิต หรือเป8นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
เช.น การผลิตกระดาษต0องใช0เย่ือไม0 นํ้า นํ้ามันเช้ือเพลิง เป8นวัตถุดิบเป8นต0น 

3.4 ความต.องการใช.ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติสามารถใช0บ.งช้ีถึงความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ และความเจริญของสังคมมนุษย� 

3.5 มีความสําคัญต0อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรง เช.น แร.เช้ือเพลิง แร.รัตนชาติ ที่มี
มูลค.าทางเศรษฐกิจ หรือโดยทางอ0อม เช.น เป8นสถานที่ท.องเที่ยว พักผ.อนหย.อนใจ นํารายได0จาก 
การท.องเที่ยวเข0าสู.ประเทศ 

3.6 มีความสําคัญต0อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติเป8น
ส.วนหน่ึงของระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางนํ้า เช.น ทรัพยากรธรรมชาติประเภท 
ปQาไม0มีประโยชน�ต.อองค�ประกอบของผู0ผลิตที่ต0องสร0างอาหารเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลก เป8นต0น 
 
4. สาเหตุท่ีทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 
 ปNจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากข้ึนอย.างรวดเร็ว และทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ซึ่งมีสาเหตุสําคัญหลายประการ ได0แก. 

4.1 การเพ่ิมขึ้นของประชากรเ น่ืองจากประชากรทั่ วโลกมีแนวโน0มจะเพิ่มสูง ข้ึน 
ในแต.ละปc ซึ่งความต0องการในการใช0ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตเพิ่มตามมาขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนจํากัด 

4.2 ข.อจํากัดในการใช. ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใช0แล0วหมดสิ้นไป เช.น แร.ธาตุเป8น
ทรัพยากรที่มีอย.างจํากัด หรือทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่ใช0แล0วทดแทนได0 เช.น ทรัพยากร 
ปQาไม0 ทรัพยากรสัตว�ปQา และทรัพยากรดิน ถึงแม0ทรัพยากรเหล.าน้ีทดแทนได0ก็จริงแต.อาศัยระยะเวลา
สร0างข้ึนมาทดแทนยาวนานแตกต.างกัน ดังน้ันหากมีการใช0และทดแทนไม.ทันอาจขาดแคลนได0 

4.3 การพัฒนาด.านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเป8นปNจจัยพื้นฐานที่นํามาใช0ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ จึงเป8นการเร.งให0มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช0สูงข้ึนอย.างรวดเร็ว โดยหากขาดการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย.างรอบคอบ จะส.งผลทําให0ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากข้ึนด0วย 

4.4 ความเจริญก.าวหน.าทางด.านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ทําให0มีการประดิษฐ�
เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง เช.น อาวุธปSน วัตถุระเบิด เลื่อยยนต� และเครื่องจักรกล เป8นต0น 
ทําให0สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช0ประโยชน�ได0โดยง.าย นอกจากน้ีการที่มนุษย�นําเครื่องมือ
เหล.าน้ันมาใช0อํานวยความสะดวกไม.สอดคล0องกับหลักการอนุรักษ� ส.งผลทําให0ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถูกทําลายอย.างรวดเร็ว เช.น การใช0ปุmยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ในการเพิ่มผลผลิต การใช0
เครื่องจักรในการเตรียมดินซึ่งเป8นผลดีด0านเศรษฐกิจ แต.อาจส.งผลกระทบต.อทรัพยากรธรรมชาติ เช.น 
เกิดมลพิษสิ่งแวดล0อมจากการใช0ปุmย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�และดินเสื่อมโทรม เป8นต0น 

4.5 ความรู.เท0าไม0ถึงการณ� สิ่งที่ทําให0มนุษย�ขาดการรู0เท.าทัน บนรากฐานแห.งความจริง 
อย.างลึกซึ้งในสิ่งแวดล0อมและธรรมชาติ ส.งผลให0มนุษย�ขาดสติในการใช0ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีพฤติกรรมการบริโภคอันเป8นการทําลายสิ่งแวดล0อม ส.งผลทําให0เกิดปNญหาสิ่งแวดล0อม และนําไปสู.
ความเสียหายทั้งตนเองและธรรมชาติ 
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4.6 ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเน่ืองจากปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ เช.น ภูเขาไฟ
ระเบิด ไฟปQา  แผ.นดินไหว คลื่นความร0อน หรือ นํ้าท.วม เป8นต0น ก.อให0 เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติเป8นจํานวนมาก และเกิดเป8นบริเวณกว0าง 

4.7 ขาดจิตสํานึก มนุษย�นําทรัพยากรมาใช0อย.างฟุQมเฟSอยเกินความจําเป8น โดยไม.คํานึงถึง
ผลกระทบที่จะตามมา ทั้งต.อมนุษย� ชุมชน สังคม และระบบนิเวศ จึงทําให0ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทําลาย และเกิดการสูญเปล.า 

4.8 นโยบายของรัฐขาดประสิทธิภาพ นโยบายมีส.วนสําคัญที่ทําให0ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถูกทําลาย และสูญเสียอย.างมาก เช.น นโยบายการส.งออกทรัพยากรธรรมชาติ การให0สัมปทานปQาไม0 
หรือการให0ประทานบัตรเหมืองแร. เป8นต0น นอกจากน้ีการบริหารงานของเจ0าหน0าที่ที่บกพร.องต.อ
หน0าที่  หรือละเลยการปฏิบั ติตามหน0าที่หรือกฎหมายอย.างเคร.งครัด มีส.วนสําคัญที่ทําให0
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 
 
5. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญและแนวทางอนุรักษ� 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต.อการดํารงชีวิตของมนุษย�ทั้งทางตรงและทางอ0อม ได0แก. 
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปQาไม0 ทรัพยากรสัตว�ปQา และทรัพยากรแร.ธาตุ ซึ่งปNจจุบัน
ทรัพยากรเหล.าน้ีลดจํานวนลงและเสื่อมโทรมไปมาก ดังน้ันเพื่อที่มนุษย�จะได0มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ใช0อย.างย่ังยืน จึงควรเรียนรู0ถึงประโยชน� ความสําคัญ ปNญหา และแนวทางอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
แต.ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 ทรัพยากรนํ้า 
นํ้า (Water) หมายถึง สารประกอบซึ่งมีองค�ประกอบเป8นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน 

ในอัตราส.วน 1:8 นํ้าหนักเมื่อบริสุทธ์ิมีลักษณะเป8นของเหลวใส ไม.มีสี ไม.มีกลิ่นและรสมีประโยชน� 
หลายประการ เช.น ใช0ทํานํ้าด่ืมชําระล0างสิ่งสกปรก (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 625) 

นํ้าเป8นองค�ประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ถึงแม0ว.านํ้าจะเป8นทรัพยากรที่
ใช0แล0วไม.หมดสิ้น แต.ร0อยละ 97 ของปริมาณนํ้าทั้งหมดบนโลก เป8นนํ้าทะเลในมหาสมุทร มีส.วนที่
เหลือเพียงร0อยละ 3 เท.าน้ันที่เป8นนํ้าจืด ซึ่งหากแบ.งนํ้าจืดออกเป8น 100 ส.วน ประมาณร0อยละ 68.7 
ถูกกักเก็บในรูปแบบของนํ้าแข็ง หิมะ อีกร0อยละ 30.1 ส.วนเป8นนํ้าใต0ดิน ประมาณร0อยละ 0.9 เป8น
ความช้ืนในดินและช้ันบรรยากาศ ดังน้ันจึงเหลือนํ้าจืดเพียงร0อยละ 0.3 ส.วนเท.าน้ันที่เป8นนํ้าผิวดินที่
มนุษย�สามารถนํามาใช0ประโยชน�ได0 (USGS, 2016) ดังน้ันจึงมีความจําเป8นที่จะต0องรักษานํ้าจืดที่มีอยู.
อย.างจํากัดให0มีการบริหารจัดการอย.างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ให0สามารถดํารงอยู.ได0อย.างสมดุลของ
ระบบนิเวศ และสมบูรณ�ต.อการนํามาใช0ประโยชน�ของมนุษย�ในอนาคต 

5.1.1 แหล0งนํ้าท่ีนํามาใช.ประโยชน� แหล.งนํ้าที่มนุษย�นํามาใช0เพื่อการดํารงชีพและ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด0านต.างๆ มาจากหลายแหล.งด0วยกัน คือ 

1) นํ้าผิวดิน ได0แก. นํ้าในแม.นํ้า คลอง ทะเลสาบ และในพื้นที่ชุ.มนํ้าที่เป8นนํ้าจืด
ปกตินํ้าผิวดินจะได0รับการเติมจากฝน หรือหิมะ และจะหายไปตามธรรมชาติด0วยการระเหย การไหล
ออกสู.ทะเล และการซึมลงไปใต0ดิน แม0ว.าการเติมนํ้าจืดโดยธรรมชาติของระบบนํ้าผิวดินจะได0จาก 
การตกของฝน หรือหิมะลงเฉพาะบนบริเวณลุ.มนํ้าน้ัน ๆ ณ เวลาหน่ึงก็ตาม แต.ปริมาณรวมของนํ้ายัง
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ข้ึนอยู.กับปNจจัยอื่นอีกหลายปNจจัย เช.น ปริมาณความจุของแหล.งรองรับ  อัตราการซึมของดินในพื้นที่
กักเก็บต.าง ๆ ลักษณะของการไหลตามผิวพื้นของลุ.มนํ้า ช.วงเวลาการตกของฝนหรือหิมะ และอัตรา
การระเหยของพื้นที่น้ันๆ เป8นต0น ปNจจัยเหล.าน้ีมีผลต.อสัดส.วนของนํ้าที่ไหลออกสู.ทะเล ระเหยและ 
ซึมลงใต0ดินซึ่งกิจกรรมของมนุษย�สามารถสร0างผลกระทบต.อปNจจัยต.าง ๆ ดังกล.าวได0มาก 

2) นํ้าใต0ดิน คือ นํ้าที่อยู.ในระดับใต0ดินเกิดจากการดูดซับนํ้าลงสู.ใต0ดิน สามารถ
แบ.งออกได0เป8น 2 ชนิด คือ นํ้าต้ืน (Unconfined groundwater) ได0แก. นํ้าใต0ดินที่อยู.ในช้ันกรวด
ระดับต้ืน และนํ้าบาดาล (Confined groundwater) ได0แก. นํ้าใต0ดินที่อยู.ในช้ันกรวดดินทรายระหว.าง
ช้ันนํ้าทึบสองช้ัน หรือนํ้าใต0ดินที่อยู.ในรอยแตกของหิน ซึ่งแหล.งนํ้าใต0ดินที่นํามาใช0ประโยชน�ได0มาก 
คือ นํ้าบาดาล 

3) แหล.งนํ้าจากทะเล เป8นแหล.งกําเนิดใหญ.ของวงจรนํ้าในโลกซึ่งหากขาดวงจร
ดังกล.าวพื้นดินจะขาดความชุ.ม ช้ืน เน่ืองจากกระแสนํ้าในมหาสมุทรถือว.าเป8นปNจจัยสําคัญ 
ที่ส.งผลต.อสภาพภูมิอากาศรอบโลก ถึงแม0ว.าในอดีตจะมีการนํานํ้าจากทะเลมาใช0ไม.มาก เพราะ 
ความรุนแรงในการขาดแคลนนํ้าจืดมีน0อย และต0องเสียค.าใช0จ.ายในการเปลี่ยนแปลงนํ้าเค็มให0เป8นนํ้า
จืดสูงมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเช้ือเพลิงที่ใช0มีราคาแพง การนํานํ้าเค็มมาแปลงเป8นนํ้าจืดเพื่ออุปโภคและ
การเพราะปลูกจะพบตามชายฝNwงทะเลที่มีสภาพภูมิอากาศแห0งแล0ง 

4) แหล.งนํ้าจากฟUา เกิดจากการที่ไอนํ้าระเหยจากแหล.งนํ้าต.างๆ บนพื้นโลกข้ึนไป
ยังท0องฟUา เน่ืองจากได0รับรังสีความร0อนจากน้ันจะรวมตัวกันอยู.บนท0องฟUาในรูปแบบของก0อนเมฆ 
ซึ่งจะประกอบไปด0วยหยดนํ้าเล็กๆ หรือเกล็ดนํ้าแข็ง และเมื่อมีอยู.มากเกินพอก็จะตกลงสู.พื้นโลกเป8น
นํ้าจากฟUาในรูปแบบต.างๆได0แก. นํ้าฝน ลูกเห็บ หิมะโดยเฉพาะนํ้าฝนเป8นแหล.งนํ้าจืดที่มนุษย�นํามาใช0
เพื่อการดํารงชีพอีกแหล.งหน่ึงแต.ในสภาพปNจจุบันนํ้าฝนที่ตกลงมาจะมีมลพิษต.างๆ ปนเปSTอนอยู.
โดยเฉพาะอย.างย่ิงฝนที่ตกลงมาในย.านเมืองหรือตามนิคมอุสาหกรรม 

5.1.2 ประโยชน�ของทรัพยากรนํ้า 
1) เพื่อการอุปโภคและบริโภค นํ้ามีความจําเป8นต.อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยร.างกาย

ของคนเราประกอบด0วยนํ้าประมาณร0อยละ 60 -70 % ร.างกายของมนุษย�ใช0นํ้าเพื่อพาสารอาหารไป
ยังเซลล� เพื่อรักษาโครงสร0างของร.างกาย เพื่อระบายความร0อน และช.วยในการขับของเสียออกจาก
ร.างกาย นอกจากน้ันมนุษย�นํานํ้ามาใช0ในชีวิตประจําวัน เช.น ในการประกอบอาหารการทําความ
สะอาด ซักล0างอื่น ๆ มนุษย�จะใช0นํ้าในการอุปโภคและบริโภคเฉลี่ยราว 57 - 76 ลิตรต.อคนต.อวัน 

2) เพื่อการเกษตรกรรม นํ้าเป8นปNจจัยสําคัญที่ใช0สําหรับการเพาะปลกูและ 
เลี้ยงสัตว� โดยเป8นวัตถุดิบสําคัญต.อการสงัเคราะห�แสงของพชื เป8นตัวทําละลายสารอาหารและ 
เกลอืแร.ต.าง ๆ ให0อยู.ในรูปที่พืชนําไปใช0ประโยชน�ได0 ซึ่งมีผลต.อการเจรญิเติบโตของพืช อีกทั้งยังเป8น
องค�ประกอบทีส่ําคัญและเป8นที่อยู.อาศัยของสัตว�นํ้า นอกจากใช0สําหรบัการเพาะเลี้ยง หรือประมงซึง่
เป8นแหล.งอาหารและแหล.งรายได0สําคัญของประเทศ รวมถึงยังใช0ทําความสะอาดพื้นทีเ่ลี้ยงสัตว�    
เป8นต0น 

3) เพื่อการอุตสาหกรรม นํ้าเป8นสิ่ งจําเป8นสําหรับกระบวนการผลิต เช.น         
เป8นส.วนประกอบของผลิตภัณฑ� ใช0หล.อทําความเย็น เป8นตัวเร.งปฏิกิริยา ล0างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ� 
เครื่องจักร หรือสิ่งสกปรกในโรงงาน โดยอุตสาหกรรมแต.ละประเภทจะมีความต0องการการใช0นํ้า 
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ในปริมาณและคุณภาพที่แตกต.างกัน นอกจากน้ีลํานํ้ายังใช0ในการขนส.งวัตถุดิบเข0าสู.โรงงาน และ
ขนส.งสินค0าออกสู.ตลาด  

4) แหล.งทรัพยากร แหล.งนํ้าเป8นที่อยู.อาศัยและเจริญเติบโตของพืชนํ้า ซึ่งมนุษย�
นํามาใช0ในการเป8นอาหาร โดยเฉพาะในทะเลนับเป8นแหล.งทรัพยากรที่ใหญ.ที่สุดในโลกเป8นแหล.ง
อาหารที่มนุษย�สามารถนําไปใช0ประโยชน�ได0โดยไม.ต0องลงทุน และทะเลยังเป8นแหล.งเช้ือเพลิงและ
พลังงาน เช.น นํ้ามัน และกdาซธรรมชาติ เป8นต0น 

5) เพื่อการคมนาคมขนส.ง การขนส.งทางนํ้ามีบทบาทสําคัญต้ังแต.อดีต ซึ่งปNจจุบัน 
ยังมีความสําคัญโดยเฉพาะขนส.งระหว.างประเทศ เน่ืองจากสามารถขนส.งสินค0าที่มีขนาดและนํ้าหนัก
มาก ในปริมาณมาก มีค.าใช0จ.ายในการขนส.งถูกกว.าเส0นทางอื่น 

6) ผลิตพลังงานไฟฟUา การใช0กระแสนํ้าในการผลิตพลังงานไฟฟUามีบทบาทสําคัญ
ในการเป8นแหล.งผลิตพลังงาน เน่ืองจากมีต0นทุนการผลิตตํ่า อีกทั้งมีผลกระทบต.อสิง่แวดล0อมน0อยกว.า 
การผลิตจากแหล.งพลังงานอื่น ๆ เช.น ถ.านหิน นํ้ามัน และนิวเคลียร� เป8นต0น 

7) เพื่อการนันทนาการ แหล.งนํ้าหลายแห.งเป8นแหล.งท.องเที่ยวพักผ.อนหย.อนใจ
ของมนุษย� เช.น ชายฝNwงทะเล ทะเลสาบ แม.นํ้า ลําธาร นํ้าตก เป8นต0น ซึ่งก.อให0เกิดกิจกรรมหลาย
ประเภท เช.น การว.ายนํ้า พายเรือ ล.องแก.ง ตกปลา แข.งเรือ และสกีนํ้า หรือโต0คลื่น เป8นต0น 

5.1.3 ปJญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า 
ปNจจุบันการนํานํ้ามาใช0เกิดปNญหาอย.างมากและมีแนวโน0มทวีความรุนแรงข้ึน

ตามลําดับ โดยปNญหาที่เกิดกับทรัพยากรนํ้ามี ดังน้ี (สมชาย เลี้ยงพรพรรณ, 2559: 59)  
1) ปJญหานํ้าท่ีเกิดจากสภาพธรรมชาติเป8นทรัพยากรที่หมุนเวียนได0 โดย 

การหมุนเวียนของนํ้าอาจไม.สม่ําเสมอและก.อให0เกิดปNญหาข้ึน ปNญหาที่เกิดจากธรรมชาติที่สําคัญ 
มีดังน้ี 

1.1) ปNญหาการขาดแคลนนํ้า ส.วนใหญ.เกิดจากความแห0งแล0ง ฝนทิ้งช.วงนาน 
หรือมีปริมาณนํ้าฝนลดตํ่าลงกว.าปกติ ทําให0มีปริมาณนํ้าใช0ไม.เพียงพอกับความต0องการ 

1.2) ปNญหานํ้าท.วมหรืออุทกภัย ซึ่งเกิดจากมีฝนตกหนักต.อเน่ืองเป8นเวลานาน
ทําให0เกิดนํ้าไหลหลากท.วมพื้นที่การเกษตรเส0นทางคมนาคมพื้นที่อยู.อาศัย ทําให0สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย�สิน อีกทั้งยังทําให0แหล.งนํ้าต้ืนเขิน นํ้าเน.าเสีย และทําให0เกิดโรคระบาด  

1.3) ปNญหาตะกอนในแหล.งนํ้าเมื่อฝนตกหนักนํ้าฝนจะกัดเซาะหิน ดิน ทราย 
เป8นตะกอนและพัดพาลงสู.แหล.งนํ้าในปริมาณที่มากกว.าปกติ ส.งผลทําให0แหล.งนํ้าต้ืนเขิน หรือ 
การเปลี่ยนทางเดินของนํ้า และมีผลทําให0ความจุของแหล.งนํ้าดังกล.าวลดลง 

1.4) ปNญหามลพิษในแหล.งนํ้า เช.น สารพิษ นํ้าเน.าเสีย นํ้าเค็ม เป8นต0น ซึ่งเกิด
จากการละลายหรือพัดพาตะกอนหิน ดิน ทราย ทําให0สารพิษที่ปนเปSTอนอยู.ตามธรรมชาติไหลลงสู.
แหล.งนํ้า 

2) ปJญหานํ้าท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย� เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจํานวน
ประชากรในปNจจุบัน ทําให0มีการใช0นํ้ามากข้ึนเกินกําลังของแหล.งนํ้าธรรมชาติจะรองรับได0 ทําให0เกิด
ปNญหาต.าง ๆ ดังน้ี  
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2.1) ปNญหานํ้าเน.าเสีย เป8นปNญหาสําคัญ และขยายตัวมากข้ึน เกิดมาจาก
หลายสาเหตุ เช.น นํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ0านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม การทําเหมืองแร. 
หรือกิจกรรมการขนส.ง เป8นต0น 

2.2) ปNญหาการใช0นํ้าสิ้นเปลือง การใช0นํ้าในชีวิตประจําวันของมนุษย�โดย 
ไม.คํานึงถึงการประหยัดนํ้าหรือความคุ0มค.านอกจากจะทําให0เกิดการสูญเสียนํ้าโดยไม.เกิดประโยชน�
แล0วยังทําให0เกิดปNญหาปริมาณนํ้าเสียเพิ่มข้ึน 

2.3) ปNญหาการใช0นํ้ามากเกินไปมนุษย� นอกจากใช0นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
แล0วยังมีการนํานํ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด0านต.าง ๆ อย.างต.อเน่ือง เช.น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว� 
การทําเหมืองแร. การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟUา และการท.องเที่ยว เป8นต0น รวมทั้งการนํานํ้า
ไปใช0เพื่อแก0ปNญหามลพิษทางอากาศ เช.น ล0างถนน การฉีดนํ้าบริเวณที่เกิดหมอกควัน เป8นต0น ทําให0มี
ปริมาณการใช0นํ้าตามแหล.งนํ้าต.าง ๆ เพิ่มมากข้ึนจนไม.สามารถรองรับความต0องการใช0นํ้าในกิจกรรม
ดังกล.าวได0เพียงพอ และยังก.อให0เกิดปNญหามลพิษในแหล.งนํ้าเพิ่มมากข้ึนด0วย  

2.4) ปNญหาการเพิ่มข้ึนของมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากปริมาณการใช0นํ้า และ 
ปล.อยนํ้าเสียหรือสารมลพิษปนเปSTอนลงสู.แหล.งนํ้ามากข้ึนส.งผลทําให0เกิดการเน.าเสียของ 
แหล.งนํ้าต.างๆเพิ่มมากข้ึนจนเกินกําลังของธรรมชาติที่จะบําบัดได0ทัน ส.งผลทําให0มนุษย�ต0องเสีย
ค.าใช0จ.ายในการบําบัดนํ้าก.อนนํามาใช0ประโยชน�เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีนํ้ายังมีการปนเปSTอนสารอันตราย 
เช.นโลหะหนัก สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� และสารอินทรีย�ต.าง ๆ เป8นต0น ซึ่งส.งผลทําให0สัตว�นํ้า
และพืชนํ้าที่อยู.ในบริเวณน้ันได0รับอันตราย 

2.5) ปNญหาการรุกล้ําแหล.งนํ้าเช.นการปลูกสร0างที่อยู.อาศัย สะพาน เข่ือน 
ถนน การถมทรายหรือดูดทราย และการเลี้ยงปลาในกระชัง เป8นต0น ทําให0แหล.งนํ้ามีความจุลดลง 
การไหลของนํ้าช0าลง การตกตะกอนเพิ่มข้ึน และมีสิ่งปฏิกูลเพิ่มข้ึนตามมา ส.งผลทําให0เกิดนํ้าเน.าเสีย 
มีผลทําให0เกิดอันตรายต.อพืชนํ้าอีกด0วย  

5.1.4 แนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรนํ้า 
การอนุรักษ�นํ้า หมายถึง การปUองกัน ดูแล รักษานํ้า และแหล.งนํ้าให0คงอยู.ใน

สภาพดี ไม.เน.าเสีย และมีปริมาณเพียงพอกับความต0องการ รวมถึงวิธีการใช0ให0เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยวิธีอนุรักษ�นํ้ามีหลายวิธี ดังน้ี  

1) ส.งเสริมให0มีการปลูกต0นไม0และดูแลรักษาปQาไม0 โดยเฉพาะอย.างย่ิงบริเวณ 
แหล.งนํ้าและต0นนํ้าลําธาร รวมถึงการควบคุมอย.างเข0มงวด และการมีบทลงโทษอย.างรุนแรงต.อ 
การตัดไม0ทําลายปQาต0นนํ้าลําธาร 

2) วางแผนพัฒนาแหล.งนํ้าและการจัดการลุ.มนํ้าของแม.นํ้าสายสําคัญของประเทศ
เน่ืองจากแหล.งนํ้าปNจจุบันต้ืนเขินจึงต0องมีการขุดลอกแหล.งนํ้าให0ใกล0เคียงกับสภาพเดิมเพื่อ 
ให0ผู0ที่อาศัยอยู.ในลุ.มนํ้าได0รับประโยชน�จากทรัพยากรนํ้าได0อย.างทั่วถึง และเพียงพอกับความต0องการ 
ตลอดจนหาแหล.งนํ้าเพิ่มเติม 

3) ปรับปรุงการใช0ประโยชน�ที่ดินให0ถูกต0องตามหลักอนุรักษ�ทรัพยากรดินและนํ้า
โดยหาวิธีการชะลอการไหลของนํ้าเพื่อให0นํ้าคงอยู.ในลํานํ้านานที่สุด เพื่อมิให0นํ้าฝนที่ตกลงมาไหล 
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ลงทะเลโดยปราศจากการใช0ประโยชน� และเพื่อปUองกันการกร.อนของดิน หรือการตกตะกอนตาม
แหล.งลํานํ้าต.าง ๆ  

4) ปรับปรุงระบบชลประทานและคลองส.งนํ้าต.างๆเพื่อปUองกันการสูญเสียนํ้า
ในขณะส.งนํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช0นํ้าจากคลองชลประทานให0ดีข้ึน 

5) สงวนการใช0นํ้า เป8นการวางแผนการใช0นํ้าเพื่อให0มีนํ้าที่มีคุณภาพดีมาใช0ตลอด
ฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูแล0ง ด0วยวิธีการต.างๆ เช.น การทําบ.อหรือสระนํ้าหาภาชนะขนาดใหญ. 
ในการกักเก็บนํ้า รวมถึงการสร0างอ.างเก็บนํ้า ฝาย หรือเข่ือน เป8นต0น 

6) การนํานํ้าที่ใช0แล0วกลับมาใช0ประโยชน� นํ้าที่ถูกใช0ไปแล0วในบางครั้งยังมีสภาพที่
สามารถนํามาใช0ประโยชน�ได0ควรมีการหมุนเวียนกลับมาใช0อกี เช.น นํ้าจากการซกัผ0านําไปรดนํ้าต0นไม0 
นํ้าหล.อเย็นเครื่องจักรเมือ่เย็นตัวลงสามารถนําไปใช0ได0ใหม. เป8นต0น 

7) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช0นํ้า (Water law) เน่ืองจากประชากรเพิ่มมากข้ึน
อย.างรวดเร็ว และความต0องการใช0ประโยชน�จากนํ้ามีมากข้ึน จึงควรมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช0นํ้า
เป8นการควบคุมการแจกจ.ายนํ้าทั้งที่อยู.บนพื้นดินและใต0ดินให0 เกิดความยุติธรรมแก.ผู0ใช0 นํ้า
ขณะเดียวกันก็เป8นการประหยัดและปUองกันการสูญเสียนํ้าโดยเปล.าประโยชน�อีกด0วย 

8) เสริมสร0างจิตสํานึกและให0ความรู0ในการอนุรักษ�ทรัพยากรแหล.งนํ้า โดยการ 
ใช0นํ้าอย.างประหยัดเพื่อให0มีวินัยในการใช0นํ้าอย.างถูกต0อง รวมทั้งการอนุรักษ�นํ้าอย.างถูกวิธี เพื่อให0เกิด
ความร.วมมือในการใช0นํ้าอย.างประหยัดและรู0คุณค.าของทรัพยากรนํ้า 

5.2 ทรัพยากรดิน 
ดิน (Soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกเป8นช้ันบาง ๆ ซึ่งเกิดจาก 

การแปรสภาพ หรือผุพังของหินแร.ผสมคลุกเคล0ากับอินทรียวัตถุ เมื่อมีปริมาณนํ้าและอากาศ          
ที่เหมาะสมพืชสามารถนําไปใช0ในการเจริญเติบโตได0 (คณาจารย�ภาคปฐพีวิทยา, 2548: 2) 

ท่ีดิน (Land) หมายถึง ผืนแผ.นดินที่ใช0เป8นที่อยู.อาศัยหรือใช0เป8นที่ประกอบกิจกรรม 
ของมนุษย� 

ดินจัดเป8นทรัพยากรที่สามารถสร0างข้ึนมาทดแทนได0 แต.เน่ืองจากปNจจุบันมนุษย� 
มีความต0องการใช0ดินมากข้ึน ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งการพัฒนาด0านเศรษฐกิจใน 
ด0านต.าง ๆ จนเกินกว.าศักยภาพที่จะรองรับได0 ส.งผลทําให0ดินเสื่อมโทรมอย.างต.อเน่ือง ดังน้ัน มนุษย�
ควรทําความเข0าใจในการอนุรักษ�ดินและที่ดิน และมีการจัดการการใช0ประโยชน�อย.างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากดินถือว.าเป8นสิ่งสําคัญต.อการดํารงชีวิตมนุษย�มาก 

5.2.1 องค�ประกอบของดิน 
องค�ประกอบของดินสามารถแบ.งออกตามความสําคัญที่ เกี่ยวข0องกับการ

เจริญเติบโตของพืชได0เป8น 4 ส.วน คือ 
1) อนินทรียวัตถุ (Mineral matter) เป8นส.วนที่เกิดจากแร.ธาตุและหินต.าง ๆ 

ที่สลายตัวทางเคมีทางฟeสิกส�และทางชีวภาพ  นินทรียวัตถุเป8นส.วนประกอบของดินที่มีมากที่สุด 
ถึงร0อยละ 45 มีหลายรูปทรงและมีขนาดแตกต.างกันไป แบ.งได0เป8น 3 กลุ.ม (สมชายเลี้ยง พรพรรณ, 
2559:84) ได0แก. 
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1.1) กลุ.มอนุภาคขนาดทราย (Sand) กลุ.มอนุภาคน้ีมีขนาดเส0นผ.าศูนย�กลาง 
0.05 - 2.00 มิลลิเมตร 

1.2) กลุ.มอนุภาคขนาดทรายแปUง (Silt) กลุ.มอนุภาคน้ีมีขนาดเส0นผ.าศูนย�กลาง 
0.002 -0.05 มิลลิเมตร 

1.3) กลุ.มอนุภาคขนาดดินเหนียว (Clay) กลุ.มน้ีมีขนาดเส0นผ.าศูนย�กลางเล็ก
กว.า 0.002 มิลลิเมตร 

2) อินทรียวัตถุ (Organic matter) ได0แก. ส.วนที่เน.าเปSwอยผุพังหรือสลายตัวของ
พืชและสัตว�ทับถมกัน ซึ่งอินทรียวัตถุที่สลายตัวสมบูรณ�แล0วเรียกว.าฮิวมัส (Humus) โดยอินทรียวัตถุ
มีอิทธิพลต.อดิน เช.น สีดิน เน้ือดิน และปฏิกิริยาดิน เป8นต0น ในดินมีอินทรียวัตถุน0อยสุดร0อยละ 5 

3) นํ้าในดิน (Soil water) นํ้าในดินได0มาจากฝนหรือนํ้าชลประทานเมื่อดินได0รับ
นํ้า นํ้าจะแทรกซึมไล.อากาศออกจากช.องระหว.างเม็ดดิน และตัวมันเองไปปรากฏอยู.แทนที่ โดยนํ้ามี
ความสําคัญต.อลักษณะดิน เช.น สีดิน เน้ือดิน และความอุดมสมบูรณ�ของดิน เป8นต0น ซึ่งนํ้าในดินเป8น
ส.วนประกอบของดินร0อยละ 25 

4) อากาศในดิน (Soil air) ในดินจะมีช.องอากาศในดินเสมอ ซึ่งสัดส.วนจะเป8น
ปฏิภาคโดยกลับกันกับปริมาณของนํ้า อากาศในดินจะมีกdาซไนโตรเจนเป8นส.วนใหญ.แต.จะมีกdาซ
ออกซิ เ จ นที่ ตํ่ า ก ว. า ใ นบร ร ย าก าศ  โ ดยอ าก าศจ ะมี อิ ท ธิพลต. อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใ น ดิน  สี ดิ น 
ธาตุอาหาร เป8นต0น ซึ่งอากาศในดินเป8นส.วนประกอบของดินร0อยละ 25 
 

 
 

5.2.2 ประโยชน�ของทรัพยากรดิน 
ดินมีประโยชน�มากมายมหาศาลต.อสิ่งมีชีวิตต.างๆ ไม.ว.ามนุษย� สัตว� และพืชซึ่ง

สามารถสรุปได0 2 ด0าน ดังน้ี 
1) ประโยชน�ของดินท่ีมีต0อมนุษย� ในชีวิตประจําวันของมนุษย�จะต0องอาศัยปNจจัย

ต.างๆที่สําคัญ คือ อาหาร เครื่องนุ.งห.ม ยารักษาโรค และที่อยู.อาศัย ปNจจัยเหล.าน้ีต.างก็ได0มาจากดินทั้ง
ทางตรงและทางอ0อม ดังน้ี 

1.1) อาหาร ดิน เป8นแหล. ง ผลิตอาหารที่ สํ า คัญที่ สุ ด  มนุษย� เ ร ารู0 จั ก 
การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว�เพื่อใช0เป8นอาหารมาเป8นเวลานาน พืชและสัตว�ที่ใช0เป8นอาหารของ

ภาพท่ี 4.1 องค�ประกอบของดิน 

ที่มา: http://portal.edu.chula.ac.th/ 
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มนุษย�ต0องอาศัยดินในการยังชีพและการเจริญเติบโตอาหารที่คนเราบริโภคในทุกวันน้ีมาจากการ
เกษตรกรรมถึงร0อยละ 90  

1.2) เครื่องนุ.งห.ม ส.วนใหญ.ทํามาจากพืชและมีบางส.วนที่ได0มาจากพืช 
และสัตว�ต.าง ๆ ที่นํามาใช0ทําเครื่องนุ.มห.มต.างต0องอาศัยดิน ดินจึงมีอิทธิพลในด0านน้ีทางอ0อม 

1.3) ที่อยู.อาศัย การสร0างบ0านเรือน และสิ่งก.อสร0างต.าง ๆ มีการใช0วัสดุที่ได0มา
จากพืช และมีบางส.วนที่ใช0วัสดุอื่นที่ไม.ใช.พืช เช.น เหล็ก และอิฐ ซึ่งวัสดุต.าง ๆ เหล.าน้ี ส.วนใหญ.ได0 
มาจากดินทั้งสิ้น นอกจากน้ีบ0านเรือนและสิ่งก.อสร0างที่มนุษย�อาศัยอยู.ต0องอาศัยดินเป8นที่ต้ัง 

1.4) ยารักษาโรค เช.น สมุนไพร และยารักษาโรคแผนใหม. ส.วนใหญ.ได0มาจาก
ดินซึ่งมีอิทธิพลต.อมนุษย�ในการเป8นแหล.งผลิตยารักษาโรคทั้งทางตรงและทางอ0อม 

2) ประโยชน�ของดินท่ีมีต0อพืช การเจริญเติบโตของพืชอาศัยปNจจัยหลายอย.าง 
ซึ่งดินเป8นตัวกลางในการเจริญเติบโตของพืช ดินและพืชมีความสัมพันธ�เกี่ยวข0องซึ่งกัน ดังน้ี 

2.1) ดินทําหน0าที่เป8นที่ยึดเหน่ียวของพืช รากพืชที่ฝNงลึกลงไปในดินจะช.วยยึด
ลําต0นให0อยู.ในลักษณะที่เหมาะสมต.อการเจริญเติบโตของพืช 

2.2) ดินช.วยเก็บกักนํ้าภายในดินมีช.องว.างต.างๆ ซึ่งทําหน0าที่เก็บนํ้าไว0พืช
สามารถดูดไปใช0ได0โดยทางราก 

2.3) ดินช.วยเก็บกักอากาศ อากาศจะถูกเก็บกักไว0ในดินโดยอยู.ตามช.องว.าง
ของดินพืชสามารถดูดอากาศเหล.าน้ีไปใช0เพื่อการเจริญเติบโตได0 

2.4) ดินเป8นแหล.งธาตุอาหารของพืช ธาตุอาหารที่จําเป8นต.อพืชช้ันสูงใน
ปNจจุบันน้ีส.วนใหญ.ได0มาจากดิน ซึ่งธาตุอาหารเหล.าน้ีพืชมีความต0องการมากน0อยแตกต.างกัน ถ0าพืช
ขาดธาตุใดธาตุหน่ึงจะทําให0การเจริญเติบโตไม.ดีดินจึงเป8นแหล.งธาตุอาหารที่สําคัญ 

3) ด.านเศรษฐกิจ ดินเป8นพื้นฐานที่สําคัญด0านเศรษฐกิจของแต.ละประเทศ
เน่ืองจากเป8นปNจจัยทีสําคัญในการเกษตรและอุตสาหกรรม เช.น วัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรม 
เช.น อิฐ กระเบื้องถ0วย ชามเป8นต0น 

4) ด.านนันทนาการ ดินเป8นแหล.งทรัพยากรนันทนาการให0มนุษย�ใช0 เพื่อ 
การพักผ.อนหย.อนใจ เช.น แพะเมืองผี จังหวัดแพร. โปQงยุบ จังหวัดราชบุรี และละลุ จังหวัดสระแก0ว 
เป8นต0น 

5.2.3 ปJญหาของทรัพยากรดิน 
ดินส.วนใหญ.ถูกทําลายให0สูญเสียความอุดมสมบูรณ�หรือตัวเน้ือดินไปเน่ืองจาก 

การกระทําของมนุษย� และการสูญเสียตามธรรมชาติ ทําให0ไม.สามารถใช0ประโยชน�จากดินได0อย.างเต็ม
ประสิทธิภาพ ทําให0เกิดปNญหาของทรัพยากรดินซึ่งสามารถสรุปได0 ดังน้ี 

1) ปNญหาความเสื่อมโทรมเน่ืองจากการชะล0างพังทลายหรือกษัยการ (Erosion) 
หมายถึง กระบวนการที่ทําให0เม็ดดินแตกกระจาย โดยการกร.อนของดิน และมีการเคลื่อนย0ายอนุภาค
ของดินไปจากเดิม (ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนาม และคณะ, 2558: 364) เกิดจากธรรมชาติที่สําคัญ คือ 
เกิดจากการกระทําของ ฝน ลม ธารนํ้าแข็ง นํ้าใต0 ดิน และแรงโน0มถ. วงของโลก รวมถึง 
ภัยธรรมชาติ เช.น ภูเขาไฟระเบิด แผ.นดินไหว และนํ้าท.วม นอกจากน้ีกิจกรรมของมนุษย�ได0แก.  
การตัดไม0ทําลายปQา การเพาะปลูกที่ไม.ถูกวิธี การขุดและถมที่ดิน และการทําเหมืองแร. ส.งผลทําให0
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หน0าดินถูกนํ้าฝนชะล0างได0ง.าย หน0าดินถูกปeดทับ หรือเคลื่อนย0ายไปจากแหล.งเ ดิม ดินเกิด 
การยุบตัว และทําให0ดินพังทลายและเสื่อมความสมบูรณ� 

2) ปNญหาความเสื่อมโทรมของดิน เน่ืองจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณ�
หมายถึง ดินขาดความอุดมสมบูรณ� มีแร.ธาตุอาหารไม.เพียงพอ โครงสร0าง และสภาพธาตุอาหาร 
ไม.เหมาะต.อการเจริญเติบโตของพืช (นันทกร บุญเกิด และคณะ, 2543: 7) มีสาเหตุ ได0แก. 

2.1) การปลูกพืชติดต.อกันเป8นเวลานานโดยไม.บํารุงดินจะทําให0ธาตุอาหาร
ตามระดับความลึกของรากพืชถูกนําไปใช0มากจนดินเสื่อมความสมบูรณ� 

2.2) การปลูกพืชทําลายดินพืชบางชนิดเติบโตเร็วใช0ธาตุอาหารพืชจํานวนมาก
เพื่อสร0างผลผลิตทําให0ดินสูญเสียความสมบูรณ�ได0ง.าย เช.น ยูคาลิปตัส และมันสําปะหลัง เป8นต0น 

2.3) ธาตุอาหารพืชถูกทําลาย หรืออยู.ในสภาพที่พืชใช0ประโยชน�ได0น0อยเช.น 
เมื่อเกิดไฟไหม0ปQาฮิวมัสจะถูกความร0อนทําลายได0ง.าย หรือเมื่อดินเปลี่ยนสภาพไปเป8นกรดหรือด.างจะ
ทําให0พืชดูดธาตุอาหารบางชนิดไปใช0ประโยชน�ไม.ได0 ส.งผลทําให0ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และ
กระทบต.อเศรษฐกิจของประเทศ เป8นต0น 

3) ปNญหาที่ เกิดจากสภาพธรรมชาติของดิน เกิดจากการสลายตัวของวัตถุ 
ต0นกําเนิดดิน ก.อให0เกิดปNญหากับดิน (สมชาย เลี้ยงพรพรรณ, 2559:92) ดังน้ี  

3.1) ดินทรายจัด (Sandy soil) เป8นดินที่มีทรายปนอยู.หนามากกว.า  
50 เซนติเมตร พบตามที่ดอนในภาคอีสาน และชายฝNwงทะเลทั้งภาคตะวันออก และภาคใต0 ไม.เหมาะ
ต.อการปลูกพืชแต.ถ0ามีฝนตกชุกก็พอปลูกพืชที่มีความทนทานได0 เช.น มะพร0าว มันสําปะหลัง และ
หญ0าเลี้ยงสัตว� เป8นต0น 

3.2) ดินต้ืน (Shallow soil) หน0าดินมีเน้ือดินน0อย เน่ืองจากมีลูกรัง กรวด 
และหินปูนอยู.ในระดับที่ต้ืนกว.า 50 เซนติเมตรดินจึงเหมาะใช0เป8นเป8นทุ.งหญ0าเลี้ยงสัตว� หรือปลูกไม0โต
เร็วเพื่อเพิ่มเน้ือที่ปQา เป8นต0น 

3.3) ดินเค็ม (Saline soil) เป8นดินที่นํ้าทะเลท.วมถึง หรือมีหินเกลืออยู.ใต0ดิน
พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปNจจุบันในภาคน้ีต0องใช0เกลือสินเธาว�ในอุตสาหกรรมการผลิต 
โซดาแอช แก0ว เคมีภัณฑ�และกระจก อีกทั้งการทํานาเกลือมากข้ึน ซึ่งจะก.อให0เกิดผลกระทบต.อพื้นที่
เพาะปลูกได0กว0างขวางข้ึน 

3.4) ดินเป8นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว (Acid soil) พบแถบราบลุ.มชายฝNwงทะเล
แถบกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ที่เหลือ
พบในภาคตะวันออกและภาคใต0 ดินประเภทน้ีมีสารประกอบของไพไรต�ผสมอยู.มากเมื่อระบายนํ้าหรอื
ทําให0ดินแห0งและอากาศถ.ายเทดีจะเปลี่ยนสภาพเป8นกรดกํามะถัน 

3.5) ดินอินทรีย�หรือดินพรุ (Organic soil) เกิดจากการเน.าเปSwอยผุพังทับถม
กันนับพันปcของพืชพรรณตามที่ลุ.มมีนํ้าขังสีนํ้าตาลแดงคล้ําจนถึงดํามีอินทรียวัตถุมากกว.าร0อยละ 20 
จึงมีฤทธ์ิเป8นกรดจัด ดินช้ันล.างเป8นดินเหนียว พบมากในภาคใต0 โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสมี
ประมาณ 300,000 ไร. 
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3.6) ดินที่ชุ.มนํ้าหรือที่ลุ.มนํ้าขัง (Wetland) จะมีนํ้าขังอยู.เป8นเวลานานหรือ
อาจขังทั้งปcจึงใช0ปลูกพืชได0เฉพาะริมฝNwงเท.าน้ัน เช.น ทะเลสาบสงขลา พื้นที่ ชุ.มนํ้าหนองหาร 
กวdานพะเยา และบึงบอระเพ็ด เป8นต0น  

4) ปNญหาดินเป8นพิษ (Toxic soil) เน่ืองจากเกิดการสะสมของสารพิษจากการทิ้ง
ของเสียขยะที่มีสารพิษ การใช0สารเคมีปUองกันกําจัดศัตรูพืช การใช0ปุmยเคมีเพื่อเร.งการเจริญเติบโต 
หรือเพิ่มผลผลิต สารกัมมันตรังสีจากการทดลอง และจากโรงงานอุตสาหกรรม เป8นต0น 

5) ปNญหาการใช0ดินผิดประเภทหรือไม.เหมาะสมต.อสมรรถนะที่ดิน เช.น การใช0
ที่ดินที่เหมาะสมทําการเกษตรมาใช0เป8นชุมชนที่อยู.อาศัย เส0นทางคมนาคม ย.านอุตสาหกรรม หรือ 
ทําเหมืองแร. ตลอดจนการบุกรุกทําลายปQาซึ่งควรสงวนพื้นที่ไว0เป8นต0นนํ้าลําธารมาทําไร.เลื่อนลอย 
ปNญหาการใช0ที่ดินไม.ถูกตามหลักวิชาการ เช.นการทําเกษตรผิดวิธีการบุกรุกทําลายปQาในพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง การทําลายพืชคลุมดิน การใช0เครื่องจักรกลการเกษตรในช.วงเวลาไม.เหมาะสม และไม.ถูกวิธี 
เป8นต0น 

5.2.4 แนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรดิน 
การอนุรักษ�ดิน เป8นการใช0ประโยชน�จากดินอย.างชาญฉลาด คุ0มค.าและถูกต0อง

ตามหลักวิชาการเกษตรกรรมสมัยใหม. มุ.งเน0นลดการกัดเซาะ หรือปUองกันการพังทลายของดิน รักษา
ปริมาณธาตุอาหารในดิน ให0คงความอุดมสมบูรณ�อยู.เสมอและรักษาระดับอินทรียวัตถุ และคุณสมบัติ
ของดินในทุก ๆ ด0าน การอนุรักษ�ดินทําได0หลายวิธี ดังน้ี 

1) การนําพื้นที่มาใช0ประโยชน�อย.างมีแบบแผนให0เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล0อมเช.น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว� ที่อยู.อาศัยโดยให0
เกิดประโยชน�ต.อหน.วยพื้นที่สูงสุดและต0องได0สัดส.วนสมดุลเหมาะสมกันเพื่อรักษาระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล0อมซึ่งจะต0องวางแผนเพื่อดําเนินการอย.างเหมาะสม 

2) ศึกษาการใช0ประโยชน�ที่ดินเพื่อกิจกรรมต.าง ๆ และจัดทําแผนที่แสดงขอบเขต
การใช0ที่ ดินประเภทต.าง ๆ ให0เป8นไปอย.างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เช.น เขตอุตสาหกรรม 
เขตเกษตรกรรมเขตชุมชนเมือง และเขตสถานที่ราชการ เป8นต0นเพื่อส.งเสริมและควบคุมการใช0ที่ดิน
แต.ละประเภทให0สอดคล0องกับการกําหนดเขตโดยเฉพาะจะช.วยให0การคุ0มครองพื้นที่ที่เหมาะสมต.อ
การเกษตรกรรมไว0เป8นแหล.งผลิตที่ถาวรของประเทศตลอดไป และเท.ากับเป8นการปUองกันมิให0 
มีการนําที่ดินไปใช0อย.างผิดประเภทอันจะช.วยให0การใช0ที่ดินของประเทศโดยส.วนรวมเป8นไปอย.าง
ถูกต0องและเหมาะสมตลอดจนจะช.วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล0อมไว0ด0วย 

3) ปUองกันการขาดแคลนนํ้าโดย การขยายพื้นที่บริการชลประทานให0กว0างขวาง
ออกไปหรือถ0าหากบริเวณใดสามารถทําฝนเทียมได0ก็ให0นําเทคนิคดังกล.าวมาใช0เพื่อ ปUองกันการขาด
แคลนนํ้า 

4) ปUองกันการชะล0างพงัทลายของดินหรือการทําเกษตรให0ถูกวิธี เพื่อคงสภาพ
ความอุดมสมบูรณ�ของดินไว0หากบริเวณใดเกิดการชะล0างพังทลายของดินข้ึนจึงต0องมีการดําเนินการ
แก0ไขอย.างเร.งด.วน ส.วนการทําเกษตรผิดวิธีเป8นสิ่งที่นักวิชาการที่ต0องให0คําแนะนําและทําความเข0าใจ
กับเกษตร เพื่อทําให0เกษตรกรได0มองเห็นถึงผลเสียของการเกิดกษัยการของดินอันเน่ืองมาจากการ
เพาะปลูก (ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนาม และคณะ,2558: 379) เช.น 
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4.1) การปลูกพืชคลุมดิน หมายถึง การปลูกพืชที่มีใบหนาแน.นหรือมีระบบ
รากลึกและแน.นเพื่อคลุมและยึดดิน เช.น พืชตระกูลถ่ัวและหญ0า เป8นต0น 

4.2) การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชต.างชนิดกันบนพื้นที่เดียวกัน
โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไป นอกจากน้ีการเลือกชนิดพืชที่จะนํามาปลูกควรพิจารณาเลือกพืชที่มี 
ความต0องการแร.ต.างกัน รวมทั้งเลือกปลูกพืชแต.ละชนิดที่มีระบบรากลึก และรากต้ืนสลับกันและ 
ไม.ควรปลูกพืชวงศ�เดียวกันเพราะจะมีศัตรูพืชคล0ายกัน 

4.3) การคลุมดิน หมายถึง การนําเอาวัสดุใด ๆ เช.น หญ0าแห0งข้ีเลื่อย คลุมดิน
เพื่อปUองกันการกัดเซาะและลดแรงปะทะของฝนและแรงลม ทําให0ดินเพิ่มความสามารถใน 
การรักษาความช้ืน และลดการไหลบ.าของนํ้าซึ่งจะช.วยลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน 

4.4) การปลูกพืชตามแนวระดับ หมายถึง การไถ พรวน หว.าน และเก็บเกี่ยว
พืชผลขนานไปตามแนวระดับ เพื่อลดการพังทลายของดิน 

4.5) การปลูกพืชสลับเป8นแถบ หมายถึง การปลูกพืชต.างชนิดกันสลับเป8น
แถบๆ ขวางความลาดชันของพื้นที่ หรือตามแนวระดับ 

4.6) การทําข้ันบันไดเพื่อช.วยลดความลาดเทและความเร็วของนํ้าที่ไหลบ.าทํา
ให0ปริมาณการสูญเสียเน้ือดินน0อยลงปUองกันการเกิดร.องนํ้าและช.วยให0ดินเก็บความช้ืนมากข้ึน 

5) การปรับปรุ ง ดินที่ ขาดคุณภาพเช.นดินเปรี้ ยวดินเ ค็ม หรือ ดินที่ ขาด 
ความอุดมสมบูรณ�ให0สามารถนํามาใช0ประโยชน�ได0ทางการเพาะปลูกและขยายพื้นที่ที่น.าจะนํามาใช0ใน
การเกษตรให0มากข้ึน โดยวิธีการรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ�ของดินทําได0 ดังน้ี 

5.1) เพิ่มอินทรียวัตถุ เศษเหลือจากพืช เช.น หญ0าแห0ง กิ่งไม0 ใบไม0 และปุmยพืช
สด รวมทั้งเศษเหลือจากสัตว�อินทรียวัตถุเหล.าน้ีจะไป ช.วยทําให0คุณสมบัติทางฟeสิกส�ของดินดีข้ึน 
ทําให0ดินร.วนซุยสามารถดูดซับนํ้าได0มากข้ึน ส.วนจุลินทรีย�ในดินจะช.วยให0อินทรียวัตถุต.าง ๆ เหล.าน้ี
สลายตัวเป8นธาตุอาหารที่เป8นประโยชน�แก.พืชต.อไป 

5.2) การเพิ่มปุmยพืชสด โดยการไถพรวนพืชสด ๆ ทับลงไปในดิน ซึ่งเป8น 
การเพิ่มแร.ธาตุจากเพื่อเป8นอาหารแก.ดิน 

5.3) การใช0ซากและเศษเหลือจากสัตว� ซึ่งประกอบด0วยธาตุต.าง ๆ ที่จําเป8นต.อ
การเจริญเติบโตของพืช เช.น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และกํามะถัน เป8นต0น ซึ่งจะช.วยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ�ของดินให0ดีข้ึน 

5.4) การใช0ปูนขาว เพื่อให0ธาตุแคลเซียมซึ่งเป8นอาหารชนิดหน่ึงที่จําเป8นต.อพชื
และยังเป8นตัวช.วยลดความเป8นกรด และปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆของดินได0ดีอีกด0วย 

5.5) การรักษาธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน โดยการ
รักษาธาตุไนโตรเจนในดินทําได0โดยการปลูกพืชตระกูลถ่ัวไว0คอยตรึงไนโตรเจนจากอากาศและทําการ
ไถพรวนเป8นปุmยพืชสด อันจะช.วยเพิ่มไนโตรเจนให0แก.ดินได0อย.างดีส.วนฟอสฟอรัส พืชมักจะใช0ในรูป
ของซูเปอร�ฟอสเฟต สําหรับโพแทสเซียมรักษาให0คงอยู.ได0ด0วยการปลูกพืชให0ถูกต0องตามหลักการ
อนุรักษ� เพื่อปUองกันการชะล0างและควรใช0ปุmยที่ให0โพแทสเซียมโดยตรง 
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5.3 ทรัพยากรป[าไม. 
ป[า ตามพระราชบัญญัติปQาไม0 พ.ศ.2484 หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได0มีบุคคลใดได0มาตาม

กฎหมายที่ดิน 
ป[าไม. (Forest) หมายถึง ที่ดินที่ไม.มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงได0มาซึ่งกรรมสิทธ์ิครอบครอง

ตามกฎหมายที่ดินโดยทั่วไป หมายถึง บริเวณที่มีต0นไม0หลายชนิด ขนาดต.าง ๆ ข้ึนอยู.อย.างหนาแน.น
และกว0างใหญ.พอที่จะมีอิทธิพลต.อสิ่งแวดล0อมในบริเวณน้ัน เช.น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟUาอากาศ 
ความอุดมสมบูรณ�ของดินและนํ้า มีสัตว�ปQาและสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน 
(กรมปQาไม0, 2532: 1) 

5.3.1 ประโยชน�ของทรัพยากรป[าไม. 
ปQาไม0มีคุณค.าและความสําคัญที่ให0ประโยชน�แก.มนุษย�ทั้งทางตรงและทางอ0อม

หลายประการดังน้ี 
1) ประโยชน�ทางตรงของป[าไม. คือ ปQาไม0เป8นแหล.งปNจจัย 4 เป8นปNจจัยพื้นฐาน

ต.อการดํารงชีวิตของมนุษย� ซึ่งมีการนําไม0มาใช0ประโยชน�ในหลายด0าน เช.น ใช0เป8นวัสดุเพื่อ 
การก.อสร0างบ0านเรือนที่อยู.อาศัย เครื่องตกแต.งบ0าน เช.น เฟอร�นิเจอร�ต.าง ๆ เป8นอาหาร ได0แก. ผลไม0 
เมล็ดพืช ใบ ดอก หัว และลําต0น อีกทั้งใช0เป8นสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ รวมถึงใช0เป8นเช้ือเพลิง 
และเป8นวัตถุดิบสําหรับโรงานอุตสาหกรรม เช.น โรงงานกระดาษ สีย0อมผ0า และโรงฟอกหนัง เป8นต0น 

2) ประโยชน�ทางอ.อมของป[าไม. ปQาไม0มีประโยชน�ทางอ0อมอีกหลายประการ ดังน้ี 
2.1) ปQาไม0ช.วยให0ฝนตกเพิ่มข้ึน เน่ืองจากอากาศเหนือท0องที่ปQาไม0 จะมีความ

ชุ.มช้ืน และเย็นกว.าในที่ที่ไม.มีต0นไม0 ทําให0มีความชุ.มช้ืนในอากาศสม่ําเสมอและมีผลทําให0มีฝนตก 
มากข้ึนเฉพาะที่เฉพาะแห.งได0 เป8นต0น 

2.2) บรรเทาความรุนแรงของลมมรสุม และปUองการพังทลายของดิน ในพื้นที่
ที่มีปQาไม0เป8นฉากกําบัง หรือมีการปลูกต0นไม0ไว0เป8นแนวปUองกันลม จะช.วยลดความเร็วของลมลง 
อย.างรวดเร็ว จึงช.วยปUองกันพื้นที่ที่อยู.ด0านใต0ลม มิให0ถูกพายุทําอันตรายหรือทําความเสียหาย อีกทั้ง
ในช.วงฝนตกเรือนยอดของปQาไม0จะช.วยสกัดกั้นความรุนแรงของฝน และช.วยปUองกันการชะล0าง
พังทลายของดินที่เกิดจากลมและฝน 

2.3) เป8นแหล.งต0นนํ้าลําธาร ทําให0นํ้าไหลอย.างสม่ําเสมอตลอดปcเมื่อฝนตกลง
มาตามพื้นปQาและดินดูดซับนํ้าไว0และค.อยๆ ซึมลงเมื่อดินสะสมไว0เป8นนํ้าใต0ดิน แล0วค.อย ๆ ปล.อยสู. 
ลําห0วย ลําธาร ทําให0ฤดูแล0งซึ่งไม.มีฝนตกจะยังคงมีนํ้าไหลอยู.ตลอดเวลา ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นดินใต0ปQาไม0
เป8นอ.างเก็บนํ้าธรรมชาติที่สะสมนํ้าเอาไว0ในตอนฤดูฝนแล0วระบายออกในฤดูแล0ง 

2.4) เป8นที่อยู.อาศัยของสัตว�ปQา และช.วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติไว0 ซึ่ง
หากไม.มีปQาไม0 สัตว�ปQาต.าง ๆ อาจเกิดการสูญพันธุ�ไป เน่ืองจากไม.มีแหล.งที่อยู.อาศัยและแหล.งอาหาร 

2.5) เป8นที่พักผ.อนหย.อนใจ เพื่อให0ประชาชนสามารถไปพักผ.อนในที่ 
ที่มีความสงบ ร.มเย็น อากาศบริสุทธ์ิ และมีทิวทัศน�ธรรมชาติอันสวยงาม ตามปQาเขา โดยรัฐบาลได0จัด
ปQาไม0บางแห.ง ที่มีทิวทัศน�สวยงาม ไว0ให0เป8นที่พักผ.อนหย.อนใจแก.ประชาชนพลเมือง เช.น จัดทําเป8น
อุทยานแห.งชาติ วนอุทยาน และสถานที่พักผ.อนหย.อนใจในปQา ซึ่งนับวันความสําคัญของปQาไม0ใน 
การที่จะใช0เป8นที่พักผ.อนหย.อนใจของประชาชนจะมีมากข้ึน 
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2.6) ช. วยล ดมลพิ ษทา งอาก าศ เ น่ื อ ง จากปQ า ไม0 เ ป8 น ตั วช. วย ดูดซั บ
คาร�บอนไดออกไซด�เพื่อนําไปใช0ในการสังเคราะห�อาหาร แล0วปลดปล.อยกdาซออกซิเจนมาให0กับ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก ทําให0สมดุลระหว.างคาร�บอนไดออกไซด�และออกซิเจนในอากาศเกิดข้ึน 
โดยพืชในตระกูลสูงสามารถดูดกลืนกdาซคาร�บอนมอนอกไซด� แล0วเปลี่ยนแปลงให0เป8นกdาซ
คาร�บอนไดออกไซด�ปล.อยออกสู.บรรยากาศแล0วจึงดึงกลับมาใช0ในการสังเคราะห�อาหารในเวลา
กลางวัน ดังน้ันจะเห็นได0ว.าต0นไม0มีประโยชน�มากในการช.วยกําจัดคาร�บอนมอนอกไซด�และ
คาร�บอนไดออกไซด�ในบรรยากาศในเมืองใหญ.ๆ ซึ่งมีแต.ปQาคอนกรีตและไม.ค.อยมีต0นไม0 อากาศใน
เมืองจึงมีปริมาณคาร�บอนไดออกไซด�สูง ดังน้ันการปลูกต0นไม0จะช.วยลดปริมาณกdาซทั้งสองชนิดน้ีลงได0 

5.3.2 ประเภทของป[าในประเทศไทย 
ปQาไม0ในประเทศไทยจัดเป8นปQาเขตร0อน (Tropical forest) เป8นปQาไม0ที่ข้ึนอยู.ใน

ภูมิอากาศร0อนและฝนตกชุกตลอดปc มีฤดูแล0งสั้นๆ หรือมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล0งอย.างละ 6 เดือน ใน 
ปQาเขตร0อนสังคมพืชและมกีารเจริญเติบโตสูงสุด พืชไม0ปQาเขตร0อนน้ีส.วนใหญ.จะเป8นไม0เน้ือแข็งที่มี
ประโยชน�สําหรับการก.อสร0าง สามารถแบ.งปQาไม0ในประเทศไทย 2 ประเภท คือ  
ปQาไม.ผลัดใบ และปQาผลัดใบ (สํานักวิจัยการอนุรักษ�ปQาไม0และพันธุ�พืช, 2557: 5; ศศินา ภารา, 2550: 
47) ดังน้ี  

1) ป[าไม.ประเภทท่ีไม0ผลัดใบ (Evergreen Forest) หมายถึง ปQาที่พันธุ�ไม0ส.วน
ใหญ.ไม.ทิ้งใบให0หมดทั้งต0นในเวลาเดียวกัน ใบจะค.อย ๆ ร.วงตามอายุขัยตลอดปc โดยปQาชนิดน้ีเกิดใน
บริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดปc ดังน้ันจึงพบปQาประเภทน้ีเขียวชอุ.มตลอดเวลาแม0ในช.วงฤดูแล0ง โดยปQาไม0
ประเภทน้ีที่สําคัญ ได0แก. 

1.1) ปQาดงดิบ (Tropical evergreen forest or Rain forest) ปQาชนิดน้ีมีอยู.
ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต.ทีม่ีมากที่สุดได0แก.ภาคใต0 และภาคตะวันออกของไทยในบรเิวณน้ีมี
ฝนตกและมีความช้ืนมากปQาดงดิบจะกระจายอยู.บรเิวณที่มีความช้ืนมากๆ เช.น ตามหุบเขา ริมนํ้า    
ลําธาร ห0วย แหล.งนํ้า และบนภูเขาซึ่งสามารถแยกออกเป8นปQาดงดิบชนิดต.างๆ ดังน้ี 

(1) ปQาดิบช้ืน (Moist evergreen forest) เป8นปQารกทึบเขียวชอุ.ม 
ตลอดปcมีพันธุ�ไม0หลายชนิดข้ึนเบียดเสียดกันอยู.จะพบกระจัดกระจายต้ังแต.ความสูง 600 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเลพันธุ�ไม0ที่สําคัญ ได0แก. ไม0ตระกูลยาง เช.น ยางนา ยางเสี้ยน ส.วนไม0ช้ันรอง คือ 
ไม0จําพวกก.อ เช.น ก.อน0า ก.อเดือย เป8นต0น 

(2) ปQาดิบแล0ง (Dry evergreen forest) เป8นปQาที่อยู.ในพื้นที่ค.อนข0าง
ราบมีความช้ืนน0อยเช.นแถบภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 
300-600 เมตร พันธุ�ไม0ที่สําคัญ ได0แก. มะค.าโมง ยางนา พะยอม และตะเคียน เป8นต0น 

(3) ปQาดิบเขา (Hill evergreen forest) ปQาชนิดน้ีข้ึนอยู.บนพื้นที่สูง 
หรือบนภูเขาต้ังแต. 1,000 - 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลข้ึนไป พันธุ�ไม0ส.วนใหญ.เป8นพวก 
Gymonosperm เช.น ไม0ขุนสนสามพันปc นอกจากน้ี ยังเป8นไม0สกุลก.อไม0ช้ันรองลงมา ได0แก.  
เปUง สะเดาช0าง และขมิ้น เป8นต0น 
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          (ก) ปQาดิบช้ืน                    (ข)  ปQาดิบแล0ง                  (ค) ปQาดิบเขา 

ภาพท่ี 4.2 ปQาดงดิบ 
ที่มา : https://sites.google.com/site/forestryinthailand/home/padng-dib-tropical 

evergreen-forest-or-rain-forest 

1.2) ปQาสนเขา (Pine forest) ปQาสนเขามักปรากฏอยู.ตามภูเขาส.วนใหญ.เป8น
พื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตรจากระดับนํ้าทะเลข้ึนไปพบในภาคเหนือภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางทีอาจปรากฏในพื้นที่สูง 200 – 300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ซึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงใต0ปQาสนเขามีลักษณะเป8นปQาโปร.งโดยชนิดพันธุ�ไม0ที่สําคัญของปQาชนิดน้ี คือ 
สนสองใบ สนสามใบ หรือพันธุ� ไม0ปQาแดงบางชนิด เช.น เ ต็ง รัง เหียง และพลวง เป8นต0น 
สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิค.อนข0างตํ่าเป8นระยะเวลายาวนาน สภาพดินค.อนข0างเป8นกรดจัด ลักษณะ
ทางนิเวศปQาสนเขาจะสามารถข้ึนได0ดีในพื้นที่ค.อนข0างแห0งแล0งพอสมควร แต.จะสืบพันธุ�ตามธรรมชาติ
ได0ดีถ0าหากมีอากาศค.อนข0างเย็นเป8นเวลายาวนานแต.ไม.ช้ืนจัดเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 
1.3) ปQาชายเลน (Mangrove forest) บางทีเรียกว.าปQาโกงกาง เน่ืองจาก 

ปQาชายเลนมีต0นโกงกางเป8นไม0เด.น หรือเป8นไม0ที่พบบ.อยปQาชายเลน หมายถึง สภาพปQาไม0ที่สามารถ
เจริญเติบโตในที่ที่มีนํ้าเค็มท.วมถึงหรือท.วมเป8น บางเวลาส.วนใหญ.เป8นพันธุ�ไม0ที่ไม.พลัดใบ และใบ

ภาพท่ี  4.3ปQาสนเขา 
ที่มา : https://sites.google.com/ 
site/forestryinthailand/home/pa-
sn-khea 
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ค.อนข0างหนาเพื่อปUองกันการคายนํ้าได0ดีมีต.อมขับเกลือ บางชนิดขับเกลือออกทางใบบางชนิดขับเกลือ
ออกทางรากระบบรากเป8นแบบรากคํ้ายัน เช.น ต0นโกงกาง ต0นลําพูทะเล และต0นแสมทะเล เป8นต0น 
ปQาชนิดน้ีปรากฏอยู.ตามดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากแม.นํ้าที่มีนํ้าเค็มท.วมถึง ในพื้นที่ภาคใต0พบตาม
ชายฝNwงทะเลทั้งสองด0านและภาคตะวันออก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝNwง, 2552: 1) 
 

 
 

1.4) ปQาพรุหรือบึงนํ้าจืด (Swamp forest) ปQาชนิดน้ีพบในบริเวณนํ้าท.วมขัง 
มีการระบายนํ้าไม.ค.อยดี ดินเป8นกรดซึ่งเกิดจากซากพืชผุสลายทับถมกันเป8นเวลานาน พบพันธุ�ไม0 
ที่สําคัญ ได0แก. จิก โมกบ0าน ต0นเสม็ดขาว กกชนิดต.างๆ  อินทนิล กระทุ.มนา กันเกรา หวาย และ
หมากชนิดต.างๆ ปQาพรุที่มีเน้ือที่มากที่สุดพบในจังหวัดนราธิวาส คือ ปQาพรุโตdะแดง 
 

 
 

1.5) ปQาชายหาด (Beach forest) เป8นปQาที่ปกคลุมอยู.บริเวณชายฝNwงทะเล 
ที่เป8นดินทรายจัดนํ้าทะเลท.วมไม.ถึงหรือถึงเป8นบางครั้งหรือบริเวณหาดทรายเก.าที่ยกตัวสูงข้ึนหรือ
บริเวณที่เป8นหินชิดฝNwงทะเลดินค.อนข0างเค็ม พันธุ�พืชส.วนใหญ.เป8นพืชทนเค็ม เช.น สนทะเล หูกวาง
มะเกลือเมา กระทิง โพทะเล ลําเจียก ผักบุ0งทะเล ถ่ัวคล0า และหญ0าลอยลม ปQาชายหาดพบทาง 
ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต0 
 

ภาพท่ี 4.4 ปQาชายเลน 
ที่มา:http://www.landfortomorrow. 
org/ประโยชน�ของปQาชายเลนแล/ 

ภาพท่ี 4.5 ปQาพรุโตdะแดง 
ที่มา:http://hatyaiairportthai. 
com/th/popular-destinations 
/2724/ศูนย�วิจัยและศึกษาปQาพร ุ
สิรินธร-ปQาพรุโตdะแดง 
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2) ป[าไม.ประเภทท่ีผลัดใบ (Deciduous forest)เป8นระบบที่ประกอบด0วย 
พันธุ�ไม0ชนิดผลัดใบ หรือทิ้งใบเก.าในฤดูแล0ง เพื่อจะแตกใบใหม.เมื่อเข0าฤดูฝนยกเว0นพืชช้ันล.าง 
จะไม.ผลัดใบ พบปQาชนิดน้ีต้ังแต.ระดับความสูง 50 - 800 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลแบ.งเป8น  
3 ประเภท คือ 

2.1) ปQาเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) ลักษณะทั่วไปเป8นปQาโปร.ง
พื้นที่ปQาไม0ไม.รกทึบ มีไม0ไผ.ชนิดต.าง ๆ ข้ึนอยู.มาก มีอยู.ทั่วไปตามภาคต.าง ๆ ที่เป8นที่ราบหรือเนินเขา
พันธุ�ไม0จะผลัดใบในฤดูแล0ง การกระจายของปQาเบญจพรรณในประเทศไทยพบในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคอีสาน ครอบคลุมลงไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ�ตอนบน โดยพบที่ระดับ 
ความสูงต้ังแต. 50 เมตรถึง 800 เมตร พันธุ�ไม0เด.น 5 ชนิด ได0แก. ไม0สัก มะค.า แดง ประดู. และชิงชัน 

2.2) ปQาแดงปQาเต็งรัง หรือปQาแพะ (Deciduous dipterocarp forest) พบข้ึน
สลับกับปQาเบญจพรรณ ลักษณะเป8นปQาโปร.งมีต0นไม0ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม0เด.นประกอบ ได0แก. 
ไม0เต็ง ไม0รัง ไม0ในวงศ�ยาง และไม0รกฟUา ฤดูแล0งจะผลัดใบและมีไฟปQาเป8นประจํา ปQาเต็งรัง 
มีถ่ินกระจายโดยกว0าง ๆ ปQาชนิดน้ีเป8นสังคมพืชเด.นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.วนใหญ.พบ
สลับกันไปกับปQาเบญจพรรณในพื้นที่ที่มีความแห0งแล0งจัด เช.น บนสันเนิน พื้นที่ราบที่เป8นทรายจัด
หรือบนดินลูกรังที่มีช้ันของลูกรังต้ืนแต.พบในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล 50-1,000 เมตร 

2.3) ปQาหญ0า (Savanna) คือ ปQาที่ เ กิดจากการทําลายสภาพปQาไม0ที่ มี 
ความอุดมสมบูรณ�ทําให0ดินมีความเสื่อมโทรม หรือเป8นต0นไม0จึงไม.สามารถเจริญเติบโตได0 จึงมีหญ0า
ต.าง ๆ เข0าไปแทนที่ มีพื้นที่แพร.กระจายทั่วประเทศพบในบริเวณที่ปQาถูกทําลายและเกิดไฟปQา 
เป8นประจําทุกปc 
 

ภาพท่ี 4.6 ปQาชายหาด 
ที่มา : https://saowalakmim11. 
wordpress.com/อาณาจักร-มอเนอ
รา/ปQาชายหาด/ 
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            (ก) ปQาเบญจพรรณ                  (ข)  ปQาเต็งรัง                      (ค)  ปQาหญ0า 

ภาพท่ี 4.7 ปQาไม0ประเภททีผ่ลัดใบ 
ที่มา: https://nikonprofessional.wikispaces.com/file/view/สื่อการสอนปQาไม0. 
 

5.3.3 สาเหตุท่ีทรัพยากรป[าไม.ถูกทําลาย 
1) การลักลอบตัดต0นไม0 การเพิ่มของประชากรทําให0มีการขยายตัวของชุมชนต.าง 

ๆ ความต0องการใช0ไม0เพื่อสร0างปNจจัย 4 มากข้ึน นอกจากน้ียังมีประชาชนอีกส.วนหน่ึงยังตัดไม0ขายเพื่อ
การยังชีพ ทั้งที่ขายไม0โดยตรงหรือในรูปของการเผาถ.าน เป8นต0น รวมถึงนายทุนผู0มีอิทธิพลที่ลักลอบ
ตัดต0นไม0เพื่อการค0า 

2) การเปลี่ยนพื้นที่ปQาไม0เป8นพื้นที่เกษตรกรรม ประเทศเกษตรกรรมประชาชน
ส.วนใหญ.ยังประกอบอาชีพทําการเกษตรซึ่งจําเป8นต0องอาศัยที่ดินเป8นปNจจัยพื้นฐานการผลิต 
การเพิ่มข้ึนของประชากรจําเป8นต0องขยายพื้นที่ทํากินเพื่อให0เพียงพอต.อการขยายตัวของชุมชน 
จึงมีการแผ0วถางพื้นที่ปQาเพื่อปลูกพืชทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน เป8นสาเหตุทําให0พื้นที่ปQาถูกทําลาย 

3) การครอบครองพื้นที่ปQาไม0 เมื่อประชากรเพิ่มสูงข้ึนความต0องการใช0ที่ดินเพื่อ
ปลูกสร0างที่อยู.อาศัยและที่ดินทํากินสูงข้ึน จึงผลักดันให0มนุษย�เข0าไปบุกรุกพื้นที่ปQา แผ0วถางปQา หรือ
เผาปQาเพื่อทําไร.เลื่อนลอย นอกจากน้ียังมีนายทุนที่จ0างวานให0เข0าไปทําลายปQาเพื่อจับจองที่ดินไว0ขาย
ต.อไปทําให0ระบบนิเวศปQาไม0ถูกทําลายมากข้ึน 

4) การเผาปQา ในปNจจุบันไฟปQามิได0เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต.เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย� เช.นเพื่อเก็บหาของปQา ล.าสัตว� เผาไร.แล0วลุกลามเข0าปQา เป8นต0น โดยไฟปQาจะทําลายสิ่ง  
ปกคลุมหน0าดิน ทําให0เกิดการชะล0างพังทลายของดินและทําลายความอุดมสมบูรณ�ของดิน  

5) ภัยจากธรรมชาติเช.น ไฟปQา หรือนํ้าปQาไหลหลาก และดินโคลนถล.ม ซึ่งนับวัน
จะปNญหาดังกล.าวจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากไม.มีพื้นที่ปQามากพอไว0รองรับและดูดซับนํ้าฝน
และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติข้ึนย.อมทําให0พื้นที่ปQาไม0ถูกทําลาย 

5.3.4 แนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรป[าไม. 
1) การกําหนดนโยบายปQาไม0แห.งชาติ เพื่อให0ประชาชนได0รักษาทรัพยากร ปQาไม0 

โดยกําหนดให0เพิ่มพื้นที่ปQาทั่วประเทศอย.างน0อยในอัตราร0อยละ 40  ซึ่งภาครัฐจะต0องมีแนวทาง
จัดการและพัฒนาอย.างต.อเน่ือง 
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2) การปลูกปQา คือ การดําเนินงานด0านการอนุรักษ� ซึ่งสามารถนํามาทดแทนปQาไม0
ที่ถูกทําลายลงไปได0 ช.วยให0ปQาไม0ในเมืองมีมากข้ึนกว.าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่สําคัญที่ไม.ค.อยมีต0นไม0 
ปQาไม0คือชีวิตของมนุษย�ที่ต0องอยู.ร.วมกันเสมอ 

3) การปUองกันไฟไหม0ปQา การเกิดไฟปQาเป8นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให0ปQาไม0ลดลงใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในช.วงฤดูร0อนที่ประชาชนในพื้นที่จะต0องทําสวนทําไร. และมีการเผาปQา 
ควรจะต0องมีการช.วยกันรณรงค�ไม.ให0มีการเผาปQาไม0 เน่ืองจากการเผาปQาส.งผงกระทบมากมาย เช.น 
มลพิษทางดิน หรือมลพิษทางอากาศ เป8นต0น 

4) จําแนกประเภทของประโยชน�จากเน้ือที่ปQา ควรมีการจําแนกการใช0ประโยชน�
ปQาให0ถูกต0องเหมาะสมกับสภาพปQาเพื่อเป8นการปUองกันภัย หรือปQาสาธารณะประโยชน� เช.น อุทยาน
แห.งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปQา ปQาต0นนํ้าลําธาร หรือเพื่อประโยชน�ทางอ0อมอื่นๆ 

5) การปUองกันอนุรักษ�ไม.ให0มนุษย�บุกรุกทําลายปQาไม0 เพื่อนําคนที่ทําผิดสําหรับ
การทําลายปQาไม0มาลงโทษ โดยการทําปUายเตือน รวมถึงเจ0าหน0าที่รัฐจะต0องเอาจริงเอาจัง และเป8น
แบบอย.างที่ดี 

6) การใช0ไม0อย.างมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด โดยควรจะใช0ประโยชน�จากไม0
คุ0มค.ามากที่สุด โดยการนําเน้ือไม0ที่เหลือจากการแปรรูปในทุกส.วนมาใช0ให0เกิดประโยชน�จากทุก
ช้ินส.วน และอาบนํ้ายาปUองเน้ือไม0เพื่อให0อายุในการใช0งานไม0ยาวนานข้ึน เป8นต0น 

7) ประชาสัมพันธ�และให0การศึกษาข0อมูลเกี่ยวกับปQาไม0 โดยนําข0อมูลที่เกี่ยวข0อง
กับความสําคัญของปQาไม0 เพื่อให0ประชาชนได0ตระหนักถึงการมีอยู.ของปQาไม0 และสร0างจิตสํานึกใน 
การอนุรักษ�ให0แก.ประชาชนและสอนรุ.นลูกรุ.นหลานให0ปฏิบัติตามในการหวงแหนปQาไม0เสมือนว.าเป8น
สมบัติส.วนตัว 

5.4 ทรัพยากรสัตว�ป[า 
สัตว�ป[า (Wildlife) หมายถึง สัตว�ทุกชนิด ทั้งสัตว�บก สัตนํ้าสัตว� สะเทินบกสะเทินนํ้า 

สัตว�ปcก และแมลง หรือแมง รวมทั้งไข.ของสัตว�ทุกชนิดที่เกิดและดํารงชีวิตอยู.ในปQา หรือแหล.งนํ้าตาม
ธรรมชาติ แต.ไม.หมายความรวมถึงสัตว�พาหะที่ได0จดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตามกฎหมายสัตว�พาหนะ 
และสัตว�พาหะนะที่ได0มาจากการสืบพันธุ�ของสัตว�ดังกล.าว (พระราชบัญญัติสงวนและคุ0มครองสัตว�ปQา, 
2535) 

5.4.1 ประเภทของสัตว�ป[า 
การจําแนกชนิดของสัตว�ปQาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ0มครองสัตว�ปQา 

พ.ศ. 2535 ได0แบ.งสัตว�ปQาเป8น 2 ประเภท คือสัตว�ปQาสงวน และสัตว�ปQาคุ0มครอง ดังน้ี 
1) สัตว�ป[าสงวน หมายถึง สัตว�ปQาที่หายากหรือกําลังจะสูญพันธุ� จึงห0ามล.าหรือ 

มีไว0ครอบครอง ทั้งสัตว�ที่ยังมีชีวิตหรือซากสัตว� เว0นแต.จะกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 
หรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะโดยได0รับอนุญาตจากทางราชการ สัตว�ปQาสงวนมีทั้งหมด 15 ชนิด คือ
แรด กระซู. กูปรีหรือโคไพร ควายปQา ละองหรือละมั่ง เน้ือสมัน เลียงผา กวางผา นกแต0วแล0วท0องดํา 
นกกระเรียน นกเจ0าฟUาหญิงสิรินธร แมวลายหินอ.อน สมเสร็จ เก0งหม0อ และพะยูนหรือหมูนํ้า      
แสดงดังภาพที่ 4.8 
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ภาพท่ี 4.8 สัตว�ปQาสงวน 

ที่มา : https://2cb89dda-a-62cb3a1a-ssites.googlegroups.com/site/satpasanguan 
    /home/imagepost-20110913-130628.jpg 
 

2) สัตว�ป[า คุ.มครอง คือ สัตว�ปQาที่มี ช่ืออยู. ในบัญชีแนบท0ายกฎกระทรวง 
กําหนดให0สัตว�ปQาบางชนิดเป8นสัตว�ปQาคุ0มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและ 
คุ0มครองสัตว�ปQา พ.ศ.2535 ซึ่งเป8นสัตว�ปQาที่กําหนดให0คุ0มครอง ผู0ฝQาฝSน ล.า มีสัตว�ปQาคุ0มครองหรือ 
มีซากไว0ครอบครอง ต0องระวางโทษจําคุกไม.เกิน 4 ปc หรือทั้งจําทั้งปรับ เว0นแต.ทําเพื่อประโยชน� 
ทางวิชาการตามที่ได0รับอนุญาต ประกอบด0วยสัตว�ปQาจําพวกสัตว�เลี้ยงลูกด0วยนม 201 ชนิด นก 952 
ชนิด สัตว�เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว�สะเทินนํ้าสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิดและ 
สัตว�ที่ไม.มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด โดยสัตว�ปQาคุ0มครองแบ.งออกได0เป8น 2 ประเภท ได0แก. 

2.1) สัตว�ปQาคุ0มครองประเภทที่ 1 หมายถึง สัตว�ปQาที่ปกติคนจะไม.ใช0เน้ือเป8น
อาหาร หรือไม.ล.าเพื่อการกีฬา เป8นสัตว�ปQาที่ทําลายศัตรูพืช หรือขจัดสิ่งปฏิกูล หรือสงวนไว0เพื่อความ
งามตามธรรมชาติ หรือสงวนมิให0ลดจํานวนลง  โดยสัตว�ปQาคุ0มครองประเภทน้ีห0ามล.า เว0นแต.จะได0รับ
อนุญาตจากทางราชการ แต.การล.าน้ันต0องไม.ทําให0ตายเว0นแต.จะล.าเพื่อการศึกษาเท.าน้ัน และต0องขอ
อนุญาตจากกรมปQาไม0ก.อน สัตว�ปQาคุ0มครองประเภทที่ 1 ตามประกาศ เช.น ช0าง ชะมด ลิง ชะนี ค.าง 
แมวปQา เสือปลา หนูหริ่ง และหมาใน เป8นต0น นอกจากน้ีจะเป8นนกนานาชนิด เช.น นกกาบบัว 
นกขุนทอง นกเงือก และนกเขาไฟ เป8นต0น (ภาพที่ 4.9) 
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                        (ก) ค.าง                        (ข) ชะมด                      (ค)  นกขุนทอง 

ภาพท่ี 4.9 สัตว�ปQาคุ0มครองประเภทที่ 1 
ที่มา: (ก) https://board.postjung.com/685381.html 
 (ข) https://www2.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID 
 (ค) http://pasusat.com/%E0%B8%99%  
 

2.2) สัตว�ปQาคุ0มครองประเภทที่ 2 หมายถึง สัตว�ปQาที่คนนิยมใช0เน้ือมาปรุงเป8น
อาหาร หรือล.าเพื่อการกีฬาซึ่งมีทั้งหมด 29 ชนิด เช.น กระทิง กวาง วัวแดง เสือโคร.ง เสือดาว 
หมีควาย อี้เก0ง และนกอื่น ๆ เช.น นกกระสา นกแขวก นกอีโก0ง และไก.ปQา เป8นต0น (ภาพ4.10)  
สัตว�ประเภทน้ีก.อนล.าจะต0องได0รับอนุญาตจากทางราชการก.อน และผู0ล.าจะต0องปฏิบัติตามข0อตกลง
อย.างเคร.งครัดเกี่ยวกับวิธีการ อาวุธที่ใช0 สถานที่ และระยะเวลาที่จะทําการล.าสัตว�ปQา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         (ก) กระทิง                          (ข) เสือโคร.ง                  (ค)  นกแขวก 
ภาพท่ี 4.10 สัตว�ปQาคุ0มครองประเภทที่ 2 

ที่มา : (ก) https://www.youtube.com/watch?v=mxLryVGilkA 
 (ข) https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_274436 
 (ค) http://www.thaikasetsart.com 
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5.4.2 ความสําคัญและประโยชน�ของสัตว�ป[า 
1) เป8นอาหาร มนุษย�ได0ใช0เน้ือของสัตว�ปQาเป8นอาหารมาเป8นเวลายาวนาน เช.น 

เก0ง ไก.ปQา หมูปQา สัตว�บางชนิดเช่ือว.าเป8นอาหารบํารุงร.างกาย หรือเช่ือกันว.ามีประโยชน� เช.น 
รังนกนางแอ.น ดีหมี ดีงูเห.า บางชนิดเช่ือว.าเป8นอาหารบํารุงกําลัง เช.น อุ0งตีนหมี สมองค.าง เป8นต0น 

2) ด0านเศรษฐกิจ ในอดีตการค0าสัตว�ปQาและซากสัตว�ปQา สามารถทํารายได0ให0แก.
ประเทศได0มากมาย แต.มูลค.าลดลงอย.างมากในปNจจุบัน แต.ยังมีรายได0จากการขายมูลค0างคาวเพื่อ 
ทําปุmย การเลี้ยง และรวบรวมพันธุ�สัตว�ปQาเพื่อเก็บค.าบริการในการเข0าชมเป8นต0น 

3) ด0านวิชาการ สัตว�ปQามีประโยชน�ในด0านการศึกษาชนิดและพันธุ�สัตว�ใช0เพื่อ 
การค0นคว0า ทดลองยา หรือวัคซีนก.อนที่จะนํามาใช0กับมนุษย� การค0นคว0าทดลองการริเริ่มในวิทยาการ
ใหม.ๆได0เจริญรุดหน0าไปมากเท.าใด สัตว�ปQาที่ใช0ในการทดลองก็มีความสําคัญและจําเป8นมากข้ึน จะ
เห็นได0ว.าประเทศต.างๆ ในยุโรปซื้อสัตว�ปQาเพื่อเลี้ยงในสวนสัตว�ให0ได0ชมและศึกษาถึงชีวิตของสัตว�ปQา 
ซึ่งนับว.าเป8นประโยชน�ไม.น0อย เพราะเท.ากับเป8นการรักษาชนิดพันธุ�สัตว�ที่หายากบางชนิดไม.ให0ต0องถูก
ล.าจนสูญพันธุ�ไป 

4) ด0านการนันทนาการ สัตว�ปQาให0ประโยชน�ทางด0านการพักผ.อนหย.อนใจ 
(Recreational values) เป8นประโยชน�ที่มนุษย�ได0จากการไปเที่ยวดู ชมสัตว�ปQา การถ.ายรูป  
การสะกดรอย การสังเกตพฤติกรรม เพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ นอกน้ันยังเป8นการออกกําลังทําให0
จิตใจแจ.มใสคลายความเหน็ดเหน่ือย 

5) การใช0ทําเครื่องประดับ เครื่องใช0 และเครื่องนุ.งห.ม อวัยวะบางอย.างของสัตว�
สามารถใช0ประโยชน�ได0 โดยใช0ทําเครื่องประดับบ0าน เช.น เขากวาง งาช0าง หัวเสือ ใช0ทําเครื่องประดับ
จําพวกแหวน กําไล เช.น งาช0าง ใช0ทําเครื่องใช0 เช.น หนังสัตว� ใช0ทํากระเปmา เข็มขัด และรองเท0า 
รวมทั้งหนังและขนสัตว�บางชนิดนํามาใช0ทําเสื้อผ0า 

6) ควบคุมให0เกิดความสมดุลสัตว�ปQาจะเป8นตัวควบคุมจํานวนกันเองไม.ให0 
มีจํานวนมากเกินไป จึงมีประโยชน�ช.วยรักษาสมดุล เช.น ช.วยขจัดศัตรูพืชของมนุษย� ช.วยทําลายศัตรู
ของปQาไม0 ช.วยผสมเกสรดอกไม0 และช.วยกระจายพันธุ� เป8นต0น นอกจากน้ีมูลสัตว�ปQาและซากสัตว�ปQา 
ที่ตายแล0วยังปุmยที่ช.วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ�ให0แก.ดิน 

5.4.3 สาเหตุปJญหาของทรัพยากรสัตว�ป[า 
สาเหตุของการสูญพันธุ�หรือลดจํานวนลงของสัตว�ปQา มีดังน้ี 
1) การทําลายที่อยู.อาศัย เช.น การขยายพื้นที่ เพาะปลูก พื้นที่อยู.อาศัยเพื่อ 

การดํารงชีพของมนุษย� หรือพื้นที่การใช0ประโยชน�ที่ดินทางเศรษฐกิจ เช.น การสร0างเข่ือน ฝายหรือ
อ.างเก็บนํ้า เป8นต0น กิจกรรมเหล.าน้ี ส.งผลทําให0ทําลายที่อยู.อาศัยและที่ดํารงชีพของสัตว�ปQาส.งผล 
ทําให0สัตว�ปQาลดจํานวนลง 

2) สภาพธรรมชาติ การลดลงหรือสูญพันธุ�ไปตามธรรมชาติ ของสัตว�ปQา เน่ืองจาก
การปรับตัวของสัตว�ปQาให0เข0ากับ การดํารงชีวิตในสภาพแวดล0อมที่เปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา  
สัตว�ปQาชนิดที่ปรับตัวได0ก็จะมีชีวิตรอด หากปรับตัวไม.ได0จะล0มตายไปทําให0มีจํานวนลดลงและสูญพันธุ� 

3) การล.าโดยตรง หากเป8นการล.าโดยสัตว�ปQาด0วยกันเอง สัตว�ปQาจะไม.ลดลงหรือ
สูญพันธุ�อย.างรวดเร็ว เช.น เสือโคร.ง เสือดาว หมาไน หมาจิ้งจอกล.ากวางและเก0ง ซึ่งสัตว�ที่ถูกล.า 
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สองชนิดน้ี อาจจะตายลงไปบ0างแต.จะไม.หมดไปเสียทีเดียว เพราะในธรรมชาติแล0วจะเกิดความ สมดุล
อยู.เสมอระหว.างผู0ล.าและผู0ถูกล.า แต.ถ0าถูกล.าโดยมนุษย�ไม.ว.าจะเป8นการล.าเพื่อเป8นอาหาร เพื่อการ
กีฬา หรือเพื่ออาชีพ สัตว�ปQาจะลดลงอย.างมาก 

4) เ น่ืองจากสารพิษ เมื่อเกษตรกรใช0สาร เคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� ใน 
การเพาะปลูก ทําให0เกิดสารพิษตกค0างในสิ่งแวดล0อม นอกจากน้ีการสาธารณสุขบางครั้งจําเป8นต0อง
กําจัดหนูและแมลงเช.นกัน สารเคมีที่ใช0ในกิจกรรมต.าง ๆ  เหล.าน้ี มีหลายชนิดที่มีพิษตกค0าง ซึ่งสัตว�ปQา
จะได0รับพิษตามห.วงโซ.อาหาร ทําให0สารพิษไปสะสมในสัตว�ปQามาก หากสารพิษมีจํานวนมากพอ
อาจจะตาย หรือมีผลต.อลูกหลาน เช.น ร.างกายไม.สมบูรณ� ไม.สมประกอบ ประสิทธิภาพการให0กําเนิด
ต.อไปมีจํากัดข้ึน ในที่สุดจะมีปริมาณลดลง และสูญพันธุ�ไป 

5) การนําสัตว�จากถ่ินอื่นเข0ามา ตัวอย.างน้ียังปรากฏไม.เด.นชัดในประเทศไทย 
แต.ในบางประเทศจะพบปNญหาน้ี เช.น การนําพังพอนเข0าไปเพื่อกําจัดหนูต.อมาเมื่อหนูมีจํานวนลดลง
พังพอนกลับทําลายพืชผลที่ปลูกไว0แทน เป8นต0น 

5.4.4 แนวทางการอนุรักษ�สัตว�ป[า 
สัตว�ปQามีประโยชน�ต.อมนุษย�และสิ่งแวดล0อมทั้งโดยทางตรงและทางอ0อม ดังน้ัน

ควรต0องมีวิธีการปUองกันและแก0ไขไม.ให0สัตว�ปQาลดจํานวนหรือสูญพันธุ� ด0วยแนวทางการอนุรักษ�สัตว�
ปQาที่สําคัญ ดังน้ี 

1) ออกกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย.างเคร.งครัด คือ การออกกฎหมายควบคุม 
คุ0มครองปUองกันสัตว�ปQ า มิ ให0ลดจํ านวนน0อยลง หรือสูญพัน ธุ� ไป  เป8นการควบคุมการใช0
ทรัพยากรธรรมชาติสัตว�ปQาให0มีผลประโยชน�ต.อส.วนรวมและประเทศชาติมากที่สุด 

2) การอนุรักษ�และการปรับปรุงแหล.งที่อยู.อาศัย เช.น การปรับปรุงแหล.งนํ้า 
ที่หลบภัย การปลูกอาหารสัตว�เพิ่มเติมหรือการปรับปรุงสภาพปQาให0มีอาหารสัตว�เพิ่มเติม และ
ทางอ0อม คือ การจัดต้ังเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปQา หรือการสงวนแหล.งที่อยู.อาศัยของสัตว�ปQา เช.น อุทยาน
แห.งชาติ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปQา เขตห0ามล.าสัตว�ปQา และวนอุทยาน เป8นต0น 

3) การไม.ล.าสัตว�ปQา การลดจํานวนลงของสัตว�ปQา หรือสูญพันธ� ปNจจัยหน่ึงมาจาก
การล.าสัตว�ของมนุษย� ดังน้ันไม.ควรมีการล.าสัตว�ปQาทุกชนิด เพราะปNจจุบันสัตว�ปQาทุกชนิดได0ลดจํานวน
ลงอย.างมากทําให0ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 

4) การควบคุมศัตรูสัตว� เพื่อเป8นการปUองกันสัตว�ปQาถูกทําลาย โดยตัวเบียน หรือ
ปUองกัน มิให0สัตว�เลี้ยงเข0าไปอยู.ร.วมกับสัตว�ปQา อันจะทําให0เกิดโรคระบาด หรือทําลายที่อยู.อาศัย 
ของสัตว�ปQา 

5) ขยายพันธุ�สัตว�ปQาให0เพิ่มข้ึน โดยวิธีการต้ังฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�ปQา โดยจะได0 
มีการผสมพันธุ�ตามธรรมชาติ หรือจัดให0มีการผสมเทียม สําหรับสัตว�ที่หาได0ยาก โดยการจัดต้ังฟาร�ม
เพาะเลี้ยงย.อมทําให0สัตว�ปQาบางชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ก็จะเป8นประโยชน�ต.อประเทศชาติ 
โดยเฉพาะในด0านการค0า แต.ทั้งน้ีการนํามาใช0ต0องไม.ขัดกับกฎหมาย 

6) การให0ความรู0 เกี่ยวกับสัตว�ปQาในด0านวิชาการ ด0วยการศึกษาค0นคว0าทาง
วิชาการพื้นฐานทางการศึกษา และวิธีการอนุรักษ�สัตว�ปQาในด0านต.าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนตามธรรมชาติซึ่ง
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วิธีการต.าง ๆ เหล.าน้ี ส.งผลให0ประชาชนเข0าใจและตะหนักถึงการมีอยู.ของสัตว�ปQา รวมถึงความจําเป8น
ในการขยายเพาะพันธุ�สัตว�ปQา  

5.5 ทรัพยากรแร0ธาตุ 

แร. (Mineral) หมายถึง ทรัพยากรธรณีที่เป8นอนินทรีย�วัตถุ มีส.วนประกอบทางเคมีกับ
ลักษณะทางฟeสิกส�แน.นอนหรือเปลี่ยนแปลงได0เล็กน0อย ไม.ว.าจะต0องถลุงหรือหล.อก.อนหรือไม. และยัง
หมายรวมถึงถ.านหิน หินนํ้ามัน หินอ.อน โลหะและตะกรันที่ได0จากโลหะ นํ้าเกลือใต0ดิน หินซึ่ง
กระทรวงกําหนดว.าเป8นเครื่องประดับ หรือหินอุตสาหกรรม แต.ทั้งน้ีไม.รวมถึงนํ้า เกลือสินเธาว� หิน 
ดินหรือทราย (พระราชบัญญัติแร. พ.ศ. 2510: มาตรา 4) 

แร.เป8นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย�นํามาใช0เสริมสร0างความสะดวกสบายให0กับ 
การดํารงชีวิต และจากความเจริญก0าวหน0าทางด0านเทคโนโลยี ทําให0แร.กลายเป8นทรัพยากรที่มี
อิทธิพลต.อความเป8นอยู.ของมนุษย�มากย่ิงข้ึน กอปรกับมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0ในการทําเหมือง
แร. จากแบบยังชีพมาเป8นแบบเพื่อการค0า จึงทําให0ปริมาณทรัพยากรแร.ธาตุและพลังงานมีแนวโน0มจะ
เกิดภาวะขาดแคลนแร.ธาตุและบางชนิดจะหมดไป 

5.5.1 ประเภทของทรัพยากรแร0ธาตุ 
แร.ธาตุสามารถจําแนกโดยยึดหลักการใช0ประโยชน�และพิจารณาสมบัติทางด0าน

ฟeสิกส� ทําให0สามารถจําแนกออกเป8น 3 กลุ.มใหญ. ๆ ได0แก. กลุ.มแร.โลหะ แร.อโลหะ และแร.เช้ือเพลิง 
ดังน้ี 

1) แร0โลหะ(Metalliferous mineral) เป8นแร.ที่มีความสําคัญและมีค.ามาก 
มีคุณสมบัติ คือ มีความเหนียว แข็ง รีดหรือตีออกเป8นแผ.น และหลอมตัวได0 มีความทึบแสงเป8นตัวนํา
ความร0อนและไฟฟUาได0ดี เคาะมีเสียงดังกังวาน เช.น เหล็ก ทองคํา อะลูมิเนียม แมงกานีส แมกนีเซียม
โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล แพลตตินัม วุลแฟรม ดีบุกเป8นต0น  (ภาพที่ 4.11) แร.โลหะ
สามารถแบ.งเป8นกลุ.มย.อย 4 กลุ.มที่สําคัญ (งามพิศ แย0มนิยม, 2534; 3) ได0แก. 

1.1) แร.โลหะมีค.า เป8นแร.ที่หายากและมีราคาสูง ได0แก. ทองคํา เงิน และ
ทองคําขาว เป8นต0น 

1.2) แร.โลหะเหล็ก ได0แก. แมกนีไทต� ไลมอไนต� และวิเดอร�ไรต� 
1.3) แร.ที่ไม.ใช.เหล็ก เป8นแร.โลหะที่มีราคาไม.แพงเมื่อเทียบกับโลหะกลุ.มย.อย 

ได0แก. ทองแดง ดีบุก ปรอท สังกะสีและตะกั่ว เป8นต0น 
1.4) แร.โลหะผสมเหล็ก นําแร.ชนิดอื่นมาผสมกับเหล็กเพื่อผลิตเหล็กกล0า 

ได0แก. แมงกานีส นิกเกิล ทังสเตน โมลิบดีนัม โครเมียม และวาเนเดียมเป8นต0น 
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2) แร0อโลหะ (Non – metalliferous mineral) เป8นแร.ที่มีลักษณะเปราะ 
แตกหรือหักง.าย โปร.งแสงยอมให0แสงหรือรังสีผ.านได0 ไม.ความร0อนหรือไฟฟUา เมื่อเคาะจะไม.ดังกังวาน 
เป8นกลุ.มธาตุที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช.น อุตสาหกรรมเคมี การผลิตปุmย ก.อสร0าง 
และเครื่องปNTนดินเผา เป8นต0น (ภาพที่ 4.12) จากลักษณะความแตกต.างการใช0ประโยชน�สามารถ
จําแนกแร.อโลหะเป8น 8 กลุ.มย.อย คือ  

2.1) แร.อโลหะเพื่อการก.อสร0าง เป8นแร.ที่นํามาใช0เป8นวัสดุหลักในการก.อสร0าง 
ได0แก. กรวด ทราย หิน ซีเมนต� ยางมะตอย แกรนิต เป8นต0น 

2.2) แร.อโลหะเคมี เป8นแร.ที่ เป8นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเคมี ได0แก. 
กํามะถัน เกลือหิน ปูนขาว ไพไรต� และแร.ฟอสเฟต เป8นต0น 

2.3) แร.อโลหะทําปุmย ได0แก. แร.โพแทช ไนเตรท ฟอสเฟต และแคลเซียม 
เป8นต0น 

2.4) แร.อโลหะทําเครื่องปNTนดินเผา ถูกนํามาใช0ผลิตในการผลิตเครื่องปNTนดินเผา 
เครื่องสุขภัณฑ� ภาชนะใส.อาหารและเครื่องด่ืม และภาชนะกักเก็บนํ้า ได0แก. แร.ดินเหนียว ซิลิกา 
เฟลสปาร� และหินพับมิช เป8นต0น 

2.5) แร.อโลหะที่ใช0ขัดถู ได0แก. เพชร คอรันดัม และควอตซ� เป8นต0น 
2.6) แร.อโลหะปUองกันความร0อน ได0แก. แมกนีเซียม แร.ใยหิน และไมกา 

เป8นต0น 
2.7) แร.อโลหะทําสี ได0แก. ดินเหลืองดินเหนียว ไดอะโทไมต�และแบไรต� 

เป8นต0น 
2.8) แร.รัตนชาติ ได0แก. เพชร คอรันดัม พลอย มรกต โกเมน บุษราคัม โอพอล 

นิล และหยก เป8นต0น  
 

ภาพท่ี 4.11 แร0โลหะ 
ที่มา :http://geography59. 
weebly.com/ 
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3) แร0เชื้อเพลิง (Mineral fuels) เป8นแร.ที่นํามาทําเป8นเช้ือเพลิงเพื่อก.อให0เกิด

พลังงาน ซึ่งกลุ.มแร.เช้ือเพลิงน้ีมีกระบวนการเกิดที่แตกต.างจากแร.ธาตุอื่นๆ คือ มีการกําเนิดมาจาก
การทับถมของอินทรียวัตถุทั้งพืชและสัตว� เป8นระยะเวลานานไม.น0อยกว.า 250 ปc จึงเรียกแร.ชนิดน้ีว.า 
“เช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ� ” (Fossil fuels) แร.เ ช้ือเพลิง ที่สําคัญ ได0แก. ถ.านหิน นํ้ามันดิบ 
กdาซธรรมชาติ และแร.นิวเคลียร� 

3.1) ถ0านหิน (Coal) เป8นแร.เช้ือเพลิงที่มีสถานะเป8นของแข็งมีความเปราะ 
มีสีต.างๆ เช.น สีดํา นํ้าตาล นํ้าตาลแกมดํา และนํ้าตาลเข0ม เกิดจากการทับถม และแปรสภาพจากพืช 
มี 4 ชนิด  (สุรกาญจน� รัตนเลิศนุสรณ�, 2546: 97) คือ 

(1) พีต (Peat) เป8นถ.านหินข้ันเริ่มแรกเน้ือยังไม.แข็ง และมีความพรุน 
มีคาร�บอนอยู.ประมาณ 60 % เป8นถ.านหินที่คุณภาพตํ่าสุดเพราะให0ความร0อนน0อย 

(2) ลิกไนต�หรือถ.านหินสีนํ้าตาล (Lignite or brown coal) ไม.ค.อยแข็ง
เปราะและแตกหักง.าย มีเปอร�เซ็นต�ความช้ืนกdาซและเขม.าควันมาก แต.มีปริมาณคาร�บอนสูงกว.า
ลิกไนต�มีคาร�บอนประมาณ 65 – 70 % เมื่อเผามีควันและเถ0า ปNจจุบันถูกนํามาใช0มากในโรงงาน 
ผลิตกระแสไฟฟUา ใช0เป8นเช้ือเพลิงแทนถ.านไม0ในการบ.มใบยาสูบ โรงงานกลั่นนํ้ามัน ซึ่งการนําถ.านหิน
ลิกไนต�มาใช0จะก.อให0เกิดปNญหาทางสิ่งแวดล0อมได0เช.นในอากาศจะมีสารซัลเฟอร�ไดออกไซด�เพิ่มข้ึน 

(3) บิทูมินัส (Bituminous) เป8นถ.านหินที่มีสีนํ้าตาลแกมดํา มีเน้ือแน.น
และแข็ง มีปริมาณออกซิเจนและความช้ืน มีคาร�บอนอยู.ประมาณ 80 % มีคุณภาพปานกลาง 
อยู.ระหว.างลิกไนต�และแอนทราไซท� เมื่อเผาไหม0แล0วจะให0ความร0อนสูง แต.มีเขม.าควันมาก กลิ่นแรง 
เปลวไฟสีเหลือง เป8นถ.านหินที่ใช0กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช.น โรงงานอุตสาหกรรม 
ถลุงเหล็ก เหล็กกล0า และนํามาเป8นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป8นเช้ือเพลิงเคมีอื่น ๆ เป8นต0น 

(4) แอนทราไซท�(Anthracite) เป8นถ.านหินที่มีคุณภาพดีมาก มีสีดํา 
มีความแววเป8นมัน มีคาร�บอนร0อยละ 85 – 93 % ให0ความร0อนสูงสุด แต.ติดไฟยากกว.าชนิดอื่นๆ 

ภาพท่ี 4.12 แร.อโลหะ 
ที่มา :http://52011215040. 
blogspot.com/2010/01/blog-
post.html 
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เกิดการลุกไหม0ช0า ๆ และนานกว.าชนิดอื่น มีควันน0อย กลิ่นน0อย เปลวไฟสีอ.อน จึงนิยมนํามาใช0ใน 
เตาผิงเพื่อให0ความร0อน และความอบอุ.นในบ0านเรือนของเขตอากาศหนาว 
 

 
 

3.2) นํ้ามันดิบ คือ ปeโตรเลียม (Petroleum) เป8นแร.เช้ือเพลิงที่มีสถานะเป8น
ของเหลวในธรรมชาติ ส.วนมากมีสีดําหรือนํ้าตาล มีลักษณะเป8นสารประกอบไฮโดรคาร�บอนชนิดต.าง 
ๆ ปะปนกันอยู. และในบางครั้งอาจมีสารอื่น ๆ ประกอบอยู.ด0วย เช.น กํามะถัน ไนโตรเจน และ
ออกซิเจน เป8นต0น ด0วยเหตุน้ีนํ้ามันดิบที่ขุดข้ึนมาจะยังไม.สามารถนําไปใช0ประโยชน�ได0ทันที ต0องมี 
การนํามาแยกสารประกอบไฮโดรคาร�บอนออกเป8นกลุ.ม ๆ ก.อนจึงจะสามารถนําไปใช0ประโยชน� 
ตามชนิดของสารได0 โดยวิธีการแยกสารที่ปนอยู.ในนํ้ามันดิบออกจากกันน้ี เรียกว.า การกลั่นนํ้ามันดิบ
จะได0นํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล.อลื่นสําหรับเครื่องยนต�ประเภทต.าง ๆ ให0พลังงานความร0อนและ
แสงสว.าง ส.วนที่เหลือจากการกลั่นนํ้ามันและกdาซหุงต0ม นําไปใช0เป8นวัตถุดิบของอุตสาหกรรม 
ปeโตรเคมี นอกจากน้ียังนํามาใช0ประดิษฐ�ของใช0สําเร็จรูปอื่น ๆ เช.น พลาสติก ไนลอน เส0นใย
สังเคราะห� ปุmย ยารักษาโรค สี และผงซักฟอก เป8นต0น กากที่เหลือตกค0างซึ่งเป8นส.วนที่หนักที่สุด 
ได0แก. ยางมะตอย ซึ่งนิยมนํามาทําผิวถนนลาดยาง 

3.3) กgาซธรรมชาติ (Natural gas) เกิดเช.นเดียวกับนํ้ามัน และถ.านหิน 
เป8นสารประกอบไฮโดรคาร�บอนที่อยู.ในสถานะของกdาซ ส.วนใหญ.ประกอบไปด0วยกdาซมีเทน กdาซน้ี
นอกจากจะได0จากแหล.งธรรมชาติแล0วยังได0จากการกลั่นนํ้ามัน ได0แก. กdาซโซลีนธรรมชาติ (กdาซ
ปeโตรเลียมเหลว และกdาซคาร�บอนไดออกไซด�ที่อัดอยู.ใต0ดินเวลานาน) นอกจากน้ียังได0จากการกลั่น
หรือสกัดจากขยะ หรือโรงจํากัดของเสียต.างๆ แต.ได0ปริมาณน0อยซึ่งสามารถนํามาใช0เป8นพลังงานแทน
นํ้ามันดิบได0 

3.4) แร0นิวเคลียร�(Nuclear) หมายถึง แร.ที่มีการแตกตัวของนิวเคลียสของ
ธาตุซึ่งไม.เสถียร เน่ืองจากมีพลังงานส.วนเกินอยู.ภายในนิวเคลียสมาก จึงต0องถ.ายเทพลังงานส.วนเกินน้ี
ออกมาเพื่อให0กลายเป8นอะตอมของธาตุที่เสถียร ถูกนํามาใช0ในกิจการพลังงานปรมาณู ทําระเบิด

ภาพท่ี 4.13 ถ.านหินประเภทต.าง ๆ 
ที่มา:http://www.scimath.org/ 
socialnetwork/groups/viewbul
letin/2902-?groupid=515 
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ปรมาณู ใช0ในทางการแพทย� อุตสาหกรรม ใช0เป8นเช้ือเพลิงแทนถ.านหินและนํ้ามัน โดยแร.นิวเคลียร� 
มี 2 ชนิด คือ แร.กัมมันตภาพรังสีเป8นแร.ที่มีสมบัติในการปล.อยรังสีออกจากตัวเองอย.างต.อเน่ือง
ตลอดเวลา ซึ่งไม.สามารถมองเห็นได0เน่ืองจากกัมมันตภาพรังสีที่ปล.อยออกมาเป8นคลื่นสั้น ได0แก. 
ยูเรเนียม ทอเรียม เรเดียม และลิเทียม ส.วนอีกชนิดหน่ึงเป8นแร.ที่ไม.ส.งกัมมันตภาพรังสีออกมาใช0
ประโยชน�ในการควบคุมการแตกตัวของนิวเคลียสของแร.กัมมันตภาพรังสี ได0แก. โคลัมเนียม และ 
เมอริล  

5.5.2 ประโยชน�ของทรัพยากรแร0ธาตุและพลังงาน 
แร.ธาตุเป8นทรัพยากรที่มนุษย�นํามาใช0ประโยชน�ในการดํารงชีพ โดย สามารถสรุป

ประโยชน�ของทรัพยากรแร. ได0ดังน้ี 
1) ให0พลังงานและเช้ือเพลิงเช.น นํ้ามันปeโตรเลียม กdาซธรรมชาติ ถ.านหินลิกไนต� 

ช.วยในการให0ความร0อนในการหุงต0มในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตพลังงานไฟฟUาใช0ใน 
การขับเคลื่อนเครื่องจักร และยวดยานพาหนะต.าง ๆ เป8นต0น 

2) ใช0ประดิษฐ�เครื่องมือเครื่องใช0เครื่องประดับหรือวัตถุสําเร็จรูปซึ่งเป8นปNจจัย
สําคัญในการดํารงชีวิต เช.น ทองแดงเป8นวัตถุที่มีความสําคัญในการผลิตอุปกรณ�และเครื่องใช0ไฟฟUา
หลายชนิด ใช0ผลิตอุปกรณ�โทรเลข โทรศัพท�  แร.เงินใช0ผสมทําเหรียญกษาปณ� เครื่องประดับ เครื่องใช0
ชุบโลหะ เงินที่อยู.ในรูปสารประกอบต.าง ๆ จะช.วยในด0านการแพทย� การถ.ายรูป ทองคํา เงิน หรือ 
แร.รัตนชาติอื่น ๆ นํามาใช0เป8นเครื่องประดับที่แสดงถึงฐานะความเป8นอยู. 

3) ใช0ประดิษฐ�เครื่องจักรกลเครื่องมือทุ.นแรงและยวดยานพาหนะ เช.น เหล็ก 
โมลิบดีนัม ใช0ผสมเหล็กเพื่อทําเหล็กกล0าที่มีคุณสมบัติพิเศษใช0ในอุตสาหกรรมไฟฟUา หรือใช0เป8น
ส.วนประกอบของเครื่องขีปนาวุธ เป8นต0น 

4) ใช0ในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช0เพื่อขุดสํารวจแร.ชนิดอื่น เช.น แร.แบไรท� 
(BaSO4) ใช0ผสมโคลนในการเจาะสํารวจ โดยทําหน0าที่เป8นตัวหล.อลื่น และกันไม.ให0หัวเจาะร0อนจัด 
กันไม.ให0หลุมเจาะพัง เพชรใช0ติดหัวสว.านเจาะพื้นดิน หรือหินใช0ทําใบเลื่อยสําหรับตัดหินตัดพลอย 
เป8นต0น 

5) เพิ่มความอุดมสมบูรณ�ให0กับดิน ทําให0เกษตรกรได0รับผลผลิตสูงข้ึน เช.น 
 แร.ยิปซัมใช0ทําปุmย แร.ฟอสเฟตซึ่งมีธาตุฟอสฟอรัสเป8นองค�ประกอบสําคัญใช0ประโยชน�ในการทําปุmย
เพื่อเพิ่มฟอสฟอรัสให0กับดิน 

6) ช.วยให0ประชาชนมีอาชีพการทําเหมืองแร.รูปแบบต.างๆ ก.อให0เกิดการจ0างงาน
เป8นจํานวนมาก แร.ที่ ขุดได0เมื่อนํามาใช0ในอุตสาหกรรมการผลิตแต.ละประเภทส.วนใหญ.จะใช0
แรงงานคนในการผลิต ทําให0คนมีรายได0มีอาชีพที่มั่นคงรวมไปถึงผู0ที่ประกอบกิจการค0าขายเครื่องมือ
เครื่องใช0อุปกรณ�ต.าง ๆ ที่มีแร.เป8นองค�ประกอบ แม0กระทั่งการกระจายผลิตภัณฑ�สู.ตลาดหรือผู0บริโภค
ก.อให0เกิดการสร0างรายได0ให0แก.ประชาชนเป8นจํานวนมาก 

7) ประเทศชาติมีรายได0จากการขายแร.ให0กับต.างประเทศ หรือการผลิตเครื่องมือ
อุปกรณ� เครื่องใช0 งานศิลปะ และส.งออกจําหน.าย การมีแร.ธาตุต.าง ๆ ปริมาณมากหลายชนิดย.อมทํา
ให0เกิดความมั่นคงของประเทศชาติทางด0านเศรษฐกิจ และการนําเอาทรัพยากรแร.ธาตุไปใช0 
ในการเสริมสร0างกําลังอาวุธ ยังมีผลถึงความมั่นคงของประเทศเช.นกัน ประเทศที่เป8นมหาอํานาจ 
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ของโลก เช.น สหรัฐอเมริกา มีทรัพยากรแร.ธาตุเป8นจํานวนมาก จึงสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงทางทหารได0มาก ส.วนญี่ปุQนเป8นประเทศที่มีการแปรรูปแร.ธาตุให0เป8นผลผลิตที่มีประโยชน�
ต.อมนุษย�จัดเป8นประเทศที่มั่นคง และร่ํารวยทางเศรษฐกิจประเทศหน่ึงของโลก 

5.5.3 ปJญหาทรัพยากรแร0ธาตุ 
1) แร.ธาตุเป8นทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง แร.ธาตุเป8นทรัพยากรที่นํามาใช0แล0ว

หมดไป หรือไม.สามารถนํากลับมาใช0ใหม.ได0อีก  ดังน้ันถ0าหากใช0แร.ธาตุโดยปราศจากความระมัดระวัง 
อายุการใช0งานก็จะสั้นและเกิดภาวการณ�ขาดแคลนแร.ธาตุข้ึนได0 โดยเฉพาะกลุ.มแร.เช้ือเพลิง เช.น 
ถ.านหิน ปeโตรเลียม และกdาซธรรมชาติ 

2) ความต0องการใช0แร.ธาตุมีมากข้ึน จํานวนประชากรโลกเพิ่มมากข้ึนอย.างรวดเรว็ 
ความต0องการที่จะนําแร.ธาตุมาใช0เพื่อการดํารงชีวิตและอํานวยความสะดวกก็จะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
ตามไปด0วย เพื่อให0ได0แร.ธาตุพอเพียงกับความต0องการแต.ปริมาณแร.ธาตุมีจํานวนจํากัด จึงทําให0
ปริมาณแร.ธาตุลดน0อยลง ตามลําดับ 

3) ความเจริญก0าวหน0าด0านเทคโนโลยี ทําให0มนุษย�ประดิษฐ�คิดค0นเครื่องมือ
เครื่องใช0ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช0งานสะดวก เพื่อให0กําลังผลิตเพียงพอกับความต0องการของมนุษย� 
ส.งผลมีการขุดแร.ธาตุมาใช0ประโยชน�เพิ่มข้ึนอย.างรวดเร็ว 

4) ปNญหาสิ่งแวดล0อมที่เกิดจากการทําเหมืองแร. การทําเหมืองแร.ทุกประเภท
ส.งผลกระทบต.อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม เช.น เกิดปNญหามลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากกระบวนการทําเหมืองแร.รวมถึงการแปรสภาพ ดินถูกกัดเซาะพังทลายหรือเกิดปNญหา 
ดินเสื่อมโทรม นํ้าเปลี่ยนทางเดิน เกิดมลพิษทางนํ้า ปQาไม0ถูกทําลาย สัตว�ปQาถูกรบกวน หรือที่อยู.อาศัย
และแหล.งอาหารถูกทําลาย มนุษย�ได0รับผลกระทบจากมลพิษจากการทําเหมืองแร.เพิ่มข้ึน อีกทั้งยัง
ส.งผลทําให0ราคาแร.ธาตุสูงข้ึน เน่ืองจากแร.ธาตุเป8นทรัพยากรที่มีอยู.อย.างจํากัด แต.มีแนวโน0มที่มีความ
ต0องการใช0มากข้ึนในขณะที่แร.ธาตุมีจํานวนลดลง ส.งผลทําให0แร.ธาตุมีราคาสูงข้ึนส.งผลทําให0มีความ
ต0องการลงทุนในการผลิตสูงข้ึนตามลําดับ 

5.5.4 แนวทางการรอนุรักษ�แร0ธาตุ 
ดังได0กล.าวมาแล0วถึงทรัพยากรแร.ธาตุในปNจจุบันซึ่งกําลังประสบปNญหาหากไม.มี

การปUองกันแก0ไข ดังน้ันการอนุรักษ�ทรัพยากรแร.ธาตุจึงเป8นมาตรการสําคัญที่จะช.วยได0 (ราตรี ภารา, 
2540 : 150 ) ดังน้ี  

1) การดําเนินงานด0านวิชาการ เป8นการเพิ่มประสิทธิของการนําแร.มาใช0 และ 
การผลิตทําให0เกิดประโยชน�สูงสุด และเกิดผลกระทบต.อสิ่งแวดล0อมน0อย โดยเป8นการวิจัยและพัฒนา 
ที่เกี่ยวข0องกับเทคนิคการสํารวจ การขุดการแยกแร. และใช0งานตลอดจนถึงการนํากลับมาใช0ใหม. 

2) การตรึงราคา เป8นการควบคุมให0ราคามีความเคลื่อนไหวภายในขอบเขตที่
กําหนด ซึ่งเป8นการอนุรักษ�โดยใช0หลักเศรษฐศาสตร� โดยการควบคุมการผลิตให0สมดุลกับการใช0สอย
จะช.วยลดความสิ้นเปลืองของการใช0แร.ลงได0 การจัดการแร.ธาตุทางเศรษฐศาสตร�จึงมุ.งไปที่ราคา 
เป8นสําคัญ ในการตรึงราคาดังกล.าวรัฐจําเป8นต0องมีเครื่องมือในการดําเนินการ คือ ต0องมีกองแร.สะสม
การผลิตต0องเป8นไปในอัตราปกติ และมีการควบคุมการนําเข0าจากต.างประเทศ 



131 

3) การใช0แร.ธาตุอย.างมีประสิทธิภาพ เป8นการใช0ทรัพยากรแร.ที่มีอยู.อย.างจํากัดได0
อย.างประหยัด ให0เกิดการสิ้นเปลืองน0อยที่สุด คุ0มค.าที่สุด แต.ยังได0ผลการใช0งานอย.างมีประสิทธิภาพ
และยาวนาน โดยการปรับปรุงข้ันตอนการนํามาใช0ประโยชน� เช.น การปรับปรุงสภาพเครื่องยนต�ให0
เกิดการเผาไหม0ได0สมบูรณ�มากย่ิงข้ึน การปรับปรุงคุณภาพการใช0ประโยชน�ของผลพลอยได0 เช.น 
จากการเผาจะเกิดพลังงานความร0อนซึ่งสามารถนําไปใช0ในการทําความร0อนได0 เป8นต0น 

4) การนําแร.มาใช0ประโยชน�แล0วกลับมาใช0อีก การนําวัสดุที่ใช0แล0วมาใช0ซ้ํา 
(Reuse) เช.น การนําเอาขวดกาแฟที่หมดแล0วนํามาใส.นํ้าตาลแทนที่จะทิ้งไป หรือแยกประเภทแล0ว
นํามาแปรรูป หรือเข0ากระบวนการผลิตใหม. (Recycle) เช.น การนําแก0วแตกมาหลอมเป8นแก0ว หรือ
กระจกเศษเหล็กนํามาถลุงใหม. ตะกั่วในแบตเตอรี่สามารถแยกใช0ประโยชน� เป8นต0น 

5) การใช0สิ่งอื่นทดแทน การนําสิ่งอื่นหรือแร.ธาตุอื่นมาใช0ทดแทน เป8นการลด
ปริมาณแร.ที่ใช0ลง และเพิ่มอายุการใช0งานของแร.ธาตุเหล.าน้ันออกไป และลดปNญหาสิ่งแวดล0อมที่เกิด
จากการใช0 แร.ธาตุ  โดยใช0สิ่งอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล0เคียงกัน และสามารถทดแทนกันได0มาใช0แทน 
เช.น การใช0อะลูมิเนียมและพลาสติกแทนการใช0เหล็ก การใช0พลังงานแสงอาทิตย� หรือพลังงานลมแทน
การใช0นํ้ามันเช้ือเพลิง เป8นต0น 

6)  ยืดอายุการใช0งานแร.ธาตุให0ยาวนาน การนําแร.ธาตุมาใช0อย.างถนอมก็ คือ  
การหาวิธีที่จะทําให0แร.ธาตุที่นํามาใช0มีอายุการใช0งานที่ยาวนานมากย่ิงข้ึน เช.น เหล็กแทนที่จะนํามาใช0
โดยตรงจะสึกกร.อนง.าย เมื่อทําเป8นโลหะผสมทําให0มีอายุการใช0งานมากข้ึน 

7) สํารวจแหล.งแร.ธาตุเพิ่มเติม การสํารวจเพื่อค0นหาแหล.งแร.ที่คาดว.าจะเหลืออยู.
เพื่อวางแผนการใช0ในอนาคตได0อย.างเหมาะสม เมื่อสํารวจพบแร.ใหม.ไม.จําเป8นต0องนํามาใช0ทันทีแต.
สงวนพื้นที่ส.วนน้ันไว0 

8) ทําการส.งเสริม เผยแพร. และประชาสัมพันธ� ให0ประชาชนหรือผู0ประกอบการ
ให0รู0จักการใช0ประโยชน�ทรัพยากรแร.ธาตุอย.างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามหลักการอนุรักษ� 
 

6. บทสรุป 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม แบ.งออกเป8น 3 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ใช0แล0วไม.หมดสิ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช0แล0วทดแทนได0 และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช0แล0ว
หมดสิ้นไป ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมมีบทบาทสําคัญมากต.อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แต.ในปNจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย�และการพัฒนาในด0านต.าง ๆ ดังน้ัน 
การเรียนรู0เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากร สาเหตุความเสื่อมโทรม และหลักการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม จึงเป8นแนวทางที่สําคัญที่ช.วยให0มนุษย�มีความรู0ความเข0าใจและ
ช.วยกันรักษา ฟSTนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0อยู.ได0อย.างย่ังยืนต.อไป 
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คําถามท.ายบท 
 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญได0 
2. จงอธิบายความเหมอืนหรือข0อแตกต.างของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล0อม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติแบ.งออกเป8นกีป่ระเภทอะไรบ0างจงยกตัวอย.าง 
4. จงบอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
5. จงบอกสาเหตุที่ทําให0ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย 
6. จงอธิบายแหล.งกําเนิดของแม.นํ้าลําธาร 
7. จงอธิบายปNญหาที่ทําให0เกิดการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า 
8. จงบอกแนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรนํ้ามาอย.างน0อย 3 แนวทาง 
9. จงบอกความสําคัญของทรัพยากรดิน 
10. ปNญหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดินที่ดูรุนแรงทีสุ่ดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร 
11. จงบอกแนวทางวิธีการอนุรักษ�ทรัพยากรดินมาอย.างน0อย 3 แนวทาง 
12. จงอธิบายประโยชน�ของทรัพยากรปQาไม0ทัง้ทางตรงและทางอ0อม 
13. ปQาในประเทศไทยแบ.งเป8นกีป่ระเภท ได0แก.อะไรบ0าง 
14. จงอธิบายปNจจัยที่มผีลทําให0ปQาไม0มลีักษณะแตกต.างกัน 
15. จงอธิบายสาเหตุที่ทําให0สัตว�ปQาสูญพันธุ� 
16. สัตว�ปQาสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ0มครองสัตว�ปQาพ.ศ. 2535 มีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรบ0าง 
17. จงยกตัวอย.างสัตว�ปQาชนิดเล็กๆ ทีเ่สี่ยงต.อการสญูพันธุ�ในประเทศไทย 
18. จงบอกวิธีในการอนุรักษ�สัตว�ปQาอย.างย่ังยืน 
19. จงบอกประโยชน�ของแร.ธาตุที่เรานํามาใช0ในชีวิตประจําวัน 
20. แร.ธาตุที่ก.อให0เกิดปNญหาต.อสิ่งแวดล0อมและสุขภาพมีอะไรบ0างและแร.ธาตุดังกล.าวทําให0เกิดผล

กระทบอย.างไร 
21. จงบอกวิธีในการอนุรักษ�ทรัพยากรแร.ธาตุ 
22. จงยกตัวอย.างทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีในท0องถ่ินของนักศึกษาและให0นักศึกษาเสนอความคิดเห็น

ในการอนุรกัษ�ทรพัยากรธรรมชาติทีม่ีในท0องถ่ินของนักศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
มลพิษสิ่งแวดล�อม 

 
เน้ือหาประจําบทท่ี 5 มลพิษสิ่งแวดล�อม 

1. ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล�อม 
2. สารมลพิษ 
3. แหล�งกําเนิดมลพิษสิ่งแวดล�อม 
4. สาเหตุของการเกิดมลพิษ 
5. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล�อมทีส่ําคัญ 

 
จุดประสงค"เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของมลพิษได� 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกประเภทสารมลพิษได� 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุการเกิดมลพิษได� 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก�ไขป1ญหามลพิษสิ่งแวดล�อม

ที่สําคัญได� 
5. นักศึกษาสามารถบอกแนวทางและเสนอวิธีการในการป3องกันและวิธีแก�ไขมลพิษสิ่งแวดล�อมได� 
6. นักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�รับ ไปใช�ในการป3องกันและแก�ไขมลพิษสิ่งแวดล�อมใน

ชีวิตประจําวันได� 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบทท่ี 5 

1. วิธีการสอน 
1.1 ใช�การสอนแบบบรรยาย 
1.2 ใช�การสอนแบบ Jigsaw 
1.3 เน�นให�ผู�เรยีนเป=นศูนย>กลางการเรียนรู� 
1.4 เน�นให�การให�ผู�เรียนมสี�วนร�วม 
1.5 วิธีการสอนแบบกลุ�มสัมพันธ> 
1.6 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ�ม 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส>ต�างๆ 
2.3 แบ�งกลุ�มนักศึกษา เพื่อสํารวจป1ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมในชุมชน แล�วให�นําเสนอและ

อภิปรายหน�าช้ันเรียน 
2.4 ผู�สอนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
2.5 ผู�สอนและนักศึกษาช�วยกันสรุปเน้ือหาจากวีดีทัศน> 
2.6 ทําแบบฝKกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักรายวิชาชีวิตกับสิง่แวดล�อม (GE40001) 
2. Power point และสื่ออเิลก็ทรอนิกส>ต�าง ๆ 
3. ใบงาน 
4. วีดีทัศน> 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ�มการนําเสนอหน�าช้ันเรียนและการอภิปราย 
2. สังเกตจากพฤติกรรมจากการมีส�วนร�วมในและนอกช้ันเรียน และการทํากิจกรรมกลุ�ม 
3. การทําแบบฝKกหัดท�ายบท 
4. การทําใบงาน 
5. การตอบคําถามในช้ันเรียน 
6. การเข�าช้ันเรียน 

 



 

บทที ่5  
มลพิษสิ่งแวดล�อม 

 
 สถานการณ>ของโลกที่ผ�านมามีอัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงข้ึน และมีการพัฒนาประเทศ
ในด�านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส�ง และการก�อสร�างต�าง ๆ อย�างรวดเร็ว ส�งผลทําให�เกิดป1ญหา
มลพิษสิ่งแวดล�อมในด�านต�าง ๆ เ ทั้งมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางด�านสารพิษ และมลพิษขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน ซึ่งก�อให�เกิดผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว> 
มนุษย> และสภาพแวดล�อม รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ันจึงเห็นได�ว�าป1ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมเป=น
ป1ญหาที่สําคัญที่มนุษย>ทุกคนควรตระหนักรู� และต�องมีส�วนร�วมในการป3องกันและแก�ไขป1ญหามลพิษ
สิ่งแวดล�อม มนุษย>จึงจําเป=นต�องเรียนรู�และทําความเข�าใจถึงสภาวะสิ่งแวดล�อมดังกล�าว เพื่อทราบถึง 
สาเหตุ แหล�งที่มาของมลพิษ ผลกระทบที่เกิดจากป1ญหามลพิษ รวมถึงแนวทางแก�ไขและมาตรการใน
การป3องกันป1ญหามลพิษสิ่งแวดล�อม 
 
1. ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล�อม 
 มลพิษสิ่งแวดล�อม (Environment Pollution) คือ สภาวะที่สิ่งแวดล�อมมีสารมลพิษเกิดข้ึน
จนส�งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ�อมต�อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย> พืช และสัตว>  
(สุธีลา ตุลยะเสถียร, 2544 :24) 
 มลพิษสิ่งแวดล�อม คือ สภาวะที่สิ่งที่แวดล�อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเป]^อนโดยสารมลพิษซึ่ง 
ทําให�คุณภาพสิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรมลง (สุวัจน> ธัญรส, 2549 :1) 
 พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ.2535 ได�ให�ความหมาย
ของมลพิษไว�ว�า“ของเสีย วัตถุอันตรายและมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค�างจากสิ่ง
เหล�าน้ันที่ปล�อยทิ้งจากแหล�งกําเนิดมลพิษหรือที่มีอยู�ในสิ่งแวดล�อม ซึ่งก�อให�เกิดหรืออาจก�อให�เกิด
ผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือภาวะที่เป=นพิษภัยอันตรายต�อสุขภาพอนามัยของประชาชนได�
และให�หมายความถึงรังสี ความร�อน แสง เสียง คลื่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือ
ถูกปล�อยออกจากแหล�งกําเนิดมลพิษด�วย” 
 ดังน้ันจึงสรุปได�ว�า มลพิษสิ่งแวดล�อม หมายถึง สภาวะแวดล�อมที่ถูกทําให�เปลี่ยนแปลง หรือ
ปนเป]^อนโดยสารมลพิษ ซึ่งก�อให�เกิดผลกระทบต�อคุณภาพของสิ่งแวดล�อม และเป=นอันตรายต�อ
สุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตและมนุษย> 
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2. สารมลพิษ 
 สารมลพิษ (Pollutant) คือ สารที่ก�อให�เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ�อมต�อ

มนุษย> สัตว> พืช และสภาพสิ่งแวดล�อมอื่น ๆ สารมลพิษหากแบ�งตามลักษณะสารมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย>แบ�งเป=น 4 ลักษณะ คือ 

2.1 สารมลพิษท่ีอยู.ในสถานะก1าซ เช�น โอโซน (O3) กdาซคาร>บอนมอนอกไซด>( CO)  
 กdาซคาร>บอนไดออกไซด> (CO2) ซัลเฟอร>ไดออกไซด> (SO2) ออกไซด>ของไนโตรเจน (NOx) ไอระเหย
ของสารพิษต�าง ๆ รวมไปถึงอนุภาคที่ลอยอยู�ในอากาศด�วย เป=นต�น 

2.2 สารมลพิษท่ีอยู.ในสถานะของแข็ง เช�น เขม�า ควัน ฝุjนละออง และกลุ�มสารสังเคราะห>ที่
สลายตัวยากทางชีวภาพ เช�น ถุงพลาสติก โฟม และไฟเบอร> เป=นต�น  

2.3 สารมลพิษท่ีอยู.ในสถานะของเหลว เช�น ละอองนํ้ากรดด�างต�าง ๆ ปุkยเคมี ผงซักฟอก 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว> นํ้าปนเป]^อนด�วยนํ้ามันและไขมัน และสารพิษอื่น ๆ ที่อยู�ในรูปของเหลว
เป=นต�น 

2.4 สารมลพิษท่ีมีสมบัติทางฟ7สิกส" ได�แก� เสียงรบกวน ความร�อน ความสั่นสะเทือน 
สารกัมมันตรังสี และแสงสว�าง เป=นต�น 

 
3. แหล.งกําเนดิมลพษิสิ่งแวดล�อม 
 แหล.งกําเนิดมลพิษ หมายถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งก�อสร�าง สถานที่ประกอบ
กิจการ ยานพาหนะ หรือสิ่งอื่นใดอันเป=นแหล�งที่มาของมลพิษ (พ.ร.บ.ส�งเสริมและรักษาสิ่งแวดล�อม
แห�งชาติ, 2535) 
 การแบ�งแหล�งกําเ นิดมลพิษสิ่ งแวดล�อมแบ�งตามลักษณะของการปลดปล�อยมลพิษ 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 แหล.งกําเนิดมลพิษประเภทอยู.กับท่ีหรือรู�จุดปล.อยแน.นอน (Stationary source or 
Point source) แหล�งกําเนิดมลพิษชนิดที่อยู�กับที่ ทั้งที่มีขนาดใหญ� เช�น โรงงานอุตสาหกรรมกิจการ
เหมืองแร� ไปจนถึงแหล�งกําเนิดมลพิษขนาดเล็ก เช�น สถานีบริการนํ้ามัน ร�านซักแห�งอย�างไร 
ก็ตามแหล�งกําเนิดมลพิษขนาดเล็กน้ีมักถูกจัดเป=นแหล�งกําเนิดแบบแพร�กระจาย (Diffuse source) 
หรือแหล�งกําเนิดเชิงพื้นที่ (Area source)  

3.2 แหล.งกําเนิดมลพิษประเภทแพร.กระจาย (Diffuse source) มลพิษที่ปลดปล�อยจาก
แหล�งกําเนิดประเภทน้ีมีความสัมพันธ>กับกิจกรรมอย�างใดอย�างหน่ึง ปริมาณการปลดปล�อย          
จากแหล�งกําเนิดน้ีเพียงแห�งเดียวอาจมีระดับตํ่ามาก หรือแหล�งกําเนิดประเภทน้ีมีเป=นจํานวนมาก แต�
มีปริมาณการปลดปล�อยทีละน�อย เมื่อเทียบกับแหล�งกําเนิดประเภทเจาะจงขนาดใหญ� เช�นโรงงาน
อุตสาหกรรมเพียงแห�งเดียว ดังน้ันจึงเป=นไปได�ยากในทางปฏิบัติที่จะรายงานถึงชนิดและปริมาณของ
มลพิ ษที่ ถู ก ปล ดป ล� อ ยจ ากแห ล� ง กํ า เ นิ ดย� อยๆ แต� ล ะ แห� งภาย ในพื้ นที่ ดั ง ก ล� า ว น้ั น ได�  
อย�างไรก็ตามเมื่อรวมปริมาณมลพิษที่เกิดจากแหล�งกําเนิดประเภทน้ีเข�าด�วยกัน จะพบว�ามีปริมาณ
การปลดปล�อยจํานวนมากด�วยเช�นกัน การรายงานข�อมูลการปลดปล�อยมลพิษจากแหล�งกําเนิด
ประเภทน้ีจึงมักเป=นการรายงานในลักษณะของการคาดประมาณมลพิษในเชิงกลุ�มหรือเชิงพื้นที่
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มากกว�าการรายงานมลพิษจากแหล�งกําเนิดแต�ละหน�วยที่ก�อให�เกิดมลพิษน้ัน ตัวอย�างของ
แหล�งกําเนิดประเภทน้ี ได�แก� 

3.2.1 ชุมชน เช�น การเผาไหม�เช้ือเพลิงในการหุงต�มอาหาร การใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และการใช�สารเคมีตามบ�านเรือน เป=นต�น 

3.2.2 พาณิชยกรรม เช�น การระเหยของสารอินทรีย>ระเหย(VOC) จากสถานีบริการ
นํ้ามัน สารเคมีสําหรับซักผ�าที่มีการปล�อยทิ้งจากร�านซักอบรีด หรือร�านอัดและขยายภาพสี เป=นต�น 

3.2.3 การเกษตรกรรมการใช�สารเคมีป3องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว> การใช�ปุkยไนโตรเจน
และฟอสเฟตและก�อให�เกิดการปนเป]^อนลงสู�แหล�งดิน หรือยานพาหนะ เช�น รถยนต> รถบรรทุก 
เครื่องบิน รถไฟ เครื่องจักรกลในการเกษตร เครื่องจักรสําหรับงานก�อสร�าง เครื่องยนต>ติดท�ายลําเรือ
เป=นต�น 

3.2.4 กิจกรรมการคมนาคมขนส�ง ได�แก� กdาซคาร>บอนมอนอกไซด> ควันดํา ควันขาว  
ฝุjนละอองขนาดเล็ก และโลหะหนักต�าง ๆ จากการเผาไหม�นํ้ามันเช้ือเพลิง เป=นต�น 
 
4. สาเหตุของการเกิดมลพิษ 

4.1 การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ป1จจุบันการเพิ่มของประชากรโดยเฉลี่ยทั่วโลก 
มีแนวโน�มสู ง ข้ึน การที่ประชากรเพิ่ มจํ านวนมาก ข้ึนส� งผลทําให�ความต�องการในการใช� 
ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตข้ันต�าง ๆ เพิ่มข้ึนด�วย การเพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ืองของประชากร 
ทําให�เกิดการบริโภคอย�างไม�มีที่สิ้นสุด มีผลต�อภาวะขาดแคลนทรัพยากรเน่ืองจากสิ่งมีชีวิตมีความ
จําเป=นพื้นฐานในการดํารงชีวิต แต�เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนเกินกว�าสมรรถนะสูงสุดที่สิ่งแวดล�อม
น้ันจะรองรับได� จํานวนของสิ่งมีชีวิตน้ัน ๆ จะลดลงเองตามหลักของธรรมชาติเพื่อให�เกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศน้ัน การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรมนุษย>ก็เช�นเดียวกัน เมื่อเกินกว�าสมรรถนะสูงสุดที่
ระบบในสิ่งแวดล�อมน้ันจะรองรับได� จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เกิดโรคติดต�อ เกิดการย�ายถ่ินที่อยู�
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคม เช�น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคม เป=นต�น 

4.2 การขยายตัวของเมือง ความหนาแน�นของประชากรในเมืองที่เพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็ว 
เกิดจากการย�ายถ่ินฐานเพื่อประกอบอาชีพ และความก�าวหน�าของเทคโนโลยี ทําให�เกิดป1ญหา
มลภาวะต�าง ๆ เช�น เกิดความแออัดของที่พักอาศัย มีการขยายตัวของที่พักอาศัยและอาคารในแนวด่ิง
จําพวกคอนโดมิเนียมและตึกสูง ซึ่งเป=นป1ญหาที่เกิดข้ึนในเมืองใหญ�เกือบทุกแห�ง หากขาดการวาง 
ผังเมืองและขาดการวางแผนการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมจะทําให�เกิดภาวะแออัดทําให�เกดิป1ญหามลพษิ
สิ่งแวดล�อมตามมา 

4.3 การใช�เทคโนโลยีท่ีไม.เหมาะสม ความเจริญก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีเป=นตัวเร�งทําให�เกิด
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตในระบบอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความต�องการ
ของมนุษย>ได�อย�างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต�องใช�วัตถุดิบป3อนเข�าสู�ระบบการผลิตเป=นจํานวนมาก
เช�นกัน  ถ� าหากว� ามีการใช� เทคโนโลยีที่ ไม� เหมาะสมก็จะก�อให� เกิดมลพิษและมีผลทําให�
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเป=นจํานวนมาก เช�น การใช�เครื่องมือทางการประมงที่ทันสมัยแทนการ
ใช�แหหรืออวนแบบด้ัง เดิม ทํ าให�ปริมาณสัตว> นํ้ าลดจํ านวนลงอย� างรวดเร็ ว หรือการใช� 
สารกําจัดศัตรูพืชที่ไม�ถูกต�องและเกินปริมาณที่เหมาะสม มีผลทําให�ระบบนิเวศถูกทําลาย หรือ 
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การใช�ดาวเทียมและเครื่องมือสํารวจขุดเจาะที่ทันสมัย มีผลทําให�ทรัพยากรแร�ธาตุถูกขุดข้ึนมาใช� 
เกินความจําเป=น เป=นต�น 

4.4 ความไม.เสมอภาคของทรัพยากร สําหรับประชากรในประเทศที่พัฒนาแล�ว เช�น
ประชากรในทวีปยุโรปและอเมริกามีอัตราการใช�ทรัพยากร หรืออัตราการบริโภคทรัพยากรสูงกว�า
ประชากรในประเทศที่กําลังพัฒนาหลายเท�า ประเทศที่กําลังพัฒนาส�วนใหญ�เป=นแหล�งป3อนวัตถุดิบ
และทรัพยากรธรรมชาติให�กับประเทศที่พัฒนาแล�ว ไม�ว�าจะเป=นผลผลิตอาหารหรือพลังงานธรรมชาติ
นอกจากน้ีประเทศที่พัฒนาแล�วยังเอาเปรียบโดยการแปรรูปเป=นสินค�าสําเร็จรูปแล�วนํากลับมาขาย
ให�กับประเทศที่กําลังพัฒนาในราคาที่สูงมาก รวมถึงการกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม�
เท�ากัน เช�น กลุ�มประเทศโอเปคหรือกลุ�มประเทศที่มีทรัพยากรนํ้ามันจํานวนมากมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีสามารถใช�ทรัพยากรนํ้ามันได�อย�างไม�จํากัด ขณะเดียวกันประเทศที่ไม�มีแหล�งพลังงานก็จําเป=นต�อง
ซื้อพลังงานเช้ือเพลิง เช�น ประเทศไทยต�องนําเข�านํ้ามันดิบเป=นจํานวนมหาศาลเพื่อใช�เป=นพลังงาน
เช้ือเพลิงภายในประเทศ ส�งผลกระทบต�อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการนําเข�านํ้ามันดิบยัง
อาจก�อให�เกิดป1ญหาสิ่งแวดล�อมอื่นๆตามมาอีกด�วย เช�น เรือบรรทุกสินค�าหรือเรือขนส�งนํ้ามันดิบอาจ
มีการรั่วไหลของนํ้ามันลงทะเลทําให�เกิดมลพิษทางทะเล 

4.5 การรบกวนทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย>เข�าไปใช�ประโยชน>จากแหล�งทรัพยากรธรรมชาติ
เช�น การบุกรุกพื้นที่ปjา การจับสัตว>นํ้า การล�าสัตว> และการทําเหมือง เป=นต�น ล�วนเป=นการรบกวน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�โดยธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไประบบนิเวศจะมีการปรับตัวเข�าสู�สมดุลใหม�แต�
หากการรบกวนน้ันรุนแรง หรือมีระยะเวลานานเกินไประบบนิเวศน้ันอาจเสียสมดุลหรือถูกทําลายไป
อย�างถาวร 

4.6 ความไม.รู�หรือรู�เท.าไม.ถึงการณ" มนุษย>ทําลายสิ่งแวดล�อมเพราะความไม�รู�ถึงสาเหตุและ
ผลกระทบ ขาดข�อมูลความเข�าใจที่ถูกต�อง ทําให�มนุษย>เข�าถึงและสัมพันธ>กับสิ่งแวดล�อมแตกต�างกัน 
ในขณะที่นักอนุรักษ> นึกถึงสิ่งแวดล�อมในรูปของระบบนิเวศของธรรมชาติ ปjาไม�และสัตว>ปjา 
แต�ภาคอุตสาหกรรมกลับนึกถึงวัตถุดิบที่เป=นป1จจัยในการผลิตเป=นต�นทุน นักเศรษฐศาสตร>จะนึกถึง
ทรัพยากรที่ต�องใช�ให�คุ�มค�า รวมถึงการทําการเกษตรที่ไม�ถูกต�องของเกษตรกร เป=นต�น จะเห็นได�ว�า
สังคมยังขาดความเข�าใจถึงสิ่งแวดล�อมในลักษณะรวมที่เป=นความสัมพันธ>ของสิ่งต�างๆ ที่เมื่อเกิด 
ความเสี ยหายที่ ใดที่ห น่ึ งก็จ ะมี ผลกระทบแก�กันทํ า ให� เ กิดป1ญหาความ เสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมตามมา 

4.7 ขาดการจัดการสิ่งแวดล�อม การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชน>โดยขาด 
การระมัดระวังอาจก�อให�เกิดภาวะขาดแคลนได� หรืออาจกลายเป=นมลภาวะที่มีการปนเป]^อน ทําให�ต�อง
มีค�าใช�จ�ายในการบําบัดมลพิษตามมา เช�น ป1ญหาขยะมูลฝอย ป1ญหานํ้าเสียในแหล�งท�องเที่ยว เป=นต�น 
รวมถึงความมักง�ายในการประกอบกิจการ เช�น การลักลอบปล�อยนํ้าเสียลงสู�แหล�งนํ้าสาธารณะและไม�
ยอมลงทุนใช�เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย ตลอดจนขาดจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดล�อมและการอนุรักษ>พลังงาน เช�น การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ การใช�พลังงานไฟฟ3าที่
ฟุjมเฟ]อย จึงก�อให�เกิดป1ญหาสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ตามมา 
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5. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดล�อมท่ีสําคัญ 
 มลพิษสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึนส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม สิ่งมีชีวิตและสุขภาพอนามัยของ
มนุษย> เช�น มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางขยะมูลฝอย 
และมลพิษจากสารพิษ ดังน้ี 

5.1 มลพิษทางนํ้า(Water pollution) 
5.1.1 ความหมายของมลพิษทางนํ้า  

มลพิษทางนํ้า หมายถึง นํ้าที่มีสิ่งเจือปนอยู�มากเกินขีดจํากัดหรือมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนไปจากธรรมชาติทําให�เกิดผลกระทบต�อการใช�ประโยชน>ทั้งการอุปโภคและบริโภคของมนุษย>
และอาจเป=นอันตายต�อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ�อม (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ>, 2553; 131) 

ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ.2535 
บัญญัติว�า “นํ้าเสีย”หมายถึง ของเสียที่อยู�ในสภาพเป=นของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเป]^อน
อยู�ในของเหลวน้ันส�วน“นํ้าท้ิง” หมายถึงนํ้าเสียที่ผ�านการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อปล�อยลงสู�
สิ่งแวดล�อม 

5.1.2 สารมลพิษทางนํ้า 
สิ่งเจือปนในนํ้ามาจากสิ่งที่มนุษย>นํามาใช�หรือบริโภคและการทิ้งทั่วไป รวมถึง 

สารมลพิษจากการขนส�งอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและธุรกิจ สารมลพิษทางนํ้าดังกล�าวมีทั้งแบบชนิด
ที่ย�อยสลายตัวได� (Degradable wastes) รวมถึงชนิดที่คงทนต�อการย�อยสลาย(Conservative 
wastes) ซึ่งปริมาณและคุณลักษณะของสารมลพิษข้ึนอยู�กับแหล�งกําเนิดของสารมลพิษเป=นสําคัญ
สามารถจําแนกประเภทของสารมลพิษทางนํ้าได� ดังน้ี 

1) สิ่งมีชีวิต (Biological agents) สิ่งมีชีวิตที่พบได�ในแหล�งนํ้าทั่วไป ตลอดจน
นํ้าทิ้งจากชุมชุน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ได�แก� พวกโปรโตซัว ไวรัส แบคทีเรียและเช้ือรา     
โดยจุลินทรีย>แบ�งออกเป=น 2 ประเภท คือ จลุินทรีย>ที่ก�อโรคและจลุิทรีย>ที่ไม�ก�อให�เกิดโรค ซึง่จลุินทรีย>
กลุ�มที่ถือว�าเป=นสารมลพิษ ได�แก� แบคที่เรียที่ทําให�เกิดโรคต�างๆ เช�น โรคบิด ไทฟอยด> อหิวาตก โรค
ไวรัสที่ทําให�เกิดโรคไวรัสตับอักเสบ และโปรโตซัวที่เป=นสาเหตุโรคบิดชนิดมีตัวดังน้ันหากแหล�งนํ้ามี
จุลินทรีย>เหล�าน้ีปนเป]^อนอยู�จะทําให�เกิดการแพร�กระจายของโรคได� ซึ่งใน 
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าด�านชีววิทยาเพื่อนํานํ้าไปใช�ประโยชน>หรือตรวจสอบปริมาณสิ่งสกปรกของ
นํ้าทิ้งนิยมใช�แบคทเีรียกลุ�มโคลิฟอร>มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ได�แก�  Escherichia coli ซึ่ง
ตรวจพบได�ในอจุาระของสัตว>เลือดอุ�นมาเป=นดัชนีบ�งช้ีคุณภาพนํ้า 

2) สารอินทรีย" (organicsubstance) ได�แก� คาร>โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ 
ยูเรีย ส�วนใหญ�มาจากชุมชน เช�น เศษอาหาร เศษผัก ซากพืซ ซากสัตว> หรือจากเกษตรกรรม เช�น  
ปุkยคอกและมูลสัตว> เป=นต�น เมื่อสารอินทรีย>เหล�าน้ีลงสู�แหล�งนํ้าจะสามารถย�อยสลายได�โดยจุลินทรีย>
ชนิดที่หายใจโดยใช�ออกซิเจน แต�เมื่อออกซิเจนในแหล�งนํ้าเรื่มลดลงจะทําให�จุลิทรีย>ที่ไม�ใช�ออกซิเจน
เจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว ส�งผลทําให�เกิดนํ้าเน�าเสียและเกิดกลิ่นเหม็น ส�วนสารอินทรีย>อีกกลุ�ม คือ 
สารอินทรีย>สังเคราะห> เช�น ยาฆ�าแมลงบางชนิด ผงซักฟอก หรือสารเคมีที่ใช�ตามโรงงานต�าง ๆ ซึ่ง 
สารเหล�าน้ีคงทนต�อการย�อยสลาย และค�อนข�างเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตได� 
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3) สารอนินทรีย" (Inorganic substance) ได�แก� เกลือของโลหะต กรด เบส
และแร�ธาตุต�าง ๆ ที่พบได�ทั่วไปในแหล�งนํ้าธรรมชาติ ได�แก� เกลือคลอไรด> ซัลเฟตและไบคาร>บอเนต
หรือจากนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช�น โรงงานกลั่นนํ้ามันปxโตรเคมี การทําเหมืองแร� หรือ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว> (Pesticide) เช�น ดีดีที คลอเคน สารประกอบเบนซิน เช�น ฟyนอล  
พอลิคลอรีเนเตตไบเฟนิล (Polychlorinated biphenyl : PCB) ซึ่งสารชนิดน้ีใช�เป=นตัวระบาย 
ความร�อนของเครื่องจักร ใช�ในการทําหม�อแปลงไฟฟ3า ทําความสะอาดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส> สาร
ชนิดน้ีสลายตัวยาก เมื่อลงสู�แหล�งนํ้าจะผ�านเข�าสู�สิ่งมีชีวิตตามห�วงโซ�อาหาร เมื่อมนุษย>กินปลาหรือ
สัตว>นํ้าที่มีพีซีบีสะสมอยู�มากจะทําให�เกิดความผิดปกติและตาย เน่ืองจากกระบวนการทางสรีรวิทยา
ขัดข�องหรือบางครั้งแม�สารอนินทรีย>ไม�เป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตแต�อาจทําให�คุณภาพนํ้าไม�เหมาะสมต�อ 
การนํามาใช�ประโยชน> 

4) สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (Nitrogen and Phosphorus 
compounds) สารประกอบพวกน้ีเป=นอาหารหลักของพืช ในแหล�งนํ้าธรรมชาติพบปริมาณเล็กน�อย
แต�จะมีปนเป]^อนในนํ้าเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช�ผงซักฟอกจากแหล�งชุมชนหรือจาก
กิจกรรมทางเกษตร รวมถึงของเสียจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป=น 
สารอาหารของพืชนํ้า โดยเฉพาะสาหร�ายสีเขียวเซลล>เดียวจะเจริญเติบโตได�อย�างรวดเร็วทําให�
เกิดปรากฎการณ>ที่เรียกว�าแอลจีบลูม (Algae bloom) หรือยูโทรฟxเคช่ัน (Eutrophication) มีผลทํา
ให�ปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลง และทําให�แหล�งนํ้าเน�าเสีย (ราตรี ภารา, : 2538: 180) 

5) โลหะหนัก (Heavy metal) โลหะหนักที่พบในแหล�งนํ้า ได�แก� สารหนู (As) 
ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) โครเมียม (Cr) นิเกิล (Mn) และแมงกานีส (Mn) 
ส�วนใหญ�ปนเป]^อนกับนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพวก ชุบโลหะ แบตเตอรี่ หรือการทําเหมือแร�  
โลหะหนักเป=นสารมลพิษที่ตกค�างในแหล�งนํ้าและในสิ่งมีชีวิตได�ในระยะเวลานานและค�อนข�าง 
เป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต ซึ่งโลหะหนักที่มีบทบาทต�อภาวะมลพิษทางนํ้ามากที่สุด คือ ปรอท ตะกั่ว 
และแคดเมียม ถ�ามีมากเกินขีดจํากัดแล�วจะทําให�เป=นพิษต�อร�างกาย เช�น ประชาชนในอําเภอร�อนพิบูล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป=นโรคไข�ดํา เน่ืองจากนํ้าด่ืมมีสารหนูเจือปนอยู�มาก หรือพิษของตะกั่วใน
ชุมชนคลิสต้ี จังหวัดกาญจนบุรี เป=นต�น 

6) ความร�อน (Heat) เน่ืองจากนํ้าเป=นตัวนําความร�อนที่ดีจึงใช�นํ้าเป=นตัวระบาย
ความร�อนของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เช�น โรงไฟฟ3า โรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานปฏิกรณ>ปรมาณู
ทําให�นํ้าที่ใช�ระบายความร�อนน้ีเมื่อผ�านออกมาจากอุปกรณ>ต�างๆที่ต�องการระบายความร�อนจะมี 
อุณหภูมิสูงมาก เมื่อถูกระบายลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติทําให�แหล�งนํ้าธรรมชาติมีอุณหภูมิสูงข้ึนอย�าง
รวดเร็ว ซึ่งจะส�งผลกระทบต�อการดํารงชีวิตและการแพร�พันธุ>ของสัตว>นํ้าหรือพืชนํ้า 

7) นํ้ามันและสิ่งสกปรกลอยนํ้า (Oil and Floating material) เช�น นํ้ามัน 
คราบนํ้ามัน และสารอื่น ๆ บางชนิดติดไฟได� ส�วนสารที่ลอยผิวหน�านํ้า ได�แก� ใบไม� กิ่งไม� แผ�นโฟม 
ถุงพลาสติก กระปkอง สารแขวนลอย และตะกอนที่มักจะเป=นอนุภาคของดินขนาดต�างๆ เป=นต�น 
สารเหล�าน้ีบดบังไม�ให�แสงผ�านลงสู�นํ้าและกีดขวางการละลายของกdาซออกซิเจนลงสู�นํ้า หรอืมผีลทาํให�    
นํ้าขุ�น ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนดังกล�าวอาจทําให�เกิดอันตรายกับสัตว>นํ้าได� 
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8) สารกัมตภาพรังสี (Radioactive substance) คือ สารที่สามารถแผ�รังสี
ออกมาได� เช�น ยูเรเนียม สตรอนเทียม ซีเซียม และไอโอดีน เป=นต�น ส�วนมากมาจากการทําเหมืองแร�
เช้ือเพลิงปรมาณู กระบวนการผลิตจากโรงงานปรมาณู พลังงานนิวเคลียร> หรือห�องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร> และโรงพยาบาล เมื่อผ�านลงสู�แหล�งนํ้าจะเกิดการสะสมในแหล�งนํ้าและสัตว>นํ้าซึ่งส�งผล
ทําให�เกิดอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต 

5.1.3 แหล.งกําเนิดมลพิษทางนํ้า 
1) ชุมชน สามารถแบ�งย�อยได�เป=น แหล�งนํ้าเสียจากบ�านพักอาศัย สถานที่ทํา 

การต�างๆ เช�น สถานศึกษา สํานักงาน โรงพยาบาล และจากสถานที่ใช�ในการพักผ�อนหย�อนใจ เช�น
โรงแรม บ� านพักตากอากาศ รวมถึงแหล� ง นํ้า เสียจากธุรกิจการค� า  เช�น ร� านค� าอาหาร 
โรงภาพยนตร> โดยนํ้าเสียจากชุมชนส�วนใหญ�เกิดจากการใช�ห�องนํ้า การประกอบอาหาร การซักล�าง 

2) โรงงานอุตสาหกรรม ส�วนใหญ�นํ้าเสียที่เกิดข้ึนมาจากการผลิต การล�างวัตถุดิบ 
นํ้าล�างวัตถุดิบ จากกระบวนการหล�อเย็นของอุปกรณ>ทําความร�อน ซึ่งนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
มักมีสารพิษพวกสารอินทรีย> สารอนินทรีย> สารเคมี และสารโลหะหนักที่เป=นอันตรายต�อชีวิตปนเป]^อน
ในปริมาณและความเข�มข�นสูง 

3) การเกษตรกรรม นํ้าเสียจากการเกษตรมาจากข้ันตอนการทาํการเกษตรกรรม 
ซึ่งจะแตกต�างกันออกไปตามประเภทของการเกษตร เช�น นํ้าเสียจากฟาร>มเลี้ยงสัตว> นากุ�ง บ�อเลี้ยง
ปลา หรือนํ้าเสียจากการเพาะปลกู ซึ่งนํ้าเสียทีเ่กิดจากการเกษตรน้ันมักถูกปนเป]^อนด�วยมูลสัตว>อาหาร
สัตว> และสารสารเคมกีําจัดศัตรูพืชและสัตว> และปุkยเคมี เมือ่สารดังกล�าวลงสู�แหล�งนํ้าโดยไม�มีการ
บําบัดที่ถูกต�องย�อมเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า รวมทั้งมนุษย>ที่นํามาใช�ด�วยเช�นกัน 

4) งานทางด�านปbาไม� เช�น การทําไม� การตัดถนนผ�านปjาไม�เพื่อนํารถยนต>เข�าไป
ชักลากไม�ออกมา หรือการทําลายปjา ซึ่งกิจกรรมดังกล�าวส�งผลทําให�คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม เช�น  
มีการปนเป]^อนของนํ้ามันเช้ือเพลิงจากเครื่องยนต>หรือเครื่องจักรที่นํามาใช�งาน หรือการปนเป]^อนของ
สารแทนนินจากเน้ือไม�สู�แหล�งนํ้า เป=นต�น รวมถึงเป=นสาเหตุให�ดินพังทลายได�ง�ายก�อให�เกิดการชะล�าง
ผิวหน�าดินและทําการพัดพาสิ่งปฏิกูลลงสู�แหล�งนํ้าทําให�คุณภาพของนํ้าทางกายภาพสารเคมีและ
ชีววิทยาสูญเสียไปและทําให�นํ้าในลําธารมีปริมาณตะกอนเพิ่มข้ึน 

5) การสาธารณสขุ เช�น โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือคลินิก อาจปล�อยนํ้าเสีย
ที่มีการปนเป]^อนของเช้ือโรคประเภทต�าง ๆ ลงสู�แหล�งนํ้า ถึงแม�ว�าจะได�มีการควบคุม และทําการ
บําบัดนํ้าเสียก�อนทิ้งก็ตาม แต�ยังมีการปนเป]^อนของเช้ือก�อโรคในนํ้าเสียและก�อโรคในมนุษย> เช�น บิด 
ไทฟอยด> และอหิวาตกโรค   เป=นต�น นอกจากน้ีอาจมสีารพษิชนิดต�าง ๆ ทั้งของแข็งและของเหลวทีม่ี
คุณสมบัติแตกต�างกันทางกายภาพและเคมีปะปนมาด�วย 

6) การทําเหมืองแร. การทําเหมืองแร�ประเภทต�าง ๆ เช�น การทําเหมืองฉีด หรือ
เหมืองขุด เป=นสาเหตุที่ทําให�นํ้าขุ�น มีความเป=นกรดเป=นด�างสูง และเกิดตะกอนข้ึนมาก นอกจากน้ียังมี
โลหะหนักที่เป=นอันตราย เช�น ปรอท แคดเมียม ตะกั่วปนเป]^อนในแหล�งนํ้า จนอาจเป=นอันตรายต�อ
สัตว>นํ้าและมนุษย> นอกจากน้ีกองเศษหินและแร�ที่ถูกชะล�างลงสู�แหล�งนํ้าทําให�แหล�งนํ้าต้ืนเขิน 



144 

7) การก.อสร�าง เช�น การตัดถนน สร�างบ�าน สร�างเข่ือน เป=นต�น การที่ต�องปรับดิน
ให�เรียบโดยใช�รถไถและบดให�เรียบ หรือใช�รถตักดินส�วนหน�าออก กิจกรรมเหล�าน้ีเป=นตัวการทําให�ดิน
ถูกรบกวนง�ายต�อการพังทลายทําให�เกิดตะกอนในลําธารมากข้ึน 

5.1.4 ดัชนีคุณภาพนํ้า (Water quality indicator) 
แหล�งนํ้าตามธรรมชาติทั่วไปย�อมมีสิ่งปะปนหลากหลายประเภทแต�จะทราบว�า

แหล�งนํ้าน้ันมีคุณภาพเหมาะสมต�อการใช�ประโยชน>หรือไม�น้ันสามารถบ�งช้ีได�โดยคุณลักษณะของนํ้าซึง่
สามารถแบ�งออกเป=น 3คุณลักษณะคือ คุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมีและชีววิทยาดังน้ี 

1) คุณภาพนํ้าทางกายภาพ (Physical quality  เป=นคุณลักษณะของนํ้าที่บ�ง
บอกถึงคุณภาพของนํ้าทางกายภาพ ซึ่งเป=นคุณภาพนํ้าที่สามารถทราบได�เบื้องต�นด�วยประสาทสัมผัส
ทั้งของมนุษย> เช�น ด�วยตา ด�วยการดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส เป=นต�น เช�น สี (Color) กลิ่น 
(Odor) รส (Taste) อุณหภูมิ (Temperature) ความขุ�นของนํ้า (Turbidity) และความโปร�งแสง 
(Transparency) เป=นต�น 

2) คุณภาพนํ้าทางเคมี (Chemical quality ) เป=นคุณลักษณะที่เกิดจาก
สารเคมีที่เจือปน อยู�ในนํ้าที่ไม�สามารถมองเห็นได�ด�วยตาเปล�าต�องใช�การตรวจสอบด�วยวิธีทาง
ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร>ซึ่งมีทั้งที่เป=นปริมาณสารอินทรีย>และสารอนินทรีย>ที่เจือปนอยู�ในนํ้าเช�น 
ความเป=นกรดด�าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen) ค�าบีโอดี (Biochemical 
oxygen demand; BOD), ค�าซีโอดี (Chemical oxygen demand; COD) ธาตุอาหาร โลหะหนัก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว> เป=นต�น 

3) คุณภาพนํ้าทางชีววิทยา (Biological quality) เป=นคุณลักษณะที่แสดงถึง
คุณภาพนํ้าที่ตรวจหาสิ่งมีชีวิตที่มีการที่ปนเป]^อน ประกอบด�วย 3 กลุ�มใหญ� คือ สัตว> พืชหรือสาหร�าย
และจุลินทรีย> เช�น โปรโตซัว ไวรัส แบคทีเรีย รา เป=นต�น ซึ่งกลุ�มสิ่งมีชีวิตเหล�าน้ีสามารถใช�ในการบ�งช้ี
คุณภาพนํ้าและความเป=นพิษที่มีต�อมนุษย>หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได� 

5.1.5 ผลกระทบของมลพิษทางนํ้า 
1) ด�านระบบนิเวศ นํ้าเสียเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตทั้งในนํ้าและบริเวณใกล�เคียง 

ทําให�เสียความสมดุลทางธรรมชาตินํ้าเสียทําให�สัตว>นํ้าลดปริมาณลง หรืออาจทําลายพืช และสัตว>นํ้า
ก�อให�เกิดผลเสียหายต�อการประมงและเศรษฐกิจ และอาจทําให�สัตว>นํ้าหรือพืชนํ้าบางชนิดสูญพันธุ>ได� 

2) ด�านการสาธารณสุข นํ้าเสียก�อให�เกิดความรําคาญและบั่นทอนสุขภาพ รวมถึง
เป=นแหล�งแพร�เช้ือโรคทําให�เกิดโรคระบาด หรือเป=นแหล�งเพาะพันธุ>เช้ือโรค เช�น โรคอหิวาตกโรค 
ไทฟอยด> บิด มาเลเรีย และไข�เลือดออก เป=นต�น นอกจากน้ีหากมีสารพิษหรือโลหะหนัก เช�น 
แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท สารเคมีกําจัดแมลง พีซีบี พิษของสารดังกล�าวจะไปทําลายระบบประสาทและ
ระบบหมุนเวียนโลหิตได� 

3) ด�านการเกษตร นํ้าเสียมีผลทั้งต�อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว> ก�อให�เกิด
ความเสียหายต�อการเกษตร ส�วนใหญ�เป=นนํ้าเสียที่มีความเป=นกรดเป=นด�างหรือสารพิษสูง สาเหตุจาก
โรงงานอุตสาหกรรมปล�อยนํ้าเสีย และเกิดจากผลของการทําเกษตรกรรม เช�น การชลประทาน  
สร�างเข่ือนกักเก็บนํ้าไว�ใช�เพื่อการเกษตร ซึ่งสารมลพิษในนํ้าเสียบางชนิดจะสะสมในดินอาจมีผลต�อ
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คุณภาพของดินทําให�ไม�เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช และเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในดิน 
นอกจากน้ีความเป=นพิษยังสามารถสะสมเพิ่มปริมาณตามลําดับข้ันการกินในห�วงโซ�อาหารได� 

4) ผลกระทบต.อสุขภาพอนามัย โดยทั่วไปเช้ือโรคที่พบในนํ้าเสียที่ก�อให�เกิดโรค
ต�อมนุษย>ได� มี 4 ชนิด คือแบคทีเรีย ไวรัส โปรตัวซัว และพยาธิ ซึ่งเป=นสาเหตุทําให�คนเกิดโรคต�าง ๆ 
ได�แก� โรคระบบทางเดินอาหาร เช�น อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด> รวมถึงโรคที่เกิดจากสารเคมีหรือ 
โลหะหนัก ดังน้ี 

4.1) โรคมินามาตะ(Minamata disease)  โรคน้ีเกิดจากพิษของปรอท ค�นพบ
ครั้งแรกที่เมืองมินามาตะประเทศญีปุ่jน เมื่อ พ.ศ. 2499 สาเหตุเกิดจากบริษัทชิสโสะที่เปxดโรงงาน 
ผลิตสารเคมีต�างๆ รวมถึงสารต้ังต�นผลิตภัณฑ> เช�น อะเซทลัดีไฮด> ซึ่งปฏิกิริยาที่ใช�ในการผลิตสาร
ดังกล�าว มีการนําเมอร>คิวรีซลัเฟต (HgSO4)  มาใช�เป=นตัวเร�งปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาข�างเคียงของ
กระบวนการเร�งปฏิกิริยาน้ันได�ผลผลิตเป=นสารปรอทคือ เมธิลเมอร>คิวร(ีMethyl mercury) ซึ่งเป=น
สารทีม่ีพิษสงูเมื่อโรงงานระบายนํ้าเสียที่มสีารปรอทเจือปนสู�อ�าวมินามาตะ ทําให�เกิดผลกระทบต�อ
มนุษย>และสัตว>ทีอ่าศัยในบรเิวณน้ัน โดยพิษของปรอททําให�ผู�ปjวยมีอาการขาดสารอาหาร วิกลจริต
อย�างอ�อน ๆ กรีดร�อง นัยน>ตาดําขยายกว�างเล็กน�อย ลิ้นแห�ง แขนขาเคลื่อนไหวลําบาก มีการกระตุก
ตัวแข็ง แขนขาบิดงออย�างรุนแรง เพราะโรคน้ีแสดงผลต�อระบบประสาทส�วนกลาง นอกจากน้ีเด็กที่
เกิดมาในช�วงน้ันจะมีอาการสมองพกิาร และบางรายเสียชีวิต และมีผลทําให�สัตว>ได�รับผลกระทบและ
ตายจํานวนมาก เช�น แมวมีอาการกรีดร�องกระโดดไปมา หรอืปลาก็ว�ายนํ้าช�ามาก เป=นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 ลักษณะอาการผู�ปjวยทีเ่ป=นโรคมินามาตะ 

ที่มา: http://www.marumura.com/minamata-disease/ 
 

4.2) โรคอิไตอิไต (Itai- Itai disease) เป=นโรคที่มาจากภาษาญี่ปุjน ซึ่งมีที่มา
จากเสียงร�องของผู�ปjวย (อิไต-อิไต แปลว�าโอdยโอdย) เป=นอาการที่แสดงถึงความเจ็บปวด ที่มรสาเหตุ
จากการได�รับพิษแคดเมียม โรคน้ีพบครั้งแรกในปy พ.ศ 2493 ในประเทศญี่ปุjนแถบแม�นํ้าจินสุ ในเขต
โตยามา เน่ืองมาจากมีการทิ้งข้ีแร�ที่มีแคดเมียมปนเป]^อนอยู�ลงสู�แม�นํ้า ส�งผลทําให�ประชาชนที่ใช�นํ้า
จากแม�นํ้าหรือจับสัตว>นํ้ามาบริโภค เกิดความผิดปรกติ โดยอาการของโรคจะเริ่มจากเกิดเป=นโรคไต 
กระดูกผุ เจ็บปวดบริเวณหลังและเอวอย�างรุนแรงมาก กระดูกผิดรูป และเด็กที่เกิดมาพิการในอัตราสงู 
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ภาพท่ี 5.2 ลักษณะอาการผู�ปjวยที่เป=นโรคอิไต-อิไต 

ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/273123192_Fig-3-Itai-itai-disease-and-bone-
structure 

4.3) โรคเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobinemia or Blue-baby 
syndrome) สาเหตุมาจากได�รับไนโตเจนในรปูไนเตรต (No3

--N) ในนํ้าที่ด่ืมเข�าไปมากทําให�เลือดไม�
สามารถนําออกซเิจนออกมาได� ซึ่งจะพบได�ในเด็กอายุตํ่ากว�า 1 ปyเป=นส�วนใหญ�เน่ืองจากไนเตรทใน
กระเพาะเด็กอ�อนจะถูกริดิวส>เป=นไนไตรต>โดยแบคทีเรียทีอ่าศัยในกระเพาะอาหาร เน่ืองจากแบคทีเรีย
เหล�าน้ีไวในสภาพกรดจึงเจรญิได�ดีในเด็กมากกว�าผู�ใหญ� เมือ่ไนไตรต>ดูดซึมเข�าไปในเลือดจะรบกวน 
การทํางานของฮีโมโกลบินให�เป=นเมทฮีโมโกลบิน ทําให�ไม�สามารถนําออกซิเจนได� จึงทําให�เด็กท�องร�วง 
ตัวเขียวเพราะขาดอากาศและอาจเสียชีวิตได� นอกจากน้ีมลพิษทางนํ้ายังอาจมผีลทําให�สุขภาพจิต
เสื่อมเกิดโรคเครียดได� (ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และคณะ, 2559: 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 ลักษณะอาการผู�ปjวยที่เป=นโรค Methemoglobinemia 
ที่มา : https://www.documentingreality.com/forum/f149/methemoglobinemia-blue-
skin-114235/ 

5) ด�านการผลิตนํ้าเพ่ือบริโภคและอุปโภค นํ้าเสียกระทบต�อการผลิตนํ้าด่ืมนํ้าใช�
มีผลให�คุณภาพนํ้าลดลง และต�องเสียค�าใช�จ�ายในกระบวนการผลิตเพื่อให�นํ้ามีคุณภาพเข�า 
เกณฑ>มาตรฐานสําหรับนํ้าด่ืมเพิ่มสูงข้ึน 
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6) ด�านทัศนียภาพ นํ้าเสียทําให�ทัศนียภาพที่สวยงามถูกทําลายไป โดยเฉพาะ
แหล�งนํ้าที่ใช�ในการคมนาคม และเป=นแหล�งท�องเที่ยวพักผ�อนหย�อนใจ เช�น การใช�เล�นเรือ การตกปลา 
การว�ายนํ้า อีกทั้งยังส�งผลถึงความสะอาดของบ�านเมือง และทําลายภาพลักษณ>การท�องเที่ยวของ
ประเทศ 

7) ด�านเศรษฐกิจและสังคม นํ้าเสียจากกิจกรรมต�างๆ เช�น โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล ตลาดสด ภัตตาคาร และอื่น ๆ จะต�องเสียค�าใช�จ�ายในการสร�างระบบบําบัดนํ้าเสียซึ่ง
ส�งผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจ รวมทั้งเป=นที่รังเกียจของสังคม เน่ืองจากมักจะส�งกลิ่นเหม็น และ 
ยังแสดงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

5.1.6 การปgองกันและแก�ไขมลพิษทางนํ้า 
1) ดําเนินการป3องกันและแก�ไขอย�างเป=นระบบ ทั้งพื้นที่ลุ�มนํ้าจากต�นนํ้าถึง 

ปากแม�นํ้า มีการจัดลําดับความสําคัญของป1ญหาและการจัดทําแผนปฏิบัติการป3องกันและแก�ไขป1ญหา 
รวมถึงวางแผนจัดการลุ�มนํ้าเพื่อให�มีการใช�ประโยชน>ของที่ดินได�อย�างเหมาะสม 

2) ควบคุมภาวะมลพิษจากแหล�งกําเนิดประเภทต�าง ๆ ได�แก� ชุมชน และ
อุตสาหกรรม โดยการควบคุมนํ้าทิ้งให�เป=นไปตามมาตรฐาน 

3) การลดภาวะมลพิษจากแหล�งกําเนิด ได�แก� การส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีหรือ
การผลิตที่สะอาดและนําของเสียไปใช�ให�เกิดประโยชน> 

4) ควบคุมการใช�ที่ดินที่ใกล�แหล�งนํ้า ได�แก� กําหนดแหล�งนํ้าดิบเพื่อควบคุมและ
ฟ]^นฟู และจัดเขตที่ดินสําหรับกลุ�มอุตสาหกรรมที่ก�อมลพิษ 

5) ใช�มาตรการให�ผู�ก�อมลพิษต�องเป=นผู�จ�ายค�าบําบัด โดยการส�งเสริมให� 
มีการจัดเก็บค�าธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียจากชุมชน 

6) ส�งเสริมให�ภาคเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมและสนับสนุนในการสร�างระบบบําบัด
นํ้าเสีย และควรมีการปรับปรุงกฎหมายและเข�มงวดกับมาตรการที่ให�ภาคอุตสาหกรรมนํานํ้าเสียเข�า 
สู�ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมก�อนปล�อยนํ้าเสียลงสู�แหล�งนํ้า 

7) กําหนดให�มีการสร�างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ที่ต�องสามารถรวบรวม
นํ้าเสียเข�าสู�ระบบได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ของนํ้าเสียที่เกิดข้ึน 

8) ส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�แทนชุมชน ประชาคม และองค>กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการป3องกันและแก�ไขป1ญหาในพื้นที่ 

9) รณรงค>และประชาสัมพันธ>ให�ประชาชนได�รับความรู�และเกิดจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การป3องกันและแก�ไขป1ญหาภาวะมลพิษทางนํ้าอย�างต�อเน่ือง 

5.2 มลพิษทางอากาศ (Air pollution) 
5.2.1 ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีการเจือปนของสารมลพิษ 
ในปริมาณที่ก�อให�เกิดผลกระทบ และเป=นอันตรายทั้งทางตรงและทางอ�อมต�อมนุษย> สัตว> พืช และ
สิ่งแวดล�อม 

โดยสภาวะของอากาศที่มีสารเคมีเจือปนในอากาศและการที่จะจัดว�าเป=นมลพิษ
ทางอากาศน้ันต�องประกอบด�วย 3 ป1จจัยร�วม(ศิวพันธุ> ชูอินทร>,2559: 3)  ดังน้ี  
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1) สารมลพิษทางอากาศ (Air pollutant) ที่เจือปนในอากาศมีความเข�มข�นอยู�ใน
ระดับหน่ึง ซึ่งมากกว�าความเข�มข�นของสารปนเป]^อนในอากาศบริสุทธ์ิ แสดงดังตารางที่ 5.1 โดยที่  
สารปนเป]^อนดังกล�าวจะทําให�อากาศบริสุทธ์ิเปลี่ยนแปลงไป 

2) ระยะเวลา (Period) สารปนเป]^อนเจือปนเป]^อนในบรรยากาศ ต�องมีระยะเวลา
สัมผัสที่นานพอที่จะก�อให�เกิดผลกระทบ 

3) ผลกระทบ (Impact) ต�อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล�อม โดยผลกระทบแบ�งออกเป=น 
2 แบบ คือ แบบเฉียบพลัน คือ ผลกระทบที่เกิดข้ึนทันทีที่ได�รับสารมลพิษ และผลกระทบแบบเรื้อรัง 
คือ มีการสะสมในร�างกายมากพอที่จะแสดงอาการของผลกระทบน้ัน 

5.2.2 ชั้นบรรยากาศและส.วนประกอบของบรรยากาศ 
บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึงอากาศในที่ต�างๆ ทั้งหมดซึ่งเป=นส�วนที่

ห�อหุ�มโลกอยู�โดยรอบซึ่งประกอบด�วยกdาซต�าง ๆ ในรูปกdาซผสม โดยมีกdาซที่เป=นองค>ประกอบที่สําคัญ 
2 ชนิด คือ ไนโตรเจนและออกซิเจน ส�วนกdาซอื่น ๆ มีปริมาณน�อย แสดงดังตารางที่ 5.1 โดยจะอยู�สูง
จากผิวโลกข้ึนไปประมาณ 800 -1,000 กิโลเมตร บรรยากาศส�วนใหญ�จะหนาแน�นมากใน 
ระดับตํ่า และจะเจือจางลงเมื่อระดับสูงข้ึน กล�าวคือบรรยากาศประมาณ 50 % จะอยู�ในระยะไม�เกิน  
5 - 6 กิโลเมตร จากผิวโลกอีกประมาณ 25 % อยู�สูงต�อข้ึนไปอีก 5 กิโลเมตร และต�อจากน้ัน
บรรยากาศจะเบาบางลงประมาณครึ่งหน่ึงทุก ๆ 5 กิโลเมตรที่สูงข้ึนไป ถ�าจะประมาณนํ้าหนัก
บรรยากาศที่ห�อหุ�มโลกไว�ทั้งหมดจะได�ประมาณ 5.1 x 1021 กิโลกรัม ซึ่งคิดเทียบเป=น 1 ในล�านส�วน
ของนํ้าหนักทั้งหมดของโลก  ช้ันบรรยากาศหากแบ�งตามการศึกษาของนักวิทยาศาสตร>สามารถ 
สามารถแบ�งได� 5 ช้ัน ได�แก� 

1) ช้ันโทรโพสเฟyยร> (Troposphere) คือ ช้ันบรรยากาศที่เราอาศัยอยู�มีระยะ
ความสูงจากผิวโลกข้ึนไปไม�เกิน 10 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศช้ันน้ีจะค�อย ๆ ลดลงตามระดับ
ความสูง โดยเฉลี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 6.5 องศาเซลเซียสต�อกิโลเมตร เป=นช้ันบรรยากาศที่มี
อากาศหนาแน�นและมีไอนํ้ามาก มีการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งแนวระดับและแนวด่ิง ทําให�เกิดลักษณะ
ลม ฟ3าอากาศต�างๆ เช�น มีหมอก เมฆ ฝน ลม พายุ เป=นบรรยากาศช้ันที่มีความสําคัญทาง
อุตุนิยมวิทยา 

2) ช้ันสตราโตสเฟyยร> (Stratosphere) เป=นช้ันบรรยากาศที่อยู�เหนือต�อจากช้ัน
โทรโพสเฟyยร>ข้ึนไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 50 กิโลเมตร อุณหภูมิบรรยากาศช้ันน้ีค�อนข�างคงที่
หรือสูงข้ึนเล็กน�อยตามความสูงที่เพิ่มข้ึน เป=นช้ันบรรยากาศที่มีความช้ืนและผงฝุjนเล็กน�อย แต�จะมี
กdาซโอโซนในปริมาณมากซึ่งกdาซโอโซนจะช�วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตไว�บางส�วนเพื่อไม�ให� 
รังสีอัลตราไวโอเลตลงมาสู�ผิวโลกมากเกินไป 

3) ช้ันมีโซสเฟyยร> (Mesosphere) เป=นช้ันบรรยากาศที่อยู�เหนือช้ันสตราโตสเฟyยร>
ข้ึนไปจนถึงความสูงประมาณ 80 กิโลเมตร อุณหภูมิช้ันน้ีจะลดลงตามระดับความสูง 

4) ช้ันเทอร>โมสเฟyยร> (Thermosphere) เป=นช้ันบรรยากาศที่อยู�เหนือกว�าช้ัน 
มีโซสเฟyยร>ข้ึนไปจนถึงระดับความสูง 500 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศช้ันน้ีสูงข้ึนอย�างรวดเร็ว
ในช�วงความสูง 100 กิโลเมตรแรก หลังจากน้ันอัตราการสูงข้ึนของอุณหภูมิจะลดลง บรรยากาศช้ันน้ี
ร�อนมาก คือ มีอุณหภูมิประมาณ 227 -1,727 องศาเซลเซียส 
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5) เอกโซสเฟyยร> (Exosphere) เป=นช้ันบรรยากาศช้ันนอกสุดที่ห�อหุ�มโลก 
เริ่มต้ังแต� 500 กิโลเมตร จากผิวโลกข้ึนไป บรรยากาศช้ันน้ีจะค�อย ๆ กลืนกับอากาศจนยากจะกําหนด
ขอบเขต ซึ่งช้ันน้ีมีโมเลกุลของกdาซน�อยมากและเป=นกdาซที่เบา เช�น ไฮโดรเจน และฮีเลียม 
 
ตารางท่ี 5.1องค>ประกอบของอากาศบรสิุทธ์ิในช้ันบรรยากาศพื้นผิวโลก 

ที่มา : Wark, Warner and David, 1998  อ�างใน ศิวพันธุ> ชูอินทร> (2559:4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.3 ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pollution System) 

มีส�วนประกอบ 3 ส�วน ที่มีความสัมพันธ>กัน คือ แหล�งกําเนิดสารมลพิษอากาศ 
อากาศหรือบรรยากาศ และผู�รับผลเสียหรือผลกระทบ ดังน้ี 

1) แหล�งกําเนิดสารมลพิษอากาศ (Emission Sources) เป=นแหล�งที่ก�อให�เกิด 
สารมลพิษอากาศ และระบายออกไปสู�อากาศภายนอก โดยที่ชนิดและปริมาณของสารมลพิษอากาศ 
ที่ถูกระบายสู�อากาศข้ึนอยู�กับประเภทของแหล�งกําเนิดสารมลพิษอากาศ และวิธีการควบคุม 
การระบายสารมลพิษอากาศ 

องค"ประกอบ ร�อยละ  
 

ความเข�มข�น  
(ppm) 

ไนโตรเจน (N2) 78.08 780,840 
ออกซเิจน (O2) 20.95 209,460 
อาร>กอน (Ar) 0.93 9,340 
คาร>บอนไดออกไซด> (CO2) 0.03 350 
กdาซอื่น ๆ (นีออน (Ne),ฮีเลียม (He),  มีเทน (CH4) คริปทอน (Kr), 
ไฮโดรเจน (H2) ซีนอน ((Zn), โอโซน (O3) ไนโตรเจนไดออกไซด> (NO2) 

0.01 10 

ภาพท่ี 5.4 ช้ันบรรยากาศ 
ทีมา: http://atmosphereknowledge. 
blogspot.com/2015/09/blogpost_17 
.html 
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2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) เป=นส�วนของระบบที่รองรับสารมลพิษ
อากาศที่ถูกระบายออกจากแหล�งกําเนิดต�าง ๆ และเป=นตัวกลาง (Medium) ให�สารมลพิษอากาศที่ 
ถูกระบายออกสู�อากาศ มีการแพร�กระจายออกไป โดยมีป1จจัยทางอุตุนิยมวิทยา เช�น อุณหภูมิอากาศ 
ความเร็ว และทิศทางกระแสลม รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ เช�น ภูเขา หุบเขา และอาคารบ�านเรือน 
เป=นตัวกําหนดลักษณะแพร�กระจายของสารมลพิษในอากาศ 

3) ผู�รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) เป=นส�วนของระบบที่สัมผัสกับ 
สารมลพิษในอากาศ ทําให�ได�รับความเสียหาย หรืออันตราย โดยผู�รับผลเสียอาจเป=นสิ่งที่มีชีวิต เช�น 
คน พืช และสัตว> หรือเป=นสิ่งที่ไม�มีชีวิต เช�น เสื้อผ�า อาคาร บ�านเรือน วัสดุ และสิ่งก�อสร�างต�าง ๆ 
ความเสียหาย หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจะมีความรุนแรงมากหรือน�อยข้ึนอยู�กับความเข�มข�นของ 
สารมลพิษในอากาศ และระยะเวลาที่สัมผัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.5 แผนภาพแสดงภาวะมลพิษทางอากาศ 
ที่มา : ศิวพันธุ> ชูอินทร> (2559: 5) 

 

5.2.4 แหล.งกําเนิดมลพิษทางอากาศ 
แหล�งกําเนิดมลพิษทางอากาศโดยทั่วไปแบ�งออกได� 2 แหล�งกําเนิด ดังน้ี 
1) แหล.งกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural source) เป=นแหล�งที่สารมลพิษกําเนิด

ข้ึนเองตามธรรมชาติ เช�น ภูเขาไฟระเบิด ทําให�เกิด ฝุjนละออง ฟลูม ควัน หรือแกdสต�าง ๆ เช�น SO2, 
H2S, CH4 ไฟไหม�ปjาทําให�เกิดควัน ฝุjนละออง เถ�าหรือกdาซต�าง ๆเช�น CO, NOx, HC, SOx 
เกิดจากพืช เช�น เมื่อเน�าเป]�อยสลายได�กdาซมีเทน (CH4) ละอองเกสรดอกไม� กัมมันตรังสีทีม่ีอยู�ตาม
ธรรมชาติอนุภาคสารต�าง ๆ จากดินที่ถูกพัดพาข้ึนไปแขวนลอยในอากาศ ฝุjนละอองจากลมพายุ กdาซ
ธรรมชาติแผ�นดินไหว หรือการฟุ3งกระจายของนํ้าทะเลหรือนํ้าในมหาสมุทรที่อาจก�อให�เกิดมลพิษใน
รูปของแอโรซอล คือ มีทัง้อนุภาคของของแข็งและของเหลวถูกปล�อยสู�บรรยากาศ เช�น อนุภาคของ
เกลอื เป=นต�น 

2) แหล.งกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย" (Man-made source) สิ่งเจือปน
ในอากาศที่ก�อให�เกิดมลพิษส�วนใหญ�มีแหล�งกําเนิดมาจากกิจกรรมของมนุษย> สามารถจําแนก
แหล�งกําเนิดได� 2 ประเภท คือ 

ผู�รบัผลกระทบ แหล�งกําเนิด 

บรรยากาศ 
สารมลพิษ สารมลพิษ 
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2.1) แหล�งกําเนิดที่เคลื่อนที่ได� (Mobile sources) ได�แก� รถยนต> เรือยนต> 
เครื่องบิน เป=นต�น ส�วนใหญ�มาจากการเผาไหม�เช้ือเพลิง เพื่อใช�ในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต>       
สารมลพิษที่สําคัญในอากาศ ได�แก� กdาซคาร>บอนมอนนอกไซด> ออกไซด>ของไนโตรเจน สารประกอบ
ไฮโดรคาร>บอน ซัลเฟอร>ไดออกไซด> ไนโตรเจน>ออกไซด> สารตะกั่ว เขม�า ควันดํา-ขาว และฝุjนละออง 
สารพิษเหล�าน้ีเกิดจากกาเผาไหม�ที่ไม�สมบูรณ>ของเครื่องยนต>  

2.2) แหล�งกําเนิดที่อยู�กับที่ (Stationary sources) หมายถึง แหล�งกําเนิด 
ที่ไม�สามารถเคลื่อนที่ได� เช�น อาคารบ�านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไฟฟ3า การเผาขยะมูลฝอย 
เหมืองแร� และการเกษตรกรรม เป=นต�น สารมลพิษเกิดจากการใช�เช้ือเพลิงในอาคารบ�านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรมต�าง ๆ หรือสารมลพิษที่เกิดข้ึนมาจากกระบวนการผลิต รวมทั้งผลพลอยได�ที่ไม�ต�องการ
ซึ่งเกิดข้ึนระหว�างการผลิต เช�น การทําเหมืองลิกไนต>ก็ทําให�เกิดฝุjนละอองฟุ3งในบริเวณใกล�เคียง เมรุ
เผาศพทําให�เกิดฝุjนละออง เขม�า ควัน SO2 CO NO2 โลหะหนัก สารไดออกซินและฟxวแรน หรือ ฝุjน
ละอองจากการพ�นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว>หรือบริเวณก�อสร�างเป=นต�นซึ่งมลพิษต�างๆเหล�าน้ีจะ
ถูกพัดพาไปยังสถานที่ต�าง ๆ โดยการกระจายตัวของสารมลพิษจะข้ึนอยู�กับทิศทางและความเร็ว 
ของกระแสลม ความช้ืน อุณหภูมิ และลักษณะภูมิประเทศของบริเวณที่เกิด 

5.2.5 สารมลพิษทางอากาศ (Air Pollutants) 
สารมลพิษทางอากาศ หมายถึง สารที่ปนเป]^อนอยู�ในอากาศและก�อให�เกิด หรือ

อาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อสุขภาพของคนหรือสิ่งแวดล�อม เมื่อมีปริมาณความเข�มข�นและระยะเวลาที่
นานพอ กลุ�มของสารมลพิษทางอากาศแบ�งได�หลายประเภทข้ึนอยู�กับเกณฑ>ที่ใช�ในการแบ�ง ดังน้ี 

1) สารมลพิษแบ.งตามลําดับของการเกิด แบ�งออกได�เป=น 2 กลุ�ม ดังน้ี 
1.1) สารมลพิษปฐมภูมิ (Primary pollutant) เป=นสารมลพิษที่เกิดข้ึนจาก

แหล�งกําเนิดโดยตรงโดยไม�ทําปฏิกิริยากับสารอื่น ซึ่งอาจเป=นส�วนประกอบในธรรมชาติ และเมื่อ
แพร�กระจายเข�าสู�อากาศสามารถก�อให�เกิดอันตรายได� เช�น ฝุjนละออง เขม�าควันจากยานพาหนะ หรือ  
CO2, CO, NO, NH3 และ SO2 เป=นต�น 

1.2) สารมลพิษทุติยภูมิ (Secondary pollutant) เป=นสารที่เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาเคมีของสารที่เป=นองค>ประกอบของอากาศตามปรกติหรือกับสารอื่นที่ไม�มีในอากาศ เช�น  
กdาซโอโซนซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี Photochemical oxidation ระหว�าง NOX กับ HC อื่น ๆ และ
สารอนินทรีย> เช�น H2S และฝุjนตะกั่ว เป=นต�น 

ในประเทศไทยได�มีการประกาศค�าปริมาณสารมลพิษที่ยอมให�ปล�อยสู�
บรรยากาศเพื่อควบคุมสารมลพิษหลักจํานวน 7 ชนิด ส�วนใหญ�เป=นสารมลพิษปฐมภูมิ ได�แก� CO, 
NO2,SO2 ฝุjนรวม (Total suspended particulate) ตะกั่ว และฝุjนที่มีขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน 
(PM10) รวมถึงสารมลพิษอากาศทุติยภูมิ คือ กdาซโอโซน นอกจากน้ียังมีสารมลพิษอากาศที่เป=น
อันตราย (Hazardous Air Pollutants: HAPs หรือ Toxic Air Pollutants หรือ Air Toxic) ซึ่งเป=น
สารที่ก�อให�เกิดมะเร็งและทําให�เกิดผลกระทบต�อสุขภาพระยะยาว และมีผลไปทําลายภูมิคุ�มกัน 
ของระบบประสาท และทําให�เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธ>และต�อมไร�ท�อ เป=นต�น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได�มีการกําหนดชนิดของสารมลพิษในอากาศที่เป=นอันตราย จํานวน 189 ชนิด เช�น  
โทลูอีน (Toluene) แร�ใยหิน (Asbestos) เบนซีน (Benzene) และคลอโรฟอร>ม เป=นต�น 
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2) สารมลพิษแบ.งตามลักษณะของมลสาร แบ�งได� 2 กลุ�ม ดังน้ี 
2.1) อนุภาคมลสาร (Particulates pollutant) 

เป=นมลสารที่อยู�ในสภาพของแข็งหรือของเหลวที่อุณหภูมิและความดัน
ปรกติ มีขนาดเส�นผ�าศูนย>กลาง 0.01-100 ไมครอน หากอนุภาคของเหลวเล็กกว�าน้ี หมายถึง ละออง
ลอยหรือแอโรซอล ถ�ามีขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน อนุภาคจะสามารถผ�านระบบทางเดินหายใจได� 
ทุกส�วน อนุภาคของมลสารสามารถแบ�งได� ดังน้ี 

2.1.1) อนุภาคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (Viable particles) ได�แก� ละอองเกสร
ของพืช หรือจุลินทรีย>ต�าง ๆ เช�น แบคทีเรีย รา สปอร> รวมถึงแมลงและช้ินส�วนของแมลงที่ล�องลอยใน
อากาศที่เป=นสาเหตุที่ก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพ เช�น เกิดโรคหอบหืดบางชนิด และการเจ็บปjวย 
จากเช้ือราและแบคทีเรียบางชนิด 

2.1.2) อนุภาคที่เกิดจากสิ่งไม�มีชีวิต (Non-viable particles) ซึ่งเกิดเอง
ตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมต�าง ๆ ของมนุษย> อนุภาคมลสารสามารถจําแนกได� ดังน้ี 

(1) ฝุjน (Dust) หมายถึง อนุภาคของแข็งและของเหลวที่ลอยอยู�ใน
อากาศมีขนาดต้ังแต� 0.1 - 100 ไมครอน เกิดจากธรรมชาติ เช�น หิน ดิน ทราย หรือฝุjนเกลือจากทะเล 
และฝุjนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย> เช�น จากการคมนาคม และโรงงานอุตสาหกรรม หรือเหมืองแร�
โดยอนุภาคฝุjนสามารถจําแนกตามขนาดของอนุภาคได� 3 ประเภท ได�แก� อนุภาคฝุjนทั้งหมด (Total 
suspended particulate matter: TSP) คือ อนุภาคฝุjนที่มีขนาดไม�เกิน 100 ไมครอน อนุภาคฝุjนที่มี
ขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน (PM10) และอนุภาคฝุjนที่มีขนาดเล็กกว�า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดย
อันตรายจากฝุjนละอองที่ลอยเข�าสู�ระบบทางเดินหายใจข้ึนอยู�กับ“ขนาดปริมาณ คุณสมบัติทางเคมี 
และองค"ประกอบทางชีวภาพ” ฝุjนละอองเมื่อข�าสู�ทางเดินหายใจจะตกสะสมอยู�ตามส�วนต�าง ๆ ใน
ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ  ข้ึ น อ ยู� กั บ ข น า ด ข อ ง ฝุj น  โ ด ย ที่ 
ฝุjนขนาด 100 ไมครอนจะถูกกรองโดยขนจมูกและตกอยู�บริเวณทางเดินหายใจส�วนต�น ส�วนฝุjนที่มี
ขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน จะผ�านเข�าสู�หลอดลมใหญ� หลอดลมฝอยและลงลึกถึงถุงลมปอด และถ�า
หายใจเอาฝุjนละอองเข�าไปในปริมาณมากจะส�งผลกระทบต�อสุขภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.6 เส�นทางการเข�าสู�ร�างกายของมลพิษทาง
อากาศมลพิษ 
ที่มา :http://suchada.wikispaces.com/%E0% 
B8%  
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(2) ข้ี เถ�า (Ash) เป=นของแข็งที่มี ขนาดเล็กมากซึ่ ง เหลือจาก 

การสันดาปที่สมบูรณ>ของเช้ือเพลิง 
(3) ควัน (Smoke) เป=นอนุภาคเล็กที่มีขนาดเล็กกว�า 1 ไมครอน  

ที่เกิดจากการเผาไหม�ที่ไม�สมบูรณ>ของวัตถุที่มีคาร>บอนเป=นองค>ประกอบ เช�น ถ�านหิน นํ้ามัน 
นํ้ามันดิบ และยาสูบ ซึ่งควันจะประกอบด�วย ถ�าน ข้ีเถ�า (Ash) ทาร> (Tar) สารจําพวกข้ีเถ�าและถ�าน 
นอกจากควันดําแล�วบางครั้งควันที่เห็นก็มีสีนํ้าเงิน หรือสีขาว ดังน้ี 

(3.1) ควันดํา (Black smoke) เกิดจากอนุภาคของถ�านหรือ
คาร>บอนที่เป=นผง หรือเขม�าที่เหลือจากการสันดาปของนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เกิดจากการเผาไหม�ไม�สมบรูณ> 
เช�น ไม� ฟ]น ยาง พลาสติก หรือนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยเฉพาะรถยนต>ที่ใช�นํ้ามันดีเซล เช�น รถเมล> 
รถปxกอัพ รถบรรทุกขนาดใหญ� และเมื่อเช้ือเพลิงดังกล�าวเผาไหม�ไม�สมบูรณ>ทําให�สารไฮโดรคาร>บอน
และอะตอมของคาร>บอนเกิดรวมตัวกันก�อให�เกิดควันดํา มีผลทําให�ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง และ
หากสูดดมเข�าไปจะทําให�หลอดลมอักเสบ หรือเกิดสะสมในปอดทําให�เกิดมะเร็งปอดได� 

(3.2) ควันขาว (White smoke) ควันประเภทน้ีเกิดจากกลุ�ม
ละอองของนํ้ามันหล�อลื่น (พวกสารไฮโดรคาร>บอนหรือนํ้ามัน) ที่ยังไม�ผ�านการเผาไหม�หรือเผาไหม�เพียง
บางส�วนเมื่อปล�อยออกภายนอกที่อุณหภูมิตํ่ากว�าจะทําให�เกิดการควบแน�นมองเห็นเป=นสีขาว ซึ่งควัน
ขาวเกิดจากเครื่องยนต>เบนซิน 2 จังหวะ เช�น รถจักรยานยนต> และรถตุdกตุdก ควันขาวส�งผลกระทบ 
ทําให�เกิดหมอกควันเคมีแสง (Photochemical smog) มีผลกระทบในการลดทัศนวิสัยในการมองเห็น 
และสารต้ังต�นทําให�เกิดโอโซนในช้ันบรรยากาศโทรโพสเฟyยร> นอกจากน้ียังส�งผลต�อสุขภาพ เช�น ทําให�
เกิดการระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ และเกิดมะเร็งได� 

(4) หมอก (Fog)เ กิดจากไอนํ้าเปลี่ยนสถานะควบแน�นเป=นหยดนํ้า
เล็กๆ เช�นเดียวกับเมฆ จะเกิดข้ึนจากความเย็นของพื้นผิว หรือการเพิ่มปริมาณไอนํ้าในอากาศ 

(5) หมอกควัน (Smog) เป=นลักษณะของมลพิษทางอากาศ 
ชนิดหน่ึงโดยมาจากคําว�า smoke (ควัน) กับ fog (หมอก) ในอดีตเกิดข้ึนมาจากการผสมระหว�าง 
ควันกับซัลเฟอร>ไดออกไซด>จากการเผาไหม�ถ�านหิน ส�วนป1จจุบันมักจะมาจากควันที่ เกิดจาก 
การเผาไหม�ของเครื่องยนต> และควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทําปฏิกิริยากับแสงแดดซึ่งก�อให�เกิด 
หมอกควันเคมีแสง 

(6) ไอควัน (Fume)เป=นอนุภาคของของแข็งที่มีขนาดเล็กมากส�วน
ใหญ�จะเล็กกว�า 1 ไมครอนมักจะเกิดจากการควบแน�น (condensation) ของไอจากปฏิกิริยาทางเคมี
บางอย�าง เช�น การหลอมโลหะหรือการเผาไหม�ของสารที่มีโลหะผสมอยู� ได�แก� ออกไซด>ของโลหะ
รวมทั้งออกไซด>ของตะกั่วที่เกิดจากการเผาไหม�นํ้ามันเช้ือเพลิงในรถยนต> 

(7) ละอองลอย หรือแอโรซอล (Aerosol) คือ ของผสมประเภท
คอลลอยด>ที่ประกอบด�วยอนุภาคของแข็งหรือของเหลว ที่เป=นละอองฟุ3งกระจายในอากาศ หรือใน 
กdาซอื่น ๆ มีขนาดเส�นผ�านศูนย>กลางอยู�ระหว�าง 10 – 100 ไมโครเมตร มีแหล�งกําเนิดมาจากแหล�ง
ธรรมชาติ เช�น เกิดจากภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม�ปjา การกระเซ็นของละอองนํ้าทะเล ฝุjน ควัน และการ
กัดเซาะผิวหน�าดินโดยลม เป=นต�น 
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(8) ไอระเหย (Vapors) เป=นไอที่เกิดจากการเปลี่ยนของเหลวหรือ
ของแข็งในสภาวะปกติและเปลี่ยนสภาพเมื่ออุณหภูมิและความกดดันเปลี่ยนแปลง เช�น ไอระเหยของ
ลูกเหม็น อะซีโตน ฟอร>มาดีไฮด> เบนซีน เป=นต�น 

2.2) สารมลพิษท่ีมีลักษณะเปkนก1าซ (Gaseous pollutants) หมายถึง
สิ่งเจือปนในอากาศซึ่งเป=นสารมลพิษที่มีอยู�ในรูปของกdาซ (Gas) หรือไอระเหย (Vapor) ซึ่งเกิดจาก 
การทําปฏิกิริยาของสารเคมี หรือจากกระบวนการเผาไหม� โดยสารมลพิษที่มีลักษณะเป=นกdาซมี ดังน้ี 

2.2.1) ออกไซด"ของคาร"บอน (Oxide of carbon) ออกไซด>ของ
คาร>บอนที่สําคัญซึ่งมักพบในบรรยากาศมี 2 ชนิด คือ คาร>บอนไดออกไซด>และคาร>บอนมอนอกไซด> 
ดังน้ี 

(1) กdาซคาร>บอนไดออกไซด> (Carbon dioxide : CO2) พบได�
ทั่วไปตามธรรมชาติ ในบรรยากาศของโลก เป=นกdาซที่เป=นองค>ประกอบของอากาศร�อยละ 0.03 
นอกจากน้ีเกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต รวมถึงกิจกรรมของมนุษย> เช�น การเผาไหม�เช้ือเพลิง 
จากโรงงานอุตสาหกรรมต�าง ๆ การตัดไม�ทําลายปjาเพื่อใช�เป=นที่อยู�อาศัย หรือการเกษตรกรรม 
โดยปรกติแล�วธรรมชาติจะมีกลไกลควบคุมกdาซคาร>บอนไดออกไซด> โดยการนําไปใช�เป=นวัตถุดิบสําคัญ
ในกระบวนการสังเคราะห>แสงของพืชโดยไม�ถือว�าเป=นสารมลพิษ อีกทั้งยังมีความสามารถในการดูดซบั
แสงแดดได�ดี แต�เมื่อมีการสันดาปเช้ือเพลิงเกิดข้ึนมากมีผลทําให�ปริมาณของกdาซคาร>บอนไดออกไซด>
เพิ่มมากข้ึนในบรรยากาศ ทําให�องค>ประกอบของอากาศที่ใช�หายใจเปลี่ยนแปลงไป ส�งผลทําให�
ร�างกายได�รับปริมาณออกซิเจนไม�เพียงพอจึงอาจทําให�เกิดอาการ วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส� และเมื่อ
สูดดมกdาซคาร>บอนไดออกไซด>เข�าไปกdาซคาร>บอนไดออกไซด>จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินของเซลล>เม็ด
เลือดแดงในร�างกายทําเกิดสารประกอบ “คาร>บามิโนฮีโมโกลบิน (Carbamino haemoglobin)”
นอกจากน้ีปริมาณกdาซคาร>บอนไดออกไซด>ที่เพิ่มสูงข้ึนส�งผลทําให�มีคาร>บอนไดออกไซด>หนาแน�นใน
บรรยากาศ และมีผลทําให�อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนจนเกิด“ปรากฏการณ>เรือนกระจก” (Greenhouse 
effect) และจากน้ีกdาซคาร>บอนไดออกไซด>เมื่อละลายนํ้าหรือเป=นไอนํ้าจะมีฤทธ์ิเป=นกรดมีผลทําให�เกดิ
วัสดุสิ่งของต�าง ๆที่ ทําด�วยหินเกิดการกัดกร�อน 

(2) คาร>บอนมอนนอกไซด> (Carbon monoxide : CO) เป=นกdาซ
ที่ไม�มีสี ไม�มีกลิ่นและไม�มีรส จัดเป=นกdาซพิษที่เกิดจากการเผาไหม�เช้ือเพลิงที่ไม�สมบูรณ> เช�น ถ�านหิน 
นํ้ามันปxโตรเลียม หรือถ�านไม�ที่มีส�วนผสมของคาร>บอน กdาซคาร>บอนมอนนอกไซด>มีผลต�อสุขภาพ
มนุษย>และสัตว> แต�ไม�มีผลต�อผิววัตถุหรือพืช เมื่อสูดดมเข�าสู�ร�างกาย กdาซคาร>บอนมอนนอกไซด>จะเข�า
ไปรวมตัวกับเม็ดเลือดแดงได�ดีกว�าออกซิเจนถึง 200-250 เท�า และเมื่อรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดง ทําให�เกิดภาวะคาร>บอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxyhemoglobin: COHb) ส�งผลทําให�ปริมาณ
การนําส�งออกซิเจนเข�าสู�ร�างกายลดลง มีผลทําให�วิงเวียนศีรษะ ตาพร�ามัว หายใจอึดอัด เป=นลมและ
หมดสติได� ซึ่งอาการผิดปรกติดังกล�าวที่เกิดข้ึนจะข้ึนอยู�กับความเข�มข�นของกdาซคาร>บอนมอนออกไซด>
ที่สูดดมเข�าไปในร�างกายแสดงดังตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 ความสัมพันธ>ระหว�างปริมาณคาร>บอกซีฮีโมโกลบินอิ่มตัวในเลือด กับอาการแสดงตอบ
ของคนปกติ 

ร�อยละของ HbCO อิ่มตัวในเลือด อาการที่แสดงตอบของคนปกติ 
0.3 - 0.7 ยังไม�ปรากฏอาการใด ๆ 

1.5 หัวใจทํางานมากข้ึน 
5-9 การเห็นต�องใช�แสงมากกว�าปกติ 

16 - 20 ปวดศีรษะ การมองเห็นปกติ 
30 - 40 ปวดศีรษะอย�างแรง คลื่นเหียน อาเจียน

อ�อนเพลีย กล�ามเน้ือเปลี้ย เป=นลม หมดสติ 
50 ชัก โคม�า 

มากกว�า 60 ถึงตาย 
ที่มา : วราวุธ เสือดี (2546: 10) 
 

2.2.2) ออกไซด"ของไนโตรเจน (NOx) กdาซเหล�าน้ีเกิดข้ึนเมื่อเช้ือเพลิง
ถูกเผาไหม�มีอุณหภูมิสูง ออกไซด>ของไนโตรเจนมีทั้งหมด 7 รูปได�แก� N2O, NO, NO2, N2O5, N2O3, 
N2O4 และ NO3 ซึ่งมีเพียง NO และ NO2 ที่เป=นสารมลพิษทางอากาศที่สําคัญ โดยเฉพาะ N2O ที่เป=น
กdาซเรือนกระจก 

(1) คุณสมบัติสารออกไซด"ของไนโตรเจนบางชนิด 
(1.1) กdาซไนตริกออกไซด> (Nitric oxide: NO) เป=นกdาซไม�สี 

ไม�มีกลิ่น ละลายนํ้าได�เล็กน�อย และมีความสําคัญในทางอุตสาหกรรม โดยไนตริกออกไซด>เป=นผล
พลอยได�ของการเผาไหม� เช�น การเผาไหม�เช้ือเพลิงในเครื่องยนต> โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช�เช้ือเพลิง
จากฟอสซิล และเกิดข้ึนตามธรรมชาติระหว�างการเกิดฟ3าผ�า พืชสามารถสังเคราะห> NO ข้ึนได�โดย
กระบวนการสร�างและสลายที่ใช� Arginine หรือไนไตรต> โดย NO ไม�เป=นอันตรายต�อสุขภาพ แต�เมื่อ
อยู�ในอากาศจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป=นกdาซไนโตรเจนไดออกไซด> (NO2) ที่เกิดจากการ 
เผาไหม�ที่อุณหภูมิสูง 

(1.2) กdาซไนโตรเจนไดออกไซด> (Nitrogen dioxide : NO2)
เป=นกdาซที่มีสีนํ้าตาลแกมแดง หรือเหลืองแกมนํ้าตาล มีกลิ่นฉุนคล�ายกลิ่นคลอรีน ซึ่งจะเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติจากปรากฏการณ>ทางธรรมชาติ เช�น ฟ3าผ�า ฟ3าแลบ ภูเขาไฟระเบิด หรืออาจเกิดจากกลไก
ของจุลินทรีย> นอกจากยังเกิดจากกิจกรรมของมนุษย> เช�น อุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริก และ 
กรดกํามะถัน และโรงงานผลิตวัตถุระเบิด รวมถึงการเผาไหม�ของเครื่องยนต> เป=นต�น โดย NO2 มี
คุณสมบัติละลายนํ้าได�ดี เมื่อรวมตัวกับนํ้าจะกลายเป=นกรดไนตริก (HNO3) ซึ่งทําให�เกิดฝนกรด (Acid 
rain) มีฤทธ์ิกัดกร�อนเช�นเดียวกับกรดซัลฟxวริก (H2SO4) ซึ่งเป=นอันตรายต�อสิ่งแวดล�อม และส�งผลทํา
ให�เกิดการระคายเคืองเกี่ยวกับเย่ือบุทางเดินหายใจ จมูก และตา ถ�าหายใจเข�าไปในปริมาณเท�ากับ
หรือมากกว�า100 ppm ภายในเวลา 2  -3 นาที จะเป=นอันตรายถึงชีวิตได� 

(1.3) ไนตรัสออกไซด> หรือแกdสหัวเราะ (Nitrous oxide หรือ 
laughing gas: N2O) ในบรรยากาศปกติจะไม�มีสี ไม�มีกลิ่น ไม�ติดไฟ มีรสหวานเล็กน�อย โดยแหล�งที่มา
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ของไนตรัสออกไซด> จากธรรมชาติเกิดจากแบคทีเรียในดินและมหาสมุทร ส�วนจากกิจกรรมมนุษย>เกิด
จากใช�ปุkยไนโตรเจน รวมถึงการผลิตไนลอน กรดไนตริก และการเผาไหม�ของเช้ือเพลิง โดยไนตรัส
ออกไซด> จัดเป=นกdาซเรือนกระจกที่สําคัญถึงแม�จะมีการแผ�รังสีความร�อนน�อยกว�าคาร>บอนไดออกไซด> 
แต�ไนตรัสออกไซด>ปริมาณ 1 หน�วยนํ้าหนัก จะมีผลกระทบต�อภาวะโลกร�อนมากกว�า 298 เท�า  
ในระยะเวลา 100 ปy และเมื่อสูดดมไนตรัสออกไซด>เข�าไปทําให�หมดสติ หรือไร�ความรู�สึกได�ถ�าระดับ
ความเข�มข�นสูง และเมื่อความเข�มข�นสูงถึงระดับ 300-500 ppm จะทําให�เสียชีวิต 

(2) ผลกระทบของออกไซด"ของไนโตรเจน 
(2.1) ทําให�เกิดโอโซนที่ระดับพื้นโลกซึ่งเกิดข้ึนจากการทํา

ปฏิกิริยาระหว�าง NOx กับสารไฮโดรคาร>บอน โดยมีแสงแดดเป=นตัวเร�งปฏิกิริยาเกิดหมอกควันซึ่งส�ง  
ผลกระทบต�อระบบนิเวศ และทําให�ระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะกับผู�ที่เป=นโรคหอบหืดมีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงข้ันเสียชีวิตได� 

(2.2) ทําให�เกิดฝนกรด โดยออกไซด>ของไนโตรเจนสามารถที่
จะทําปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศทําให�เกิดกรด และเมื่อตกลงมายังพื้นผิวโลกไม�ว�าจะเป=นฝน หมอก 
หิมะ หรืออนุภาคแห�ง ฝนกรดจะทําให�เกิดการกัดกร�อน อาคารบ�านเรือน รถยนต> อนุสาวรีย>หรือ
โบราณสถานต�างๆ และทําให�แหล�งนํ้าต�างๆ มีความเป=นกรดไม�เหมาะต�อการดํารงชีวิตของพืชหรือสัตว>
ที่อาศัยในแหล�งนํ้า 

(2.3) ทําให� เกิดปรากฎการณ> เรือนกระจก ซึ่ ง เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณของออกไซด>ของไนโตรเจนซึ่งเป=นกdาซเรือนกระจก ถ�ามีการสะสมใน
บรรยากาศในปริมาณที่มาก จะมีผลทําให�อุณหภูมิของโลกค�อยเพิ่ม ๆ สูงข้ึน และส�งผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อม 

(2.4) ออกไซด>ของไนโตรเจนสามารถทําปฏิกิริยากับสารต�างๆ 
โดยเฉพาะสารอินทรีย> หรือโอโซน ซึ่งจะได�สารประกอบตัวใหม�ที่เป=นพิษ ซึ่งบางตัวเป=นสาเหตุของ  
การผ�าเหล�า (Biological mutation) เช�น ไนโตซามีน เป=นต�น 

2.2.3) ก1าซซัลเฟอร"ไดออกไซด" (Sulfurdioxide: SO2) 
กdาซซัลเฟอร>ไดออกไซด>เป=นกdาซที่ไม�มีสี มีกลิ่นกรด และรสฝาด

หรือขม เป=นกdาซที่ไม�ติดไฟ ไม�ไวไฟสามารถละลายนํ้าได�ดี เมื่อละลายนํ้ามีฤทธ์ิเป=นกรด ดังน้ันเมื่อ
ปล�อยออกสู�บรรยากาศทีมีส�วนประกอบของ ไอนํ้า หมอก เมฆและฝนจะทําปฏิกิริยากับองค>ประกอบ
ดังกล�าวเกิดเป=นกรดซัลฟxวริก (H2SO4) ทําให�วัตถุผุกร�อนได� โดยซัลเฟอร>ที่พบในบรรยากาศอยู�ในรูป
สารประกอบ 3 ชนิดคือ SO2, H2S และ SO4

2 -ในรูปแอโรซอล ซึ่งทั้ง 3 ชนิด กdาซซัลเฟอร>ไดออกไซด> 
มีความสําคัญที่สุด ดังน้ี 

แหล� ง กํ า เ นิดส�วนใหญ�ของซั ล เฟอร> ไดออกไซด> เกิ ดจ าก 
การกระทําของมนุษย> เช�น จากการเผาไหม�เช้ือเพลิงที่มีธาตุซัลเฟอร>ผสมอยู� โดยเฉพาะอย�างย่ิง 
ถ�านหิน นํ้ามันซึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต�องใช�นํ้ามันปxโตรเลียม โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 
การเผาไหม�เช้ือเพลิงที่มีซัลเฟอร> (S) เป=นองค>ประกอบ จะถูกออกซิไดซ>เป=นซัลเฟอร>ไดออกไซด> หรือ
เกิดจากการถลุงแร� เช�น แร�เหล็ก ตะกั่ว และสังกะสี ทําให�กํามะถันที่เจือปนอยู�ในสินแร�รั่วไหลออกมา
ระหว�างขบวนการถลุง และเมื่อรวมตัวกับกdาซออกซิเจนในอากาศกลายเป=นซัลเฟอร>ไดออกไซด> 



157 

ส�วนแหล�งกําเนิดจากธรรมชาติ ซัลเฟอร>ไดออกไซด>เกิดจากภูเขาไฟระเบิด หรือ เกิดจากการ
ออกซิเดชันของกdาซไฮโดรเจนซัลไฟด> โดยออกซิเจนหรือโอโซน และมีอนุภาคฝุjนหรือละอองนํ้าเป=น
ตัวเร�งปฏิกิริยา ซึ่งปฏิกิริยาดังกล�าวจะเกิดข้ึนได�เร็วเมื่อเกิดปรากฏการณ>ของหมอกควันเคมีแสง  
    ผลกระทบของกdาซซัลเฟอร>ไดออกไซด>ต�อสุขภาพและสิ่งแวดล�อม
เน่ืองจากเป=นกdาซที่มีกลิ่นเหม็นจึงทําให�เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เช�นการอักเสบของ
จมูก ลําคอ หากมีการหายใจเข�าไปอย�างต�อเน่ืองจะทําให�หลอดลมอักเสบ หรือในปริมาณความเข�มข�น
สูงจะทําให�ลิ้นไก�เกิดการเกร็งหดปxดทางเดินหายใจและตายทันที นอกจากเป=นอันตรายต�อสุขภาพแล�ว
ยังเป=นอันตรายต�อพืช คือ เมื่อกdาซซัลเฟอร>ไดออกไซด>ที่ปล�อยออกมาทําปฏิกิริยากับความช้ืนในนํ้าฝน 
ทําให�เกิดฝนกรด (H2SO4) ซึ่งจะส�งผลต�อพืช โดยทําลายคลอโรฟxลล> ทําให�ใบซีด การสังเคราะห>แสง
เกิดข้ึนน�อยลง อีกทั้งเมื่อพืชดูดซึมเข�าไปจะทําลายเน้ือเย่ือภายในทําให�เป=นจุด หรือเป=นรู ทําให�พืช
แคระแกร็น และผลผลิตลดลง นอกจากน้ีฝนกรดยังกัดกร�อนอาคาร โบราณสถาน สิ่งก�อสร�าง และ
วัสดุที่เป=นหินปูน หินอ�อน หรือทําลายสิ่งทอประเภทผ�าฝ3าย ไนล�อน หนังสัตว> และทําให�พลาสติก
เสื่อมคุณภาพเร็วข้ึน 

2.2.4) โอโซน(Ozon: O3) 
กdาซโอโซนประกอบด�วยธาตุออกซิเจน 3 อะตอม เป=นกdาซที่มี 

สีฟ3าอ�อน มีกลิ่นฉุน คล�ายคลอรีน และเป=นกdาซที่มีพิษต�อสิ่งมีชีวิต ในบรรยากาศที่ช้ันโทรโพสเฟyยร>จะ
มีปริมาณกdาซโอโซนน�อยมาก คือ ประมาณ 0.02 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งยังไม�ก�อให�เกิดอันตรายต�อ
สิ่งมีชีวิต 

(1) บทบาทของโอโซน 
โอโซนมีสองบทบาท คือ โอโซนเป=นกdาซพิษที่เป=นอันตรายต�อ

ร�างกาย และมีสมบัติเป=นกdาซเรือนกระจกซึ่งดูดกลืนรังสีอินฟราเรดทําให�บรรยากาศมีอุณหภูมิสูง 
อีกทั้งยังช�วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตซึ่งเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต ดังน้ี 

(1.1) โอโซนในช้ันโทรโพสเฟyยร> (Troposphere ozone) 
เป=นสารทุ ติยภูมิจากปฏิกิ ริ ยาเคมีแสงระหว�างสารไฮโดรคาร>บอนและ NOx ซึ่ ง เกิดจาก 
การเผาไหม�มวลชีวภาพ ส�วนใหญ�เกิดข้ึนจากเครื่องยนต>เครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปะปน
อยู�ในหมอกควัน เมื่อโอโซนอยู�ในบรรยากาศช้ันล�างหรือบนพื้นโลกจะเป=นพิษต�อร�างกาย 

(1.2) โอโซนในช้ันสตราโตสเฟyยร> (Stratosphere Ozone)
เป=นโอโซนในธรรมชาติที่เกิดบนพื้นผิวมีเพียง 10 % แต�โอโซนส�วนใหญ�ในช้ันสตราโทสเฟyยร>รวมตัว
เป=นช้ันบางๆที่ระยะสูงประมาณ 20 – 30 กิโลเมตร ทําหน�าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวง
อาทิตย>ออกไป 99 % ก�อนถึงพื้นโลก หากร�างกายมนุษย>ได�รับรังสีน้ีมากเกินไปจะทําให�เกิดมะเร็ง
ผิวหนัง และทําให�จุลินทรีย>ขนาดเล็กตายได� 
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ภาพท่ี 5.7 โอโซนในบรรยากาศ 

ที่มา: http://ozone.tmd.go.th/ozbasic.htm 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.8 แผนภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีแสงทําให�เกดิกdาซโอโซน 
ที่มา: http://www.eniscuola.net/en/mediateca/photochemical-smog 

 
(2) ผลกระทบต.อสุขภาพและสิ่งแวดล�อม 

กdาซโอโซนปริมาณ 0.1 ppm ทําให�เกิดการระคายเคืองตา 
หรือระคายเคืองต�อระบบทางเดินหายใจ ลดความสามารถในการทํางานของปอดลง เหน่ือยเร็ว 
มีอาการแสบตา โดยเฉพาะกับเด็ก คนชรา และคนที่เป=นโรคปอด นอกจากน้ีกdาซโอโซนยังส�งผล
กระทบต�อวัตถุ เช�น ยาง พลาสติก ทําให�เสื่อมคุณภาพ หรือสีทาบ�านซีดหรือลอกเร็ว และมีผลไป
ทําลายคลอโรฟxลล>ในพืช ทําให�ใบพืชซีดเหลืองไม�สามารถสังเคราะห>แสงได� หรือใบแห�งเหี่ยว อีกทั้ง
กdาซโอโซนทําให�เกิดปรากฏการณ>หมอกควันเคมีแสงทําให�ทัศนวิสัยในการหมองเห็นลดลง แสดงดัง
ภาพที่ 5.9 
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ภาพท่ี 5.9 ภาพหมอกควันหนาแน�นเน่ืองมาจากมลพิษโอโซนใน Los Angeles, สหรัฐอเมรกิา 
ที่มา : http://aqnis.pcd.go.th/n ode/1920 

 
2.2.5) สารไฮโดรคาร"บอน (Hydrocarbon: HC) 

สารประกอบไฮโดรคาร>บอน หมายถึง สารประกอบอินทรีย>ที่มี
เฉพาะธาตุคาร>บอนและไฮโดรเจนเป=นองค>ประกอบ โดยสารไฮโดรคาร>บอนมีหลายร�อยชนิด ซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต�างกันตามจํานวนและโครงสร�างของธาตุที่มาประกอบ สารประกอบ
ไฮโดรคาร>บอนมีทั้งที่อยู�ในสถานะของแข็ง เช�น พาราฟyน มีลักษณะคล�ายข้ีผึ้ง หรือในรูปของของเหลว 
เช�น นํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดต�า งๆ และบางชนิดยังสามารถระเหยกลายเป=นไอได�ในอุณหภูมิปกติ เช�น 
กdาซมีเทน (CH4) กdาซบิวเทน (C4H10) กdาซโพรเพน (C3H8) เป=นต�น ในธรรมชาติพบสารประกอบ
ไฮโดรคาร>บอนเกิดในแหล�งต�าง ๆ เช�น ยางไม� ถ�านหิน ปxโตรเลียม และการเน�าเป]�อยของสารอินทรีย> 
พวกซากพืชซากสัตว> ส�วนกิจกรรมมนุษย>ที่ทําให�เกิดการเผาไหม�ของเช้ือเพลิง เช�น การเผาไหม�ของ
นํ้ามันเช้ือเพลิง การเผาไหม�ถ�านหิน หรือการระเหยของนํ้ามันปxโตรเลียมสถานที่เก็บ หรือบริการนํ้ามนั 
อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามัน อุตสาหกรรมปxโตรเคมีต�าง ๆ และกระบวนการพ�นสี 

ผล ก ร ะทบ ต� อ สุ ขภาพขอ ง ม นุษย> แ ล ะสิ่ ง แ วดล� อ มขอ ง 
สารไฮโดรคาร>บอน โดยสารดังกล�าวสามารถเข�าสู�ระบบทางเดินหายใจหรือสัมผัสถูกเย่ือบุของร�างกาย 
เช�น เย่ือบุนัยน>ตา ทําให�มีอาการวิงเวียนศีรษะ หัวใจเต�นแรง เป=นอันตรายต�อระบบทางเดินหายใจทํา
ให�เกิดอาการระคายเคืองต�อเน้ือเย่ือ เกิดอาการผิดปกติต�อระบบทางเดินหายใจ แสบตา แสบจมูก 
นํ้าตาไหล นํ้ามูกไหล และบางชนิดอาจทําให�เกิดอันตรายได�มาก หากได�รับต�อเน่ืองในปริมาณมากและ
เป=นเวลานาน อาจก�อให�เกิดมะเร็งได� เช�น หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโรคาร>บอน (Polycyclic 
aromatic hydrocarbon:PAH) หรือ สารเบนโซไพริน (Benzopyrene) ซึ่งเกิดจากการเผานํ้ามัน
เช้ือเพลิง นอกจากน้ีไฮโดรคาร>บอนยังทําปฏิกิริยากับออกไซด>ของไนโตรเจนในอากาศ เกิดเป=นกdาซ
ต�าง ๆ เช�น กdาซโอโซนที่เป=นพิษ ทําให�เกิดหมอกควันแสง มีผลทําให�เกิดอาการระคายเคืองต�อ 
เย่ือบุทางเดินหายใจ และตาได� หรือเป=นสารที่ทําให� เกิดมะเร็งได� เช�น PAH สารประกอบ
ไฮโดรคาร>บอน เช�น กdาซมีเทน เป=นกdาซเรือนกระจกที่ก�อให�เกิดป1ญหาภาวะเรือนกระจกได�มาก โดยมี
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ช�วงอายุในบรรยากาศประมาณ 10 ปy และมี ศักยภาพทําให�โลกร�อนเป=น 25 เท�าของกdาซ
คาร>บอนไดออกไซด>  เ น่ืองจากสามารถสะท�อน และดูดกลืนรั งสีความร�อนได� ดีกว� ากd าซ
คาร>บอนไดออกไซด> พบมากในแหล�งเกษตรกรรม เช�น นาข�าว ปศุสัตว> และการสลายตัวของซากพืช
ซากสัตว> เป=นกdาซชนิดหน่ึงที่ทําให�บรรยากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง  

2.2.6) คลอร"โรฟูออร"โรคาร"บอน (Chlorofluorocarbon: CFC) 
คลอโรฟลูออโรคาร>บอน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว�า "ฟรีออน" 

(Freon) เกิดจากการสังเคราะห>ข้ึนต้ังแต� ปy พ.ศ.2474 โดย CFC คือ สารประกอบอินทรีย>ที่มีคาร>บอน 
(C) ฟลูออรีน (F) และคลอรีน (Cl) เป=นองค>ประกอบเป=นสารเสถียรสลายตัวยาก ซึ่งมีระยะเวลา 
การสลายตัว 100 - 400 ปy  เป=นกdาซที่เฉ่ือยต�อการเกิดปฏิกิริยาไม�ไวไฟ ไม�เป=นพิษและไม�มีกลิ่นจึงถูก
นําไปใช�ในอุตสาหกรรมต�างๆ อย�างแพร�หลายทั่วโลกซึ่งใช�ในอุตสาหกรรมต�างๆ โดยสาร CFC มี  
3 ชนิด คือ (1) CFC 11 (CFCl3) ใช�ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกโฟมที่มีความยืดหยุ�น ซึ่งใช�กับ
อุตสาหกรรมเฟอร>นิเจอร> (2) CFC 12 (CF2Cl2) ใช�เป=นตัวทําความเย็นในตู�เย็นและเครื่องปรับอากาศ 
(3) CFC 13 (C2F3Cl3) ใช�ทําความสะอาดแผงวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส> อย�างไรก็ตามแม� CFC มี
ประโยชน>แต�คุณสมบัติที่ไม�ค�อยทําปฏิกิริยาของ CFC มีบทบาทก�อให�เกิดภาวะเรือนกระจก และเป=น
สารที่มีศักยภาพในการทําลายช้ันโอโซน (Ozone Depleting Potential: ODP) โดยความเข�มข�นของ
ที่ CFC เพิ่มข้ึน 1 - 2 ppb จะมีผลทําให�ความเข�มข�นของโอโซนลดลงร�อยละ 10 หรือมากกว�าน้ัน
ส�งผลทําให�รังสีอัลตราไวโอเล็ตสามารถแผ�เข�ามาสู�ผิวโลกได�อย�างเข�มข�นข้ึน ทําให�โลกมีอุณหภูมิที่ร�อน
ข้ึนและเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต 

5.2.6 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 
1) ผลกระทบต.อสุขภาพของมนุษย" สารมลพิษทางอากาศที่มนุษย>รับเข�าไปอาจ

ทําให�เกิดอาการระคายเคืองของอวัยวะสัมผัสต�างๆ เช�น ตา จมูก ปาก และหากเข�าสู�ร�างกายใน
ปริมาณมากจะก�อให�เกิดผลกระทบโดยทันที แต�หากรับเข�าไปในปริมาณน�อยจะเข�าไปสะสมในร�างกาย
จนส�งผลทําให�เกิดป1ญหาสุขภาพได� ที่พบบ�อย ๆ ได�แก� โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต�าง ๆรวมถึง
ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงหน�าที่ของสรีระต�าง ๆ (Physiological functions) ของร�างกาย         ที่
สําคัญ ได�แก� การเสื่อมประสิทธิภาพในการทํางานทางด�านการระบายอากาศของปอด การนําพา
ออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง การปรับตัวให�เข�ากับความมืดของตา หรือหน�าที่อื่น ๆ      
ของระบบประสาท เช�น สารหนูทําให�เกิดโรคไข�ดํา เกิดการระคายเคืองต�อผิวหนัง ทางเดินหายใจ    
หากสะสมมาก ๆ ทําให�เป=นมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง เป=นอัมพาต สมองเสื่อม โลหิตจาง และตับและ
ไตเสื่อม นอกจากน้ีกลิ่นที่ไม�พึงประสงค>ส�งผลทําเกิดความรําคาญมีผลต�อสภาพจิตใจของคนที่อาศัยอยู�
บริเวณที่เกิดป1ญหามลพิษทางอากาศ 

2) ผลกระทบต.อพืชสัตว"และระบบนิเวศ เมื่อพืชได�รับสารมลพิษที่ปนเป]^อนใน
อากาศบางชนิด อาจทําให�อันตรายหรือ.เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถวัดหรือตรวจสอบได�โดยตรง
โดยสารมลพิษบางชนิดอาจทําลายส�วนต�าง ๆ ของพืช ได�แก� ใบ ลําต�น หรือดอก ตัวอย�างเช�น
ไฮโดรคาร>บอน เช�น อีไทลีนทําให�เกิดพิษที่ ใบ ตา และดอกของพืช มีผลเสีย คือ ความไม�สมดุลของ
อาหาร ในลําต�นของพืช  หรือซัลเฟอร>ไดออกไซด>ทําให�เกิดพิษเรื้อรังต�อพืชด�วยการเปลี่ยนสีของ
เน้ือเย่ือใบของพืชจนกลายเป=นสีเหลืองหรือเกิดคลอโรซิส (Chlorosis) เป=นการสูญเสียคลอโรฟxลล>หรอื
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หยุดสร�างคลอโรฟxลล>สารพวกออกซิแดนท> (Oxidant) จะไปทําให�ส�วนของใบแห�งเหี่ยวและทําให�เซลล>
ใบยุบตัวไนโตรเจนออกไซด>จะทําให�เกิดแผลที่ใบและทําให�เกิดพิษเฉียบพลัน (พัฒนา มูลพฤกษ>, 
2545) นอกจากน้ีฝุjนละอองที่เคลือบที่ผิวใบยังส�งผลทําให�พืชสังเคราะห>แสงได�น�อยลง โดยการที่พืช
ได�รับมลพิษส�งผลต�อเน่ืองทําให�ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และผลผลิตบางส�วนมีการปนเป]^อน 
สารมลพิษที่เป=นอันตรายต�อผู�บริโภค 

ส�วนสัตว>ได�รับอากาศที่มีมลพิษปะปนเข�าสู� ร�างกายโดยตรง หรือโดย 
การกินหญ�าหรือพืชอื่น ๆ ที่มีมลพิษทางอากาศตกสะสมอยู�ด�วยปริมาณมากพอที่อาจเกิดอันตรายได� 
โดยสารมลพิษที่พบว�าทําให�เกิดอันตรายต�อปศุสัตว>มากที่สุด ได�แก� สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม 
 (พิไท ตาทอง, 2546) 

3) ผลกระทบต. อร ะบบนิเ วศ กา ร เกิ ดมลพิษท างอาก าศส� ง ผ ลทํ า ใ ห� 
การเจริญเติบโตของพืชลดลงปjาไม�ไม�เจริญเติบโต ส�งผลทําให�ความสมบูรณ>ของระบบนิเวศปjาไม�ลดลง 
เช�น บริเวณแหล�งท�องเที่ยวที่มีการสัญจรจํานวนมากจะส�งผลทําให�เขตชีวมวลเหล�าน้ันได�รับอากาศ
เสียปริมาณมากอย�างต�อเน่ือง ทําให�สายพันธุ>ที่มีความไวต�อมลพิษตายไป ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของพื้นที่ลดลง ดังน้ันจะเห็นว�านอกจากมลพิษจะส�งผลกระทบต�อพืชและสัตว>ยังส�งผลต�อ
ความหลากหลายของระบบนิเวศอีกด�วย 

4) ผลต.อวัตถุและทรัพย"สิน สารมลพิษทางอากาศทําให�วัสดุเกิดความเสียหาย 
เกิดความสกปรก หรือปฏิกิริยาทางเคมีทําให�อาคารผุกร�อนได� โดยกลไกที่ทําให�เกิดความเสียหาย 
ต�อวัตถุ ได�แก� การขัดสีของฝุjนทรายที่มีอยู�ในกระแสลมในบรรยากาศกับวัตถุต�าง ๆ เช�น อาคาร 
สิ่งก�อสร�าง หรือสถาป1ตยกรรม เป=นเวลานานก็จะทําให�วัสดุสึกกร�อน การตกตะกอนของอนุภาค     
มลสารลงบนพื้นผิวของวัตถุทําให�เกิดความสกปรก และวิธีการทําความสะอาดหรือกําจัดอนุภาค
เหล�าน้ันออกอาจทําให�เกิดความเสียหายข้ึนได� รวมทั้งการทําปฏิกิริยาเคมีและการกัดกร�อนระหว�าง 
มลสารกับผิวของวัตถุก็อาจเกิดข้ึนได� เช�น ฝนกรดทําให�โลหะผุกร�อน ทําลายผิวหน�าของสิ่งก�อสร�าง 
ทําให�เกิดความเสียหายทางศิลปะ หรือทําให�ยางและพลาสติกเปราะและแตก ผ�าเป]�อยและขาด  
หรือทําให�ผิวเซรามิกส>ด�าน นอกจากน้ีมลพิษทางอากาศ เช�น ควัน เขม�าเกาะติดกับผิววัตถุหรือ
สิ่งก�อสร�างทําให�เกิดความสกปรกและต�องเสียค�าใช�จ�ายในการทําความสะอาด 

5.2.7 การปgองกันแก�ไขมลพิษทางอากาศ 
การแก�ไขป1ญหามลพิษทางอากาศหากต�องการให� เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดจําเป=นจะต�องใช�มาตรการหลาย ๆ ด�านในการแก�ไขและควบคุม โดยแยกตาม
มาตรการแต�ละด�าน ดังน้ี 

1) การให�ความรู� โดยให�ความรู�ความเข�าใจเรื่องมลพิษทางอากาศแก�ประชากร
และผู�ประกอบการ ให�ตระหนักถึงความสําคัญถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน และร�วมมือในการเฝ3าระวัง    
และแก�ไขป1ญหามลพิษทางอากาศ เช�น การใช�เช้ือเพลิงในบ�าน หรือการกําจัดขยะที่ถูกวิธี กระตุ�นให�
ประชาชนดูแลรักษาสภาพรถยนต>หรือรถจักรยานยนต>ให�มีประสิทธิภาพ รวมถึงรณรงค>ใน 
การปลูกต�นไม� เน่ืองจากต�นไม�ช�วยดักและดูดซับมลพิษทางอากาศไว�ได� กรณีฝุjนละอองติดที่ใบ หรือ 
ลําต�นช�วยลดการกระจายของสารมลพิษ นอกจากน้ียังช�วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศให�พอเหมาะ 



162 

2) การใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก�ไขและควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยการ
นําเอาอุปกรณ>ควบคุมมลพิษประเภทต�าง ๆ มาใช�เพื่อกําจัดหรือลดปริมาณของมลสารที่ถูกปล�อยสู�
บรรยากาศ โดยเฉพาะจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยใช�วิธีการที่เหมาะสม ประหยัด และ
เกิดผลสูงสุด เช�น การใช�เครื่องมือกําจัดฝุjนแบบต�าง ๆ การกําจัดอากาศเสียที่เกิดข้ึนจากโรงงาน 
ย�อยดินด�วยการฉีดนํ้า หรือการทําให�เช้ือเพลิงเกิดการเผาไหม�อย�างสมบูรณ> เป=นต�น 

3) มาตรการทางด�านกฎหมาย โดยการออกกฎหมายกําหนดมาตรฐาน 
คุณภาพอากาศ เพื่อใช�เป=นมาตรการสําคัญในการควบคุมมลพิษทางอากาศและมีการบังคับใช�อย�าง
เคร�งคัด ซึ่งกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศแบ�งเป=น 2 ประเภท คือมาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป
และมาตรฐานการระบายมลพิษออกจากแหล�งกําเนิด เช�น การสั่งปxดโรงงานในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดของกฎหมาย การตรวจจับรถยนต>ที่ปล�อยควันดํา เป=นต�น 

4) การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ โดยการออกกฎหมายให�มีมาตรฐานควบคุม
การปล�อยกdาซที่เป=นสารมลพิษที่มีอยู�ในไอเสียของเครื่องยนต>ประเภทต�าง ๆ ไม�ให�เกินเกณฑ>ที่กําหนด
ได�แก� กdาซคาร>บอนไดออกไซด> ไฮโดรคาร>บอน และออกไซด>ของไนโตรเจน ดังน้ันผู�ใช�รถต�องหมั่น
ตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพของเครื่องยนต>อยู�เสมอ เพื่อป3องกันไม�ให�เครื่องยนต>ปล�อยควันดํา หรือ
สารพิษ วิธีการที่ใช�ได�ผลดีในการควบคุมสารมลพิษอีกวิธีหน่ึง คือ การติดต้ังเครื่องเปลี่ยนไอเสีย
รถยนต> (Catalyst converters) 

5.3 มลพิษทางดิน(Soil Pollution) 
5.3.1 มลพิษทางดิน 

ดินเป=นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากเทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจาก
การแปรสภาพหรือสลายตัวของหิน แร�ธาตุ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล�ากันตามธรรมชาติรวมกัน
เป=นช้ันบาง ๆ เมื่อมีนํ้าและอากาศที่เหมาะสมก็จะทําให�พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู�ได� 

ดินมีความสําคัญต�อการดํารงชีวิตของมนุษย>และสิ่งมีชีวิตมีบทบาทหน�าที่สําคัญ 
ทั้งเป=นแหล�งผลิตป1จจัยพื้นฐานทั้ง 4 ด�าน ในการดํารงชีวิตของมนุษย> คือ อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ที่อยู�
อาศัย และยารักษาโรค เป=นแหล�งกําเนิดของพืชและที่อยู�อาศัยของสิ่งมีชีวิตต�างๆ นอกจากน้ีดินยัง
เป=นที่รองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลต�าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรมของมนุษย> เมื่อมีของเสียสะสมในดิน 
มากจะทําให�เกิดมลพิษทางดิน  นอกจากน้ีในป1จจุบันความต�องการใช�ประโยชน>จากทรัพยากรดิน
เพิ่มข้ึนตามจํานวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให�มีการใช�ทรัพยากรดิน
มากข้ึนรวมถึงการใช�ที่ดินอย�างไม�ถูกต�องตามหลักวิชาการ ขาดการบํารุงดูแลรักษา และการอนุรักษ>
ฟ]^นฟูดินอย�างเหมาะสมจึงเป=นผลทําให�เกิดมลพิษทางดิน 

มลพิษทางดิน (Soil Pollution) คือ ภาวะการปนเป]^อนของดินด�วยสารมลพิษ
ของดินมากเกินขีดจํากัด จนเป=นอันตรายต�อสุขภาพ อนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย> และ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว> (ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และคณะ, 2559: 4) 
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5.3.2 สาเหตุของการเกิดมลพิษทางดิน 
มลพิษทางดินเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย> ดังน้ี  
1) มลพิษทางดินท่ีเกิดโดยธรรมชาติ 

เกิดจากธรรมชาติที่ไม�เอื้ออํานวย เช�น เกิดความแห�งแล�ง ดินที่มีนํ้าท�วมขัง
ตลอดเวลา ดินที่ เกิดการกัดเซาะจนเกิดการชะล�างพังทลายของหน�าดิน หรือความบกพร�อง 
ทางกายภาพของดิน เช�น ดินทรายจัด ดินลูกรัง หรือดินกรวดปนหิน หรือเกิดจากการสลายตัวของ
วัตถุต�นกําเนิดของดิน (Parent Materials) เมื่อสลายตัวทําให�คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง และ
แตกต�างจากสภาพด้ังเดิมตามธรรมชาติ และอาจเกิดจากวัตถุต�นกําเนิดดินที่มีแร�บางชนิดสะสมอยู� 
เมื่อสลายตัวทําให�เกิดการปนเป]^อนออกมาในดิน โดยอาจอยู�ในรูปของโลหะพิษ กัมมันตภาพรังสี กรด 
และด�าง ทําให�เกิดมลพิษทางดิน ดังน้ี 

1.1) ดินเปร้ียว(Acid soil) 
ดินเปรี้ยวหรือดินกรด หมายถึง ดินที่มีค�าความเป=นกรดเป=นด�าง (pH) 

ตํ่ากว�า 7 อย�างไรก็ตามความเป=นกรดของดินในแต�ละช�วงค�า pH ที่ตํ่ากว�า 7.0 มีผลต�อการปลดปล�อย
ธาตุอาหารที่เป=นประโยชน>ต�อพืชแตกต�างกัน รวมถึงมีผลต�อการเจริญเติบโตและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ในดินโดยปกติดินที่มีค�า pH ตํ่ากว�า 5.5 ลงมาเท�าน้ันที่ถือว�าความเป=นกรด ซึ่งส�งผลกระทบต�อ 
การละลายของธาตุอาหาร ความเป=นพิษของธาตุบางอย�าง และกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในดิน 

1.1.1) ประเภทของดินเปร้ียว 
ดินเปรี้ยวจะมีลักษณะของดินและกระบวนการเกิดดินเปรี้ยว 

 3 ประเภท ดังน้ี 
(1) ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดจัด (Acid sulfate soil) เกิดจาก

การทับถมของตะกอนนํ้าทะเลหรือนํ้ากร�อย ซึ่งเป=นบริเวณที่เคยได�รับอิทธิพลจากน้ําทะเลท�วมถึง 
มาก�อน โดยจุลลินทรีย>ในดินจะเปลี่ยนสารประกอบพวกกํามะถันในน้ําทะเลให�เป=นแร�ไพไรท> (FeS2) 
สะสมอยู�ในสภาพน้ําขัง ต�อมาถ�ามีการระบายน้ําออกไปจนทําให�ดินแห�งจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมีทําให�แร�ไพไรท>ถูกเปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดจะได�กรดกํามะถันซึ่งเป=นสาเหตุทําให�ดินเป=นกรดจดั
และมักจะพบสารประกอบของเหล็กที่สําคัญตัวหน่ึง คือ“จาโรไซท>”ที่มีสีเหลืองคล�ายฟางข�าว จึงเป=น
สิ่งที่ใช�สังเกตลักษณะของดินเปรี้ยวจัด 

(2) ดินอินทรีย>หรือดินพรุ แพร�กระจายอยู�หนาแน�นอยู�ตาม 
แนวชายแดนหรือเขตชายแดนไทยและมาเลเซียเป=นส�วนใหญ� นอกจากน้ันยังพบโดยทั่ว ๆ ไปใน
ภาคใต�และภาคตะวันออกของประเทศ พื้นที่ที่เป=นพื้นที่พรุตามธรรมชาติจะเป=นที่ลุ�มนํ้าที่มีนํ้าขังอยู�
ตลอดทั้งปy ซึ่งเกิดจากการทับถมของพืชต�าง ๆ ที่เป]�อยผุพังเป=นช้ันหนาต้ังแต� 40 เซนติเมตร ไปจนถึงมี
ความหนาประมาณ 10 เมตร มีการสลายตัวอย�างช�า ๆ ทําให�กรดอินทรีย>ถูกปล�อยออกมาสะสมอยู�
ตลอดเวลาอย�างต�อเน่ือง ดินชนิดน้ีจะมีปริมาณดินเหนียวตํ่าและมีปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองที่จําเป=นต�อพืชอยู�น�อย 

(3) ดินกรดหรือดินกรดธรรมดา เป=นดินเก�าแก�อายุมากพบได�
โดยทั่วไป ดินกรดเกิดข้ึนบริเวณพื้นที่เขตร�อนช้ืนมีฝนตกชุก ดินที่ผ�านกระบวนการชะล�าง หรือดินที่ 
ถูกใช�ประโยชน>มาเป=นเวลานาน ซึ่งจะทําให�ดินมีความอุดมสมบูรณ>ตํ่า เน่ืองจากดินเหนียวและ
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อินทรียวัตถุถูกชะล�างไปด�วยมีผลทําให�ความอุดมสมบูรณ>โดยทั่วๆ ไปของดินตํ่าจนถึงตํ่ามาก 
นอกจากน้ีดินยังมีความสามารถในการอุ�มนํ้าตํ่าอีกด�วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.10 ลักษณะทั่วไปของดินเปรี้ยว 
ที่มา : http://www.kasetup.com/2017/03/blog-post_72.html 

 
1.1.2) วิธีแก�ไขปsญหาดินเปร้ียว  การปรับปรุ งดินเปรี้ยวเพื่อลด 

ความเป=นกรดและปริมาณสารที่เป=นพิษในดิน รวมทั้งป3องกันการเกิดกรดเพิ่มข้ึนควบคู�กันไปกับ 
การเพิ่มเติมธาตุอาหารพืชลงไปในดิน การจะเลือกใช�วิธีใดหรือใช�หลายวิธีร�วมกันน้ันข้ึนอยู�กับ
สถานการณ>ความจําเป=นและความเหมาะสมของแต�ละพื้นที่ แนวทางสําคัญที่สามาถนํามาแก�ไข 
ป1ญหาดินกรดได� โดยการนําแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช คือ “ทฤษฎีการแกล�งดิน” ซึ่งเป=นวิธีการแก�ไขป1ญหาดินเปรี้ยวด�วยการแกล�งดินให�เปรี้ยว
ด�วยการทําให�ดินแห�งและเปyยกสลับกันไปเพื่อเร�งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งการทําให�ดินแห�งจะทาํให�
สารไพไรต>ที่อยู�ในดินเปรี้ยวทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล�วปลดปล�อยกํามะถันออกมา ทําให�
ดินเป=นกรดจัดจนถึงจุดที่พืชไม�สามารถเจริญงอกงามได� จากน้ันจึงหาวิธีการปรับปรุงดินให�สามารถ
ปลูกพืชได� วิธีการแกล�งดินแบ�งเป=น 3 ข้ันตอนคือ 

(1) การควบคุมระดับนํ้าใต�ดิน เพื่อป3องกันการเกิดกรดกํามะถัน 
จึงต�องควบคุมนํ้าใต�ดินให�อยู�เหนือช้ันดินที่มีสารไพไรต>เพื่อไม�ให�เกิดการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 

(2) การปรับปรุงดินมี 3 วิธี ตามสภาพดินและความเหมาะสม 
คือ การใช�นํ้าชะล�างความเป=นกรดจะทําให�ค�า pH เพิ่มข้ึน และเจือจางสารละลายเหล็กและอะลูมินัม 
ที่เป=นพิษ หรือการใช�ปูนผสมคลุกเคล�าหน�าดิน เช�น ปูนขาว ปูนมาร>ล และการใช�ปูนควบคู�กับการใช�
นํ้าชะล�าง และควบคุมระดับนํ้าใต�ดิน วิธีผสมผสานน้ีใช�ได�ผลมากในพื้นที่ที่ดินเป=นกรดจัดรุนแรง และ 
ถูกปล�อยทิ้งเป=นเวลานาน 

(3) การปรับสภาพพื้นที่มี 2 วิธี คือ การปรับระดับผิวหน�าดินให�มี
ความลาดเอียงเพื่อให�นํ้าไหลไปสู�คลองระบายนํ้า และการยกร�องปลูกพืช โดยพืชที่ปลูกควรเป=นพืช
ล�มลุกหรือพืชผักและควรปลูกเป=นพืชหมุนเวียนกับการปลูกข�าว 
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1.2) ดินเค็ม (Saline soli) 
ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีสารละลายเกลือละลายอยู�ในดินเป=นปริมาณมาก 

จนมีผลต�อการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณผลผลิต คุณภาพของผลผลิต และอาจถึงข้ันทําให�พืชและ
สัตว>ตายได�  (ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และคณะ, 2559: 402) 

1.2.1) ประเภทของดินเค็ม 
จากการกําหนดของ U.S. Salinity Laboratory Staff (1954: 4) 

สามารถจําแนกประเภทดินเค็ม โดยอาศัยค�าการนําไฟฟ3า (ECe) และ สัดส�วนการดูดซับโซเดียม 
(Sodium adsorption ratio; SAR ) ได� 3 ชนิดดังน้ี 

(1) ดินเค็ม (Saline soil) หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลืออยู�สูงและ
ละลายนํ้าได�ง�าย หรือมีโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได�มีปริมาณสูงจนเป=นอันตรายต�อการเจริญเติบโตของพืช
โดยมีค�า ECe มากกว�า 4 dS/m และมีค�า SAR น�อยกว�า13 และ pH มีค�าไม�เกิน 8.5 

(2) ดินโซดิก (Sodic soil) หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลืออยู�สูงและ
ละลายนํ้าได�ง�าย หรือมีโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได�มีปริมาณสูงมากจนเป=นอันตรายต�อการเจริญเติบโต
ของพืชโดยมีค�า ECe ตํ่ากว�า4 dS/m และมีค�า SAR สูงกว�า13 และ pH ได�สูงเกิน 8.5 

(3) ดินเค็มโซดิก (Saline sodic soil) หมายถึง ดินที่มีปริมาณ
เกลืออยู�สูงมากและละลายนํ้าได�ง�าย หรือมีโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได�มีปริมาณสูงมากจนเป=นอันตรายต�อ
การเจริญเติบโตของพืช มีค�าECe สูงกว�า 4 dS/m และมีค�า SAR สูงกว�า 13 และ pH ได�สูงเกิน 8.5 

1.2.2) การกระจายของดินเค็มในประเทศไทย 
ดินเค็มในประเทศไทยแบ�งออกเป=น 2 ประเภท คือ ดินเค็มบก

และดินเค็มชายทะเล ดังน้ี 
(1)  ดินเค็มบก พบได�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

โดยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดเน่ืองจากเกลือในรูปโซเดียมคลอไรด> (NaCl) ซึ่งมีแหล�งกําเนิด
จากหินเกลือใต�ดินหรือนํ้าใต�ดินเค็ม รวมถึงเกิดจากการสลายตัวของหินทราย หินดินดาน ซึ่งพบพื้นที่ 
ดินเค็มกระจายอยู�ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก�น กาฬสินธุ>และมหาสารคาม เป=นต�น ส�วนดิน
เค็มภาคกลาง เกิดจากการได�รับอิทธิพลจากนํ้าข้ึนนํ้าลงของนํ้าในแม�นํ้าซึ่งนํ้าทะเลหนุนทําให�เกิด 
นํ้ากร�อยการทับถมของตะกอนนํ้ากร�อยและตะกอนนํ้าเค็มเป=นเวลานาน หรือเกิดจากนํ้าใต�ดินที่ 
ไหลผ�านแหล�งเกลือแล�วไปโผล�ในที่ดินไม�เค็มที่อยู�ตํ่ากว�าทําให�ดินบริเวณที่ตํ่ากว�ากลายเป=นดินเค็ม ซึ่ง
พบแพร�กระจายอยู�ในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และอ�างทอง เป=นต�น นอกจากน้ีดินเค็มอาจ
เกิดจากการกระทําของมนุษย> เช�น การทํานาเกลือ การสูบนํ้าเค็มมาใช� การขุดดินเพื่อยกร�องทําสวน
การสร�างเข่ือนเก็บกักนํ้าเหนือพื้นที่แหล�งเกลือและการใช�ปุkยเคมีมากเกินไป เป=นต�น 

(2) ดินเค็มชายทะเล กระจายอยู�ตามลุ�มนํ้าและสันดอนปากแม�นํ้า
ตลอดชายฝ1�งทะเลของประเทศไทย ซึ่งการเกิดดินเค็มประเภทน้ีเน่ืองจากการได�รับอิทธิพลจากการข้ึน
ลงของนํ้าทะเลโดยตรง ดินที่นํ้าทะเลท�วมถึงและเป=นตะกอนของนํ้าทะเลหรือนํ้ากร�อยล�วนมีโอกาส
เป=นดินเค็มทั้งสิ้น 
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                  (ก) ดินเค็มบก                                         (ข) ดินเค็มชายทะเล 

ภาพท่ี 5.11 ลักษณะดินเค็ม 
ที่มา : (ก) https://soclaimon.wordpress.com/2014/11/26  
 (ข)http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_problem.htm 
 

1.2.3) วิธีแก�ไขปsญหาดินเค็ม 
การป3องกันไม�ให�เกิดการแพร�กระจายดินเค็มเพิ่มมากข้ึนต�อง

พิจารณาจากสาเหตุของการเกิดสภาวะดินเค็ม โดยดําเนินการได�ดังน้ี 
(1) วิธีทางวิศวกรรม เช�น การชลประทาน การสร�างอ�างเก็บนํ้า

อย�างถูกวิธี การจัดการนํ้าส�วนเกิน หรือการล�างดิน โดยออกแบบพิจารณาเพื่อลดหรือตัดกระแส 
การไหลของนํ้าใต�ดินให�อยู�ในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุดเพื่อไม�ให�เพิ่มระดับดินเค็มใต�นํ้าในพื้นที่ลุ�ม 

(2) วิธีทางชีววิทยาโดยใช� วิธีการทางพืชเช�นการปลูกปjาเพื่อ
ป3องกันการแพร�กระจายดินเค็ม และฟ]^นฟูสภาพดินโดยปลูกไม�ยืนต�นหรือไม�โตเร็วมีรากลึกใช�นํ้ามาก
บนพื้นที่หรือใช�พืชทนเค็ม เพื่อทําให�เกิดสมดุลการใช�นํ้าและนํ้าใต�ดินในพื้นที่ เช�น พืชตระกูลหญ�า 
ตระกูลถ่ัว หรือยูคาลิปตัส กระถินณรงค> และมะยม เป=นต�น หรือการใส�วัสดุปรับปรุงดิน เช�น ปุkยหมัก 
ปุkยคอก หรือปุkยพืชสด เช�น โสนอัฟริกา โสนอินเดียหรือ แหนแดง หรือใส�แกลบ ฟางข�าว ยิปซั่ม  เพื่อ
การลดสภาพด�างและเป=นการเพิ่มธาตุอาหารให�แก�ดิน 

(3) วิธีผสมผสานการแก�ไขเพื่อลดระดับความเค็มดินลงให�สามารถ
ปลูกพืชได� โดยการใช�นํ้าชะล�างเกลือจากดิน และการปรับปรุงดินโดยการให�นํ้าชะล�างดินซึ่งทําได� 
ทั้งแบบต�อเน่ืองและแบบขังนํ้าเป=นช�วงเวลา นอกจากน้ีการใช�พื้นที่ดินเค็มให�เกิดประโยชน>ตามสภาพ 
ที่เป=นอยู�ไม�ปล�อยให�พื้นดินว�างเปล�าโดยการปลูกพืชคลุมดิน หรือมีการเพิ่มผลผลิตพืชโดยเปลี่ยนพืช
เป=นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม เช�น พืชทนเค็มหรือพืชชอบเกลือ เช�น มะขามเทศ มะพร�าว ยูคาลิปตัส    
มันเทศ และข�าวทนเค็ม เป=นต�น 

1.3) ดินท่ีมีการสะสมของโลหะหนักหรือจุลธาตุท่ีเปkนพิษ ตามธรรมชาติ 
มีปริมาณโลหะหนัก เช�น แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท เป=นต�น ซึ่งมีอยู�ในปริมาณน�อยมาก นอกจาก
การกระทําของมนุษย> เช�น การทําเหมืองแร� ที่ส�งผลทําให�โลหะหนักเกิดการปนเป]^อนในดินสูงข้ึน 

1.4) จุลินทรีย"หรือเชื้อโรค โดยปกติในดินจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู� 
เป=นจํานวนมาก ทั้งที่เป=นประโยชน>และที่เป=นเช้ือโรคที่ทําให�เกิดผลต�อสุขภาพอนามัยของมนุษย> สัตว> 
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และพืช โดยจุลินทรีย>ก�อโรค ได�แก� พยาธิ แบคทีเรีย และไวรัส เป=นต�น ซึ่งจะมีปริมาณมากน�อยข้ึนอยู�
กับสิ่งแวดล�อมในดิน เช�น อุณหภูมิ ความช้ืน และอินทรียวัตถุในดิน เป=นต�น 

2) มลพิษทางดินท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย" 
2.1) ของเสียจากชุมชน มีทั้งของแข็ง ของเหลวและกdาซ ได�แก� เศษอาหาร 

ถุงพลาสติก กล�องโฟม เศษโลหะ ขวดบรรจุภัณฑ>ต�าง ๆ หรือนํ้าเสียจากครัวเรือนจากการใช�ประโยชน>
หรือการขับถ�ายของเสีย เป=นต�น หากของเสียทั้งหลายจากชุมชนทิ้งลงดินทําให�ดินเกิดการปนเป]^อน
ของเช้ือโรค ดินจะเสื่อมคุณภาพหรือไม�สามารถใช�ประโยชน>ได� หรือการใช�นํ้าบาดาลมากเกินไปเพื่อ 
การบริโภคทําให�ปริมาณนํ้าใต�ดินทีอยู�ใกล�แหล�งหินเกลือทําให�เกลือมาสู�ผิวดินได�เร็วข้ึน ทําให�นํ้าใต�ดิน
เป=นนํ้ากร�อยหรือนํ้าเค็มทําให�มีการสะสมของเกลือในดินจนกระทั่งเปลี่ยนเป=นดินเค็มได� 

2.2) ของเสียจากเกษตรกรรม การทําเกษตรกรรมที่มุ�งเน�นทางเศรษฐกิจทาํให�
มีการนําปุkยเคมีมาใช�สูงข้ึนเพื่อช�วยเร�งการผลิต การใช�ปุkยเคมีที่ไม�ถูกต�องส�งผลทําให�ดินเสือ่มโทรมมผีล
ทําให�ผลผลิตตํ่าและเกิดดินเสียได�ในที่สุด นอกจากน้ีการทําเกษตรแผนใหม�ต้ังแต�สงครามโลกครั้งที ่2มี
การนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว> (Pesticides) ทั้งสารอินทรีย>และอนินทรีย>มาใช�ป3องกันผลผลิต
ทําให�สารเหล�าน้ีมีผลกระทบต�อสุขภาพมนุษย> พืชและสัตว>และตกค�างในดินอาจสะสมในดินและพชืจน
เป=นอันตรายต�อมนุษย>ตามระบบการกินในห�วงโซ�อาหาร 

2.3) ของเสียจากอุตสาหกรรม การปล�อยของเสียทั้งที่ เป=นสารอินทรีย> 
สารเคมีโลหะหนัก สารกัมมันตภาพรังสี และขยะมูลฝอย ทําให�เกิดการสะสมตกค�างของสารพิษ และ 
ของเสียต�างๆ มลพิษทางดินจะมีระดับความรุนแรงมากหรือน�อยข้ึนอยู�กับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
วิธีการผลิต และประเภทของผลิตภัณฑ>ที่ได�จากโรงงานอุตสาหกรรมในแต�ละประเภท 

2.4) ของเสียจากการทําเหมืองแร. เป=นการปนเป]^อนของโลหะหนักต�าง ๆ    
มักเจือปนอยู�ในสินแร�โลหะหนักจะถูกพืชดูดซับและสะสมอยู�ในตัวสัตว> เมื่อมนุษย>บริโภคพืชเหล�าน้ัน
เข�าไปจะได�รับพิษ เช�น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู เป=นต�น 

2.5) ขยะมูลฝอยและของเสียต.าง ๆ มลสารที่ เป=นสารเคมีในขยะที่ ถูก 
ปล�อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน การเกษตรกรรมและอื่นๆ มีส�วนประกอบที่เป=นสารเคมีที่
ก�อให�เกิดมลพิษ จากวิธีการกําจัดขยะในลักษณะต�างๆ เช�น การทิ้งกองบนพื้นดิน การเผา การฝ1งกลบ 
ซึ่งหากกําจัดขยะไม�ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล อาจมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม เช�น การรั่วไหลของ
สารเคมีในระบบฝ1งกลบขยะทําให�สารเคมีซึมลงสู�แหล�งนํ้าใต�ดิน (อนามัย เทศกะทึก, 2550:80) 

5.3.3 สารมลพิษในดิน 
1) ปุxยเคมี (Fertilizer) เป=นสารสังเคราะห>ที่ช�วยในการปรับสภาพของดิน โดย 

ช�วยเพิ่มแร�ธาตุในดินซึ่งนํามาใช�ในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตให�สูงข้ึน แต�หากใช�ไม�ถูกต�อง
เหมาะสม และใช�เป=นระยะเวลานานจะทําให�ดินเสื่อมโทรม และผลผลิตที่ได�รับจากดินน้ันลดตํ่าลง 
เช�น ปุkยยูเรียหากใส�มากจะทําให�ดินเป=นกรด ปุkยแอมโมเนียมซัลเฟตเมื่อละลายนํ้าจะถูกแบคทีเรีย
เปลี่ยนเป=นไนเตรท และจะเกิดกdาซไฮโดรเจนซัลไฟด>ซึ่งเป=นอันตรายต�อระบบหายใจ เป=นต�น 

2) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว" (Pesticide) เช�น ยาฆ�าแมลง ยาปราบวัชพืช 
ยาฆ�ารา ซึ่งบางชนิดย�อยสลายได�ช�าและมีการสะสมตกค�าง และพืชดูดซึมสารดังกล�าวและถ�ายทอดมา
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สู�คนที่บริโภคพืชเหล�าน้ีทําให�เกิดผลกระทบต�อสุขภาพได� สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว>เมื่อแบ�งตาม
องค>ประกอบกลุ�มเป3าหมายแบ�งได� 4 ประเภท ดังน้ี(ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนาและคณะ, 2559: 99) 

2.1) สารเคมีกําจัดแมลง(Insecticide) สารเคมีกําจัดแมลงเป=นสารเคมี
การเกษตรที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด สารเคมีกําจัดแมลงแบ�งออกเป=นกลุ�มใหญ�ๆ ตามชนิดของสารเคมี
ได� 4 ประเภท คือ 

2.1.1) กลุ�มออร>กาโนคลอรีน ซึ่งเป=นกลุ�มของสารเคมีที่มีคลอรีนเป=น
องค>ประกอบ สารเคมีกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีที่นิยมใช�กันมาก คือ ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) 
ออลดริน (Aldrin) ท็อกซาฟyน (Toxaphene) คลอเดน (Chlordane) ลินเดน (Lindane) เอนดริน 
(Endrin) และเฮปตาคลอร> (Heptachlor) เป=นต�น เป=นสารที่ฆ�าแมลงได�ในวงกว�างและมีความคงทน
ในดินและสภาพแวดล�อมได�นาน ทําให�พบสารตกค�างในห�วงโซ�อาหารและสิ่งแวดล�อมได�นาน บางชนิด
อาจตกค�างได�นานหลายสิบปy ป1จจุบันประเทศส�วนใหญ�ทั่วโลกจะไม�อนุญาตให�ใช�สารเคมีในกลุ�มน้ี 
หรือไม�ก็มีการควบคุมการใช� ไม�อนุญาตให�ใช�อย�างเสรี เพราะมีผลกระทบด�านสุขภาพและสิ่งแวดล�อม 

2.1.2) กลุ�มออร>กาโนฟอสเฟต เป=นกลุ�มที่มีฟอสฟอรัสเป=นองค>ประกอบ 
สารเคมีในกลุ�มน้ีที่รู�จักกัน คือ มาลาไธออน (Malathion) ไดอาซินอน (Diazinon) เฟนนิโตรไธออน 
(Fenitrothion) และไดคลอวอส (Dichlorvos หรือ DDVP) เป=นต�น สารเคมีในกลุ�มน้ีจะมีพิษรุนแรง
มากกว�ากลุ�มอื่น โดยเป=นพิษทั้งกับแมลงและสัตว>อื่นๆ ทุกชนิด แต�สารในกลุ�มน้ีจะย�อยสลายได�เร็วกว�า
กลุ�มแรก 

2.1.3) กลุ�มคาร>บาเมต กลุ�มน้ีถือได�ว�าเป=นอนุพันธ>ของกรดคาร>บามิก  
ซึ่งมีคาร>บาริลเป=นองค>ประกอบสําคัญ โดยสารเคมีกําจัดแมลงที่รู�จักและใช�กันมาก คือ คาร>บาริว 
(Carbaryl) คาร>โบฟูแรน (Carbofura) โพรพ็อกเซอร> (Propoxur) เบนไดโอคาร>บ (Bendiocarb) 
สารเคมีในกลุ�มคาร>บาเมตจะมีความเป=นพิษต�อสัตว>เลี้ยงลูกด�วยนมน�อยกว�าพวกออร>กาโนฟอสเฟต   
ที่สะสมในสัตว>และตกค�างในดินตํ่าทําให�นิยมใช�มากในป1จจุบัน 

2.1.4) กลุ�มสารสังเคราะห>ไพรีทรอย เป=นสารเคมีกลุ�มที่สังเคราะห>ข้ึนโดย
มีความสัมพันธ>ตามโครงสร�างของไพรีทริน ซึ่งเป=นสารธรรมชาติที่สกัดได�จากพืชไพรีทรัม สารเคมีใน
กลุ�มน้ีมีความเป=นพิษต�อแมลงสูง แต�มีความเป=นพิษต�อสัตว>เลือดอุ�นตํ่า อย�างไรก็ตาม สารเคมีกลุ�มน้ีมี
ราคาแพงจึงไม�ค�อยเป=นที่นิยมใช� สารเคมีกําจัดแมลงในกลุ�มน้ี ได�แก� เดลตาเมธริน Deltamethrin)
เพอร>เมธริน (Permethrin) เรสเมธริน (Resmethrin) และไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin) เป=นต�น 

2.2) สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) แบ�งออกได�เป=น 2 กลุ�มใหญ� คือ กลุ�มที่มี
พิษทําลายไม�เลือก เช�น พาราควอท (Paraquat) และกลุ�มที่มีพิษเฉพาะกลุ�ม คือ ทําลายเฉพาะวัชพืช
ใบกว�าง หรือวัชพืชใบแคบ เช�น อาทราซิน (Atrazine), 2,4-D และ 2,4,5-T เป=นต�น 

2.3) สารกํา จัดเชื้อรา(Fungicide) มีอ ยู�หลายกลุ�มบางชนิดมีพิษน�อย 
แต�บางชนิดมีพิษมาก กลุ�มสําคัญของสารกําจัดเช้ือราในการเกษตร ได�แก� 

2.3.1) กลุ�ม Dimethey dithiocarbamates เช�น ไซแรม (Ziram)
เฟอแบม (Ferbam) ไธแรม(Thiram) เป=นต�น มีฤทธ์ิยับย้ังการทํางานของเอนไซม> Acetaldehyde 
dehydrogenase เกิดผลกระทบในคนที่ด่ืมสุราร�วมด�วย 
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2.3.2) กลุ�ม Ethylenebisdithio carbamates เช�น สารแมนโคแซบ  
(Mancozeb) มาแนบ (Maneb) และไซแนบ (Zineb) เป=นต�น กลุ�มน้ีจะถูกเมทาบอไลท> เป=น Ethyl-e
nethioure ซึ่งเป=นสารก�อมะเร็งในสัตว> 

2.3.3) กลุ�ม Methyl Mercury สารในกลุ�มน้ีดูดซึมได�ดีทางผิวหนัง 
และมีพิษต�อระบบประสาท 

2.3.4) กลุ�ม Hexachlorobenzen สารกลุ�มน้ีมีผลไปยับย้ังการทํางาน 
ของเอนไซม> Uroporphyrinogen ส�วน Decarboxylase 
มีพิษต�อตับผิวหนังและทําให�ข�อกระดูกอักเสบ  

2.3.5) กลุ�ม  Pentachlorophenol หากสัมผสัสารเคมีในกลุ�มน้ีที่ระดับ 
ความเข�มสูงจะทําให�มีไข�สงู เหงื่อออกมาก หัวใจเต�นเร็ว เป=นต�น 

2.4) สารกําจัดหนูและสัตว"ฟsนแทะ (Rodenticides) ที่นิยมใช�กัน ส�วนใหญ�
เป=นสารกลุ�มที่มีฤทธ์ิต�านการแข็งตัวของเลือด เช�น Warfarin มีฤทธ์ิในการหยุดย้ังการสร�างวิตามินเค 
ทําให�เลือดออกตามผิวหนังและส�วนต�างๆของร�างกาย เม็ดเลือดขาวตํ่า ลมพิษ และผมร�วง 

3) โลหะหนัก (Heavy metal) โดยเฉพาะโลหะหนักที่เป=นพิษ คือ โลหะหนักที่มี
โอกาสเป=นอันตรายหรือเป=นพิษโดยเฉพาะเมื่ออยู�ในสภาพแวดล�อม เช�น แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และ
สารหนู เป=นต�น  แหล�งสะสมของโลหะหนักมีที่มาทั้งแหล�งตามธรรมชาติ เช�น เปลือกโลก หินแร� และ
วัตถุต�นกําเนิดของดิน ซึ่งตามธรรมชาติมีปริมาณโลหะหนักที่เป=นองค>ประกอบแตกต�างกัน และ
แหล�งกําเนิดโลหะหนักอีกแหล�งมาจากกิจกรรมของมนุษย> เน่ืองจากมีการนํามาใช�ในกิจกรรมทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเหมืองแร�และขนส�ง เช�น นํ้าทิ้ งหรือกากของเสียจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม การทําเหมืองแร� หรือการใช�ปุkย หรือวัสดุปรับปรุงดินประเภทต�าง ๆ ที่มี 
โลหะหนักปนเป]^อนสูง เช�น ปรอทมีการใช�ในอุตสาหกรรมเกษตรประมาณ 10 % นอกจากน้ียังใช�ใน
อุตสาหกรรมผลิตคลอรีนและโซดาไฟ อุปกรณ>ไฟฟ3า ผลิตเย่ือกระดาษ ผลิตสีและหลอมโลหะ เป=นต�น 

4) สารกัมมันตภาพรังสี มากจาก 2 แหล�งกําเนิด คือ จากธรรมชาติ ได�แก� ดินที่มี
แร�กัมมันตภาพรังสี เมื่อมีการสลายตัวก็มีการเปล�งรังสีออกมา อีกแหล�งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย>ที่
นําสารกัมมันตภาพรังสีมาใช�อย�างแพร�หลายในหลายสาขา เช�น ด�านการแพทย> การเกษตร 
การอุตสาหกรรม เช�น โรงงานผลิตสารกัมมันตภาพรังสี โรงไฟฟ3าปรมาณู โรงถลุงแร�ยูเรเนียม และ
ทอเรียม เป=นต�น สารกัมมันตภาพรังสีเหล�าน้ีแม�มีเพียงเล็กน�อยในดินส�งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ�อมต�อมนุษย>ได� ซึ่งอนุภาคกัมมันตภาพรังสีที่สําคัญมี 3 ชนิด คือคาร>บอน-14 สตอนเดียม -90 
และ ซีเซียม -137 มีโอกาสเข�ามาสะสมในห�วงโซ�อาหารได�ง�าย เน่ืองจากพืชสามารถดูดเข�ามาสะสมไว�
ได�ในระดับสูง 

5) จากวัตถุต�นกําเนิดดิน เกิดจากหินต�นกําเนิดดินสลายตัวทําให�คุณสมบัติของ
ดินเปลี่ยนไปจากเดิมแล�วทําให�สารพิษในดินออกมาด�วย เช�น ดินที่เกิดจากต�นกําเนิดของดินที่มีแร�ธาตุ
ที่สลายตัวแล�วให�กรดในปริมาณมาก เช�น แร�ไพไรท> หรือแร�กํามะถันอื่น ๆ ส�งผลทําดินมีความเป=นกรด
หรือดินเปรี้ยว หรือวัตถุต�นกําเนิดของดินเกิดการทับถมของตะกอนนํ้าจืด นํ้าทะเลหรือนํ้ากร�อย หรือมี
เกลือหินในช้ันหน�าตัดของดินเกิดการสลายตัวส�งผลทําให�ดินบริเวณน้ันเป=นดินเค็ม นอกจากน้ีกิจกรรม
ของมนุษย>เช�น การใช�นํ้าบาดาล หรือการทําการเกษตร เช�น นาเกลือ โดยการขุดหรือการสูบนํ้าเค็ม
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จากช้ันใต�ดินมาต�มหรือการทําเกลือสินเธาว>แบบเกลือสมุทร ส�งผลทําให�เกิดการสะสมของเกลือในดิน
จนทําให�ดินบริเวณน้ันเป=นดินเค็มได� ซึ่งการเกิดดินเปรี้ยวหรือดินเค็มส�งผลต�อโครงสร�างของดิน และ 
ทําให�พืชเจริญเติบโตได�น�อยหรืออาจทําให�พืชตายได� 

5.3.4 ผลกระทบของมลพิษทางดิน 
1) ผลกระทบต.อระบบนิเวศ ดินเป=นแหล�งรองรับมลสารต�างๆ จากอากาศ      

จากนํ้า จากสารพิษ ที่ใส�ลงไปเพื่อการเกษตรหรือจากกิจกรรมต�างๆของมนุษย> ดังน้ันเมื่อดินเกิดการ
สะสมของสารพิษก็จะส�งผลต�อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชหรือสัตว>ส�วนใหญ�จะได�รับผลกระทบโดยตรง
จากมลพิษทางดินโดยพืชจะดูดซึมสารพิษเข�าไปทําให�เจริญเติบโตผิดปรกติผลผลิตตํ่าหรือเกิดอันตราย 
พืชตายหรือสูญพันธุ>ไปทําให�ดินขาดความสมดุล เกิดการผุกร�อน และพังทลายของหน�าดินได� อีกทั้งทํา
ให�สัตว>ไม�สามารถใช�ดินในการสร�างอาหารได� ไม�สามารถย�อยแบคทีเรียได� ส�งผลต�อกระบวนการเมทา
บอลิซึม ทําให�สัตว>และแบคทีเรียค�อยๆตายไป ทําให�ดินขาดความอุดมสมบูรณ>สําหรับสัตว>ที่หากินใน
ดินจะได�รับพิษจากการสัมผัสสารพิษในดินโดยตรงและจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปะปนอยู� 
สารพิษที่ได�รับส�วนใหญ�จะเป=นยาฆ�าแมลงที่นอกจากจะทําลายศัตรูพืชแล�วยังทําลายศัตรูธรรมชาติซึ่ง
เป=นปรสิตไปด�วยทําให�เกิดการระบาดของแมลงบางชนิดที่เป=นอันตรายต�อพืชในภายหลังนอกจากน้ี
หากเกิดการสะสมของสารพิษในพืชและสัตว>เมื่อมนุษย>บริโภคพืชและสัตว>เหล�าน้ันก็จะส�งผลทําให�
สารพิษน้ันเกิดการสะสมในร�างกายมนุษย>ได�ตามลําดับการกินในห�วงโซ�อาหารทําให�เกิดผลกระทบต�อ
การเปลี่ยนแปลงการทํางานทางด�านชีวเคมีหรือระบบต�างๆ ของร�างกาย เช�น ระบบย�อยอาหาร ระบบ
ประสาท การทํางานของเอนไซม>ทั้งแบบเฉียบพลันหรือรองเฉียบพลันได� 

2) ผลกระทบต.อสิ่งแวดล�อมมลสารทีป่นเป]^อนในดินเมื่อมีการฟุ3งกระจายของเม็ด
ดินในรูปของฝุjนก�อให�เกิดป1ญหามลพิษทางอากาศ ความรุนแรงของป1ญหาและบรเิวณที่เกิดป1ญหาจะ
ข้ึนอยู�กับสภาพของอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งขนาดของ เม็ดดิน ที่ฟุ3งกระจายนอกจากการเกิดป1ญหา
ดังกล�าวแล�ว ฝุjนของดินยังก�อให�เกิดป1ญหา มลภาวะทางสายตา ผงฝุjน ยังทําให�ประสิทธิภาพ 
การสงัเคราะห>แสงของพืชลดลง หรือการทิ้งขยะหรอืสิง่ปฏิกูลบนดิน เป=นอีกสาเหตุหน่ึงของการเกิด
ป1ญหาเรือ่งกลิ่นและการปลดปล�อยกdาซหลายชนิดสู�บรรยากาศเช�น มีเทน (CH4) สารประกอบของ
ไนโตรเจนและสารประกอบของซลัเฟอร> ทําให�เกิดป1ญหาอันจะเป=นส�วนทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศได� นอกจากน้ีหากดินที่มกีารปนเป]^อนของสารมลพิษถูกชะล�างลงสู�แหล�งนํ้า ทําให�
แหล�งนํ้าต้ืนเขิน คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไปและเป=นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้าได�และอาจเกิด 
การสะสมในห�วงโซ�อาหาร (สุธีลา ตุลสเถียร และคณะ, 2544) 

3) ผลกระทบต.อสุขภาพ มลพิษทางดินส�งผลทั้งทางตรงและทางอ�อมต�อมนุษย>  
ทําให�มีอาการปjวยเรื้อรัง โรคภูมิแพ�ต�าง ๆ โรคมะเร็ง หรือภูมิต�านทานเช้ือโรคลดลง เช�น หากได�รับ
สารกลุ�มคลอริเตดไอโดรคาร>บอน ซึ่งมีความเป=นพิษต�อประสาทและยังเป=นสารเคมีที่ก�อให�เกิดมะเร็ง 
นอกจากน้ียังมีผลต�อระบบต�อมไร�ท�อและระบบสืบพันธุ>ได� หรือการติดเช้ือแบคทีเรีย Burkholderia 
pseudomallei ในดินหรือนํ้า ทําให�เกิดโรคเมลิออยด>หรือไข�ดินซึ่งเป=นโรคที่ระบาดในประเทศไทย 
โดยเช้ือน้ีเข�าสู�ร�างกายคนโดยผ�านทางผิวหนัง ถ�าผิวหนังมีการสัมผัสดินและนํ้า หรือผ�านทางการ
รับประทานอาหารที่มีดินปนเป]^อนโรคน้ี โดยปรกติโรคน้ีไม�ติดต�อจากคนสู�คนแต�อาจติดต�อจากสัตว>สู�
คนได�ถ�าสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว>ที่เป=นโรคหรือรับประทานเน้ือหรือนมจากสัตว>ที่เป=นโรค โรคน้ีมี
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อัตราการเสียชีวิตค�อนข�างสูงและยากต�อการรักษาผู�ปjวยมีอาการแสดงได�หลากหลายและไม�มีอาการ
จําเพาะ (Limmathurotsakul et al.,2013; Hojo et al., 2006: 105)  

4) ผลกระทบต.อด�านเศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมของดินส�งผลกระทบ
โดยตรงต�อผลผลิตทางการเกษตรและกระทบต�อเกษตรกรที่เป=นประชากรส�วนใหญ�ของประเทศ ซึ่ง
เป=นสาเหตุหน่ึงที่ทําให�เกษตรกรมีรายได�ตํ่า จึงส�งผลทําให�มีการบุกรุกพื้นที่ปjาไม�ขยายพื้นที่ทํากิน
เพื่อให�มีรายได�เพียงพอ หรืออพยพเข�าเมืองทิ้งถ่ินฐานมาหางานทําในเมืองทําให�เกิดป1ญหาทางสังคม
ตามมา และป1ญหาดังกล�าวได�ส�งผลกระทบต�อเน่ืองถึงการพัฒนาของประเทศ 

5.3.5 การปgองกันและแก�ไขมลพิษทางดิน 
1) ให�ความรู�ในการใช�สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต�องและเหมาะสมแก�เกษตรกร

รวมทั้งส�งเสริมการเรียนรู�และรณรงค>ให�เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ทุกภาคส�วนควรช�วยกันสร�างความตระหนักรู�ถึง
ผลกระทบเชิงลบในการใช�สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจําเป=นและไม�เหมาะสม รวมทั้ง
ร�วมกันปลูกฝ1งจิตสํานึกความรับผิดชอบให�กับทุกคนที่ เกี่ยวข�องในห�วงโซ�การผลิตอาหารและ
การเกษตร 

2) ออกกฎหมายควบคุม หน�วยงานของรัฐควรมีการกําหนดกฎเกณฑ>ใน 
การปฏิบัติเพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษในดินไม�ให�เกินมาตรฐาน เช�น ควบคุมช�องทางการจําหน�าย
สารเคมีทางการเกษตรให�เป=นไปตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดและกําหนดให�มีผู�เช่ียวชาญด�านสารเคมี
หรือผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจําร�านขายสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งควบคุมการขาย
สารเคมีหรือวัตถุมีพิษทางการเกษตร นอกจากน้ีควรยกเลิกการข้ึนทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรที่มี
พิษรุนแรง เช�น คาร>โบฟูรานหรือคลอร>ไพริฟอส เป=นต�น 

3) การใช�ที่ดินในการเกษตรกรรม ควรทําอย�างถูกต�องตามหลักอนุรักษ>ดินและนํ้า 
เช�น การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชหลายชนิดสลับกัน การปลูกพืชในแนว
ระดับตามไหล�เขาเป=นต�น ควบคู�กับการพัฒนาแหล�งนํ้าจะช�วยรักษาระบบนิเวศทางดินได�ดี 

4) ไม�ควรตัดไม�ทําลายปjาหรือหักร�างถางปjาเพื่อทําไร�เลื่อนลอย เน่ืองจากมีผล 
ทําให�เกิดความเสียหายกับโครงสร�างดิน รวมถึงควรมีการปลูกปjาทดแทนซึ่งเป=นการควบคุมที่สามารถ
ทําได�ง�ายที่สุด โดยเฉพาะการปลูกต�นไม�ใหญ�รากของต�นไม�จะช�วยฟ]^นฟูและปรับสภาพโครงสร�างดิน 
และทําให�พื้นที่บริเวณน้ันมีความอุดมสมบูรณ>เพิ่มข้ึน 

5) ขยะมูลฝอยเป=นสาเหตุหน่ึงที่มีผลทําให�เกิดมลพิษทางดิน จึงควรกําจัดอย�าง
ถูกต�องเหมาะสม โดยการแยกประเภทขยะเพื่อง�ายต�อการเก็บและนําไปกําจัดให�ถูกวิธี ส�วนขยะที่เป=น
สารอินทรีย>ควรหาทางเปลี่ยนแปลงให�นํามาใช�ประโยชน>เช�น ทําปุkยหมัก ส�วนขยะพวกอนินทรีย>สาร
หรือสารพิษควรลดความเป=นพิษของสารเหล�าน้ันก�อนแล�วนําไปกําจัดให�ถูกหลักวิชาการ 

6) ดินที่มีการปนเป]^อนของสารมลพิษ ควรลดระดับความเป=นพิษของสารปนเป]^อน
ในดินให�อยู�ในระดับที่ไม�เป=นอันตรายต�อสิ่งแวดล�อม เช�น Soil Flushing ซึ่งเป=นวิธีการบําบัดฟ]^นฟูดิน
ที่มีการปนเป]^อนด�วยสารอินทรีย>และอนินทรีย>ที่สําคัญ โดยใช�หลักการการชะล�างด�วยสารละลายที่
เหมาะสม เช�น นํ้า หรือ สารลดแรงตึงผิว  (Surfactants) โดยอาศัยคุณสมบัติในการละลายของ 
มลสารที่ต�องการกําจัด โดยสารปนเป]^อนที่ถูกชะล�างออกมาน้ีจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนําไปบําบัดอกีครัง้  
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5.4 มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) 
มลพิษทางเสียงเป=นหน่ึงในป1ญหาสิ่งแวดล�อมโดยเฉพาะในเมืองใหญ�ที่เกิดพร�อมกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร> เทคโนโลยี และวัฒนธรรม รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม�ว�าจะ
เป=นเสียงดังจากยานพาหนะที่ใช�เครื่องยนต> เสียงดังจากเครื่องจักร เสียงดังจากการก�อสร�าง เสียงดัง
จากเครื่องขยายเสียง โทรทัศน> วิทยุ และอุปกรณ>สื่อสาร รวมทั้ง เสียงสนทนาที่ดังเกินควรและ 
ไม�ถูกกาลเทศะซึ่งส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของมนุษย>โดยตรง 

5.4.1 ความหมายมลพิษทางเสียงและประเภทของเสียง 
มลพิษทางเสียง หมายถึง สภาวะที่มีเสียงดังเกินปกติ หรือเสียงดังต�อเน่ือง

ยาวนานจนก�อให�เกิดความรําคาญหรือเกิดอันตรายต�อระบบการได�ยินของมนุษย> และหมายรวมถึง
สภาพแวดล�อมที่มีเสียงสร�างความรบกวน ทําให�เกิดความเครียดทั้งทางร�างกายและจิตใจ ทําให�ตกใจ 
หรือบาดหูได� (สุธีลา ตุลสเถียรและคณะ, 2544: 287) โดยทั่วไปเสียงที่เกี่ยวข�องกับสุขภาพน้ันอาจ
จําแนกได� 2 ชนิด คือ 

1) เสียงสบอารมณ> (Sound) หมายถึง เสียงที่ฟ1งแล�วไม�รู�สึกรําคาญหรือดังอึกทึก
จนเกินไป ฟ1งแล�วรู�สึกสบายใจ เช�น เสียงดนตรีเบาๆ เสียงพูดคุยธรรมดา ซึ่งจะมีระดับจะมีความดัง 
0 - 27 เดซิเบลเอ (decible A: dBA) หรือมีความถ่ีอยู�ระหว�าง 500-4,000เฮิรตซ> (Hertz: Hz) ซึ่งเป=น
ระดับเสียงที่พูดคุยกัน 

2) เสียงอึกทึก (Noise) หมายถึง เสียงรบกวนเสียงที่เราไม�ต�องการฟ1ง ผู�ฟ1งจะรู�สึก
หงุดหงิดรําคาญและเป=นอันตรายต�อสุขภาพ ระดับความดังอยู�ระหว�าง 28 -85 เดซิเบลเอ หรือมี
ความถ่ีต้ังแต� 4,000 Hz แต�ถ�ามีระดับความดังเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดว�าเป=นระดับเสียงที่เป=นอันตราย 

5.4.2 แหล.งกําเนิดมลพิษทางเสียง 
1) จากธรรมชาติ ได�แก� เสียงจากปรากฏการณ>ธรรมชาติ เช�น ฟ3าผ�า ฟ3าร�อง 

ภูเขาไฟระเบิด และเสียงใบไม�เสียดสีกัน เป=นต�น 
2) เสียงจากสัตว" อาจมีระดับความดังที่ไม�เป=นระดับที่เป=นอันตรายต�อมนุษย>แต�

ก�อให�เกิดความรําคาญ เช�น เสียงเห�าหอนของสุนัข เป=นต�น 
3) เสียงจากการกระทําของมนุษย" แบ�งออกเป=น 2 แหล�ง คือ 

3.1) แหล.งกําเนิดเสียงท่ีอยู.กับท่ี ได�แก� เสียงจากสถานประกอบการ เช�น 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงภาพยนตร> และสวนสนุก เสียงจากเครื่องมือกลที่ใช�ในการก�อสร�าง เช�น 
เครื่องเจาะคอนกรีต การระเบิดหิน หรือเสียงจากเครื่องขยายเสียงตามสถานที่ต�าง ๆ สถานที่เริงรมย>  

3.2) แหล.งกําเนิดเสียงท่ีเคลื่อนท่ี ได�แก� เสียงจากยานพาหนะต�างๆ เช�น 
รถไฟ รถยนต> รถจักรยานยนต> เครื่องบิน และเรือหางยาว เป=นต�น  
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           (ก) ภูเขาไฟระเบิด               (ข) สถานบันเทงิ                (ค) เครื่องบิน 
ภาพท่ี 5.12 แหล�งกําเนิดมลพิษทางเสียง 

ที่มา : (ก) https://travel.mthai.com/world-travel/32582.html 
 (ข) https://storylog.co/story/5700d5bfafd1d341113223a3  
 (ค) https://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID 
 

ตารางท่ี 5.3ระดับเสียงจากแหล�งกําเนิดเสียงประเภทต�าง ๆ 
 

แหล.งกําเนิดเสียง ความดังของเสียง เดซิเบล (เอ) 

เสียงรถยนต> 60-65 
เสียงจากครัวเรือน 60-70 
เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 60-120 
เสียงจากรถจักรยานยนต> 95 
เสียงจากรถบรรทกุ 95-120 
เสียงจากเครื่องบิน 100-140 
การจราจรทางนํ้า 80-110 
แหล�งชุมชน เมือง ตลาด 60-70 
เครื่องจักรทางการเกษตร การก�อสร�าง 
อู�ซ�อมรถและเครื่องกล 

60-120 
98-110 

ที่มา: สรุกาญจน>รัตนเลิศนุสรณ>, (2546: 229) 
 

5.4.3 ผลกระทบของมลพิษทางเสียง 
1) อันตรายต.อร.างกาย ถ�าได�ยินเสียงที่ดังผิดปรกติอาจทําให�ประสาทหูเสื่อม 

โดยจะทําให�หูอื้อช่ัวคราวหรือหูตึงช่ัวคราวแล�วก็หายไป แต�ถ�าเสียงน้ันดังมาก เช�น เสียงระเบิด 
เสียงประทัด เสียงฟ3าผ�า และเสียงเครื่องบิน อาจจะทําให�หูหนวกหรือหูตึงถาวรได�หรืออาจทําให�เกิด
การฉีกขาดหรือทําลายปลายประสาท หรืออาจทําให�แก�วหูฉีกขาดได� ทั้งน้ีก็มีข�อพิจารณาว�าถ�าบุคคล
น้ันไม�ได�ยินตํ่ากว�า 10 วัน ถือว�าเป=นหูหนวกช่ัวคราว แต�ถ�าไม�ได�ยินเสียงมากกว�า 10 วันข้ึนไป ถือว�า
เป=นหูหนวกถาวร และทําให�เกิดอาการปวดหู หูอื้อ มีเสียงดังในหูเมื่ออยู�ในที่เงียบๆได� นอกจากน้ียัง          
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ส�งผลกระทบต�อร�างกาย เช�น หัวใจเต�นแรง คลื่นไส� อาเจียน ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร 
กล�ามเน้ือกระตุกหรือนอนไม�หลับ เป=นต�น โดยองค>การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) กําหนดระดับของเสียงที่มีความปลอดภัยเมื่อได�ยินวันละ 24 ช่ัวโมง ไว�ไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ 
หรือความถ่ีไม�เกิน 4,000 เฮิรตซ> 

2) อันตรายของเสียงทางด�านจิตใจ เสียงไม�พึงปรารถนาทําให�เกิดความรําคาญ 
หงุดหงิด ไม�สบายใจ เครียด คุ�มคลั่งเกิดอาการทางประสาท และมีอาการปjวยทางจิตได� 

3) รบกวนการทํางาน ทําให�ประสิทธิภาพการทํางานลดลง ทําให�เกิดความล�าช�า
ในการปฏิบัติงาน ทําให�สมาธิการทํางานลดลง ประสิทธิภาพและความถูกต�องในการทํางานลดลง 
โดยเฉพาะเสียงดังเกิน 90 เดซิเบลเอ 

4) รบกวนการติดต.อสื่อสาร เสียงดังขัดขวางไม�ให�ได�ยินเสียงสัญญาณหรือ 
เสียงเตือนภัย หรือความไม�ชัดเจนในการสื่อสารทําให�เกิดข�อผิดพลาดในการสื่อสารได� 

5.4.4 การปgองกันมลพิษทางเสียง 
1) ใช�มาตรการทางกฎหมายหรือข�อบังคับเพื่อกําหนดมาตรฐานความดังของเสียง 

และบังคับใช�กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการควบคุมมลพิษทางเสียงเช�นมาตรฐานระดับเสียงของประเทศ
ไทยตามประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล�อมแห�งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไปไม�เกิน 115 เดซิเบลเอ หรือค�าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม�เกิน 70 เดซิเบลเอ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเรื่อง กําหนดระดับ
เสียงของรถยนต>ในขณะที่เดินเครื่องยนต>อยู�กับที่โดยไม�รวมเสียงแตรสัญญาณต�องมีระดับเสียงไม�เกิน 
100 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดที่ระยะห�างจากรถยนต> 0.5 เมตร หรือ ระดับเสียงไม�เกิน 85 เดซิเบลเอ 
เมื่อตรวจวัดที่ระยะ 7.5 เมตร ส�วนรถจักรยานยนต> ต�องมีระดับเสียงไม�เกิน 95 เดซิเบลเอ เมื่อ
ตรวจวัดระดับเสียงในระยะห�าง 0.5 เมตร สําหรับเรือกลต�องมีระดับเสียงไม�เกิน 100 เดซิเบลเอที่
ระยะ 0.5 เมตร 

ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2514) กําหนดให�เจ�าของ
กิจการโรงงานต�องจัดให�ลูกจ�างซึ่งต�องอยู�บริเวณที่มีเสียงดังไม�เกิน 80 เดซิเบลเอ ถ�าลูกจ�างต�องทํางาน
ในที่มีเสียงดังเกิน 90 เดซิเบลเอ เวลาทํางานจะต�องลดลงตามกําหนดไว� แสดงดังตารางที่ 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 ระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได�กบัเวลาการทํางานในแต�ละวัน 

ที่มา: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ�มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในข�อ 
18 แห�งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 

 
2) ลดหรือควบคุมระดับเสียงที่แหล�งกําเนิด เช�น การป3องกันที่ต�นเสียง ได�แก� 

จัดหาอุปกรณ>ที่เสียงเบามาแทน หรือแก�ไขเครื่องมือที่เสียงดังลดลงจนถึงระดับปลอดภัย รวมถึงจัด
ตําแหน�งการวางเครื่องจักรเพื่อเป=นลดสียงดัง หรือทําการป3องกันทางผ�านของเสียง เช�น การใช�ผนังกั้น
หรือใช�วัสดุบุผนังเก็บเสียงสะท�อน หรือใช�ฉนวนหรืออุปกรณ>ลดเสียง สําหรับรถยนต>ควรติดต้ัง 
เครื่องลดหรือเครื่องกรองเสียงด�วยการใช�ท�อไอเสียที่ได�มาตรฐานตามแบบของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ>อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือปรับแต�งเครื่องยนต>ให�มีความสมบูรณ>ด�วยการใช�เครื่องยนต>
อุปกรณ>ตามแบบมาตรฐานของการผลิต และไม�ดัดแปลงท�อไอเสียหรือส�วนใดที่จะทําให�เกิดเสียงดัง
เกินไป เป=นต�น 

3) ป3องกันที่ผู�รับเสียง เช�น ห�ามใช�เสียงในบางเขตที่มีความเสี่ยงต�อการได�รับ
ผลกระทบ เช�น โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานที่พักฟ]^น เป=นต�น ใช�อุปกรณ>ป3องกันหู ในกรณีที่ไม�
สามารถจํากัดเวลาในการสัมผัสเสียงได� ได�แก� ชนิดสอดเข�าไปในรูหู (Ear plugs) สามารถลดเสียงลงได�
ประมาณ 15 - 20 เดซิเบลเอ ชนิดครอบหู (Ear Muffs) เป=นอุปกรณ>ป3องกันหูที่ครอบปxดหูส�วนนอก 
ทําให�สามารถกั้นเสียงได�มากกว�าชนิดสอดเข�าไปในรูหูจะลดเสียงได�ประมาณ 20 -30 เดซิเบลเอ 
 
 
 
 

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 
ไม.เกิน (เดซิเบลเอ) 

ระยะเวลาการทํางานท่ีได�รับเสียงใน 1 วัน 
(ชม.) 

87  12  
90  8  
92  6  
95  4  
97  3  
100  2  
102 1.30/2 
105 1  
110 1/2 
115 1/4หรือน�อยกว�า 
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                             (ก)  Ear Muffs                             (ข) Ear plugs 
ภาพท่ี 5.13 อุปกรณ>ป3องกันเสียงส�วนบุคคล 

ที่มา : https://prosafety.com/en/ear-muffs/1565-earline-ear-muff-max-700-31070.html 
 

4) ให�การ ศึกษาและฝKกอบรมด�านมลพิษทาง เสียงแก� เจ� าหน� าที่ ของรัฐ 
ผู�ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยด�านการป3องกัน ควบคุม และแก�ไข
ป1ญหาพร�อมกับรณรงค>ให�ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีส�วนร�วมในการป3องกัน ควบคุม และ
แก�ไขป1ญหามลพิษทางเสียง 

 
5.5 มลพิษทางขยะมูลฝอย (Solid waste pollution) 

ขยะมูลฝอยนับเป=นป1ญหาสิ่ งแวดล�อมที่สําคัญ โดยเฉพาะอย�าง ย่ิงในเมืองใหญ�  
แหล�งชุมชน และแหล�งท�องเที่ยว ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส�งผลกระทบทางทางตรง
และทางอ�อมต�อมนุษย>และสิ่งแวดล�อม ดังน้ันการให�ความสําคัญต�อการจัดการป1ญหาขยะมูลฝอย
รวมถึงรณรงค>ให�ทุกภาคส�วนตระหนัก และใส�ใจในป1ญหาขยะมูลฝอย รวมถึงส�งเสริมและสนับสนุน
การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนการจัดการขยะมูลฝอยอย�างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ>สิ่งแวดล�อม
ที่ย่ังยืน 

5.5.1 นิยามและความหมายของขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอย หรือมูลฝอย หมายถึง สิ่งต�าง ๆ ที่เราไม�ต�องการที่เป=นของแข็งหรือ

อ�อน มีความช้ืน ได�แก� เศษกระดาษ เศษผ�า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล�องใส�อาหาร เถ�า 
มูลสัตว> หรือซากสัตว>รวมตลอดถึงวัตถุอื่น สิ่งใดที่เก็บกวาดได�จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว>หรือที่อื่น
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป=นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

ของเสีย (Waste) หมายความว�า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย 
มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล�อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล�งกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน
หรือสิ่งตกค�างจากสิ่งเหล�าน้ัน ที่อยู�ในสภาพของแข็งของเหลวหรือกdาซ 

สิ่งปฏิกูล หมายความถึง อุจจาระหรือป1สสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป=นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
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5.5.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 

ได�จัดแบ�งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกตามลักษณะทางกายภาพได�เป=น 4 
ประเภท ได�แก� 

1) ขยะย.อยสลาย (Compostable waste)หรือมูลฝอยย�อยสลายคือ ขยะ 
ที่เน�าเสียและย�อยสลายได�เร็ว สามารถนํามาหมักทําปุkยได�เช�น เศษผัก เปลือกผลไม� เศษอาหาร     
เศษใบไม� และเน้ือสัตว>เป=นต�น แต�จะไม�รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม�หรือสัตว>ที่เกิดจาก 
การทดลองในห�องปฏิบัติการ 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.14 ขยะย�อยสลาย 
ที่มา : ผู�เรียบเรียง 
 
 

 
2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช�ได� คือ บรรจุภัณฑ>

หรือวัสดุเหลือใช�ซึ่งสามารถนํากลับมาใช�ประโยชน>ใหม�ได�เช�น แก�ว กระดาษ เศษพลาสติก แก�ว  
กล�องเครื่องด่ืมแบบ UHT กระปkองเครื่องด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต> เป=นต�น 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15 ขยะรีไซเคิล 
ที่มา : ผู�เรียบเรียง 
 

3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มี
องค>ประกอบหรือปนเป]^อนวัตถุอันตรายชนิดต�าง ๆ ได�แก� วัตถุระเบิดได� วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ> 
วัตถุเปอร>ออกไซด>  วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให�เกิดโรค สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุที่ก�อให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร�อน วัตถุที่ก�อให�เกิดการระคายเคือง วัตถุอย�างอื่นไม�ว�าจะเป=น
เคมีภัณฑ>หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให�เกิดอันตรายแก�มนุษย> สัตว> พืช ทรัพย>สินหรือสิ่งแวดล�อม         
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(กรมควบคุมมลพิษ,2559) เช�น ถ�านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต> แบตเตอรี่โทรศัพท>เคลื่อนที่ ภาชนะ
บรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปkองสเปรย>บรรจุสีหรือสารเคมี เป=นต�น  

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.16 ขยะอันตราย 
ที่มา:ผู�เรียบเรียง 
 

 
4) ขยะท่ัวไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่น

นอกเหนือจากขยะย�อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย�อยสลายยากและไม�คุ�มค�า
สําหรับการนํากลับมาใช�ประโยชน>ใหม� เช�น ห�อพลาสติกใส�ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติก
ห�อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเป]^อนเศษอาหาร โฟมเป]^อนอาหาร ฟอล>ยเป]^อนอาหาร 
เป=นต�น  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.3 แหล.งกําเนิดขยะมูลฝอย 
แหล�งกําเนิดและประเภทขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต�าง ๆขยะเป=นสิ่งที่เหลือใช� 

หรือสิ่งที่ไม�ต�องการอีกต�อไป สามารถแบ�งตามแหล�งกําเนิดได� ดังน้ี 
1) ของเสียจากอุตสาหกรรม ปริมาณของเสียอันตรายในประเทศไทย 73 % มา

จากระบบอุตสาหกรรมซึ่งส�วนใหญ�ยังไม�มีการจัดการที่เหมาะสม โดยทิ้งกระจายอยู�ตามสิ่งแวดล�อม
และทิ้งร�วมกับมูลฝอยชนิดอื่น รัฐบาลได�ก�อต้ังศูนย>กําจัดกากอุตสาหกรรมข้ึนแห�งแรกที่แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และได�เริ่มเปxดบริการต้ังแต� พ.ศ. 2531 แต�สามารถกําจัดของเสีย
ได�เพียงบางส�วน 

ภาพท่ี 5.17 ขยะท่ัวไป 
ที่มา : ผู�เรียบเรียง 
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2) ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช�น สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว> ปุkย มูลสัตว>
นํ้าทิ้งจากการทําปศุสัตว> เป=นต�น 

3) ของเสียจากบ�านเรือนแหล.งชุมชน เช�น หลอดไฟ ถ�านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก�ว 
เศษอาหาร พลาสติก โลหะ หิน ไม� กระเบื้อง หนัง ยาง เป=นต�น 

4) ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานท่ีศึกษาวิจัย ของเสียจากโรงพยาบาลเป=น
ของเสียอันตรายมาก ได�แก� ขยะติดเช้ือ เศษอวัยวะจากผู�ปjวย รวมทั้งของเสียที่ปนเป]^อนสาร
กัมมันตภาพรังสี สารเคมี เป=นต�น ซึ่งได�มีการทิ้งสู�สิ่งแวดล�อมโดยปะปนกับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเป=นการ
เพิ่มความเสี่ยงในการแพร�กระจายของเช้ือโรคและสารอันตราย 

5) ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช�น ภัตตาคาร ตลาด สถานเริงรมย>
ห�างสรรพสินค�า และวัด เป=นต�น 

5.5.4 สาเหตุของปsญหาขยะมูลฝอย 
1) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร การเพิ่มสูงข้ึนของจํานวนประชากรทําให�มี

การใช�ทรัพยากรธรรมชาติในการสร�างป1จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตมากข้ึน เป=นสาเหตุทําให�          
มีเศษสิ่งของเหลือใช�เป=นจํานวนมาก 

2) ความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี ทําให�มีการประดิษฐ>และพัฒนาเครื่องมือ   
ที่ทันสมัย เป=นสาเหตุทําให�จํานวนขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีความก�าวหน�าของวิทยาศาสตร>
และเทคโนโลยียังสามารถผลิตสินค�าที่มีความทนทานยืดอายุการใช�งานให�ยาวนานข้ึน จึงทําให�ยากต�อ
การกําจัดมากข้ึน เช�น โฟม หรือ สาร CFC เป=นต�น 

3) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส�งผลทําให� เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี 
การดํารงชีวิตของมนุษย>จากชุมชนชนบทไปสู�ชุมชนเมือง ทําให�ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน   
ทั้งประเภทและองค>ประกอบของขยะมูลฝอยซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให�สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

4) ความมักง.ายและขาดความสํานึก มนุษย>ไม�คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนเป=น
สาเหตุที่พบบ�อยมาก จะเห็นได�จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล�งนํ้า โดยไม�ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว�
ให� และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห�งลักลอบนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว�างเปล�า เป=นต�น 

5) การผลิตหรือใช�สิ่งของมากเกินความจําเปkน เช�น การผลิตสินค�าที่มีกระดาษ
หรือพลาสติกหุ�มหลายช้ัน การซื้อสินค�าโดยห�อแยกหรือใส�ถุงพลาสติกหลายถุง ทําให�มีขยะปริมาณ
มาก รวมถึงการขาดความจริงจังของภาครัฐในการส�งเสริมให�มีการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช�กลับมาใช�
ประโยชน> 

6) การเก็บและทําลายหรือนําขยะไปใช�ประโยชน"ไม.มีประสิทธิภาพ หน�วยงาน
ภาครัฐและท�องถ่ินขาดประสิทธิภาพในการเก็บขนส�งและกําจัดหรือหมุนเวียนกลับมาใช�ใหม� จึงมีขยะ
ตกค�าง และส�งกลิ่นเหม็นและก�อป1ญหามลพิษให�กับสิ่งแวดล�อม 

5.5.5 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยก�อให�เกิดป1ญหาสิ่งแวดล�อมเมื่อมีขยะมูลฝอยจํานวนมาก แต�ไม�

สามารถเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยได�หมด หรือจัดการขยะมูลฝอยอย�างไม�ถูกสุขลักษณะ ส�งผลทํา
ให�เกิดผลกระทบ ดังน้ี 
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1) แหล�งเพาะพันธุ>เช้ือโรคและเกิดความรําคาญ ขยะมูลฝอยเป=นแหล�งอาหารและ
แหล�งเพาะพันธุ>ของสัตว>และแมลงนําโรค เช�น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หนู และสัตว>อื่น ๆทําให�เกิดโรค
ที่ปนเป]^อนมากับขยะมูลฝอย มีการขยายพันธุ>ของสัตว>และแมลงนําโรคมากข้ึน โรคที่เกิดจากขยะมี
หลายชนิด เช�น โรคระบบทางเดินอาหารซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย และโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กที่มองไม�เห็น เช�น โรคท�องร�วง ไทฟอยด> และโรคบิด เป=นต�น 

2) เหตุรําคาญและทําลายทัศนียภาพ ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการเก็บรวบรวมได�
ไม�หมดจะเกิดการเน�าเป]�อยจากการย�อยสลายของจุลินทรีย>จนเกิดเป=นกลิ่นเหม็น และส�งกลิ่นรบกวน
สร�างความรําคาญให�แก�ประชาชน นอกจากน้ีขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจาย
ไปตกอยู�ตามพื้นที่ต�าง ๆ  ทําให�พื้นที่บริเวณน้ันสกปรกขาดความสวยงาม เป=นที่น�ารังเกียจแก�ผู�ที่พบ
เห็น และ ผู�ที่อาศัยบริเวณใกล�เคียงทําให�เกิดมลพิษทางทัศนียภาพ 

3) นํ้าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู�แหล�งนํ้า  ทําให�คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม 
นอกจากน้ีขยะมูลฝอยที่ตกอยู�หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายนํ้าจะไปสกัดกั้นการไหลของนํ้า
ทําให�แหล�งนํ้าสกปรก ต้ืนเขิน และเกิดการเน�าเสีย ส�งผลต�อการใช�ประโยชน>จากนํ้า และเป=นอันตราย
ต�อสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยในแหล�งนํ้า 

4) ดินเสื่อมโทรม ขยะมูลฝอยส�วนใหญ�มีสารประกอบที่สลายตัวยากและเป=นพิษ
ต�อสิ่งแวดล�อม เช�น สารพิษและโลหะหนักเมื่อมีการทิ้งและสะสมอยู�ในดินทําให�ดินมีโลหะหนักสะสม
อยู�มาก รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝ1งกลบที่ไม�ถูกต�องตามหลักสุขาภิบาล ทําให�โลหะหนัก
เหล�าน้ันปนเป]^อนและสะสมอยู�ในดิน ได�แก� ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม ประเทศไทยมีการปนเป]^อน
ของโลหะหลายพื้นที่และแต�ละพื้นที่พบว�าคุณภาพดินบริเวณน้ันเกิดสภาพเป=นพิษซึ่งเป=นอันตรายต�อ
พืชและผู�บริโภค 

5) ทําให�เกิดมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว�ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้ง
ไว�ในแหล�งกําจัดซึ่งไม�มีการฝ1งกลบ หรือขณะที่ทําการเก็บขนโดยพาหนะที่ไม�มีการปกปxดอย�างมิดชิด
ทําให�ขยะมูลฝอยเหล�าน้ันส�งกลิ่นเหม็นน�ารังเกียจออกมา หรือเศษช้ินส�วนของขยะมูลฝอยปลิวไปใน
อากาศทําให�เกิดความสกปรกแก�บรรยากาศซึ่งมีผลต�อสุขภาพของมนุษย>และก�อความสกปรกให�กับ
บริเวณข�างเคียงได� นอกจากน้ีขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว�นานๆจะมีกdาซที่เกิดข้ึนจากการหมัก ได�แก�    
กdาซชีวภาพซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได� และกdาซไข�เน�าซึ่งมีกลิ่นเหม็น เป=นต�น 

5.5.6 การจัดการขยะมลูฝอย 
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย>ในด�านต�างๆโดยเฉพาะจากการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน จําเป=นอย�างย่ิงที่ต�องมีการจัดการอย�างเป=นระบบ ต้ังแต�กระบวนการเกิดขยะที่
แหล�งกําเนิดไปจนถึงการนําไปกําจัดหรือทําลายยังสถานที่กําจัด ทั้งน้ีรายละเอียดข้ันตอนวิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยมี 6 ข้ันตอน (อาณัต ตdะปxนตา, 2553: 69) ดังน้ี 

1) การลดและการคัดแยกแหล.งกําเนิด การดําเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน
จากแหล�งกําเนิดต�าง ๆเ พื่อรอการเก็บขนการรวบรวม และการนําไปกําจัดทําลายของหน�วยงาน 
ที่รับผิดชอบซึ่งในการดําเนินการกับขยะมูลฝอยแหล�งกําเนิดโดยมีหลักการในการจัดการแบ�งออกเป=น 
2 ส�วนด�วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล�งกําเนิด เพื่อให�มีปริมาณขยะที่จะต�องนําไปกําจัดหรือทําลาย
ให�น�อยที่สุดเท�าที่จะทําได�และการคัดแยกขยะ (Waste separation)  ถือเป=นมาตรการสําคัญประการ
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หน่ึงที่จะช�วยให�การจัดการขยะในข้ันตอนต�อๆไปเป=นไปอย�างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1) การลดขยะมูลฝอยที่แหล�งกําเนิด (Source reduction)  วิธีการน้ีอาศัย
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน การลดปริมาณขยะมูลฝอยจะสามารถลด
ค�าใช�จ�ายในการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต�การเก็บรวบรวม ขนส�ง การคัดแยกและใช�ประโยชน> 
ตลอดจนการกําจัดข้ันสุดท�าย ลดป1ญหาสภาวะสิ่งแวดล�อมและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และ
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดข้ึนได�โดยใช�หลักการแนวคิด 7R  (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
ดังน้ี 

1.1.1) Refuse คือ การปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ>ที่จะ
สร�างป1ญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งเป=นมลพิษต�อสิ่งแวดล�อม เช�น กล�องโฟม หรือขยะที่มีพิษอื่น ๆ  
เช�น หลีกเลี่ยงการใช�กล�องโฟม เป=นต�น 

1.1.2) Refill คือ การเลือกใช�สินค�าชนิดเติม ซึ่งใช�บรรจุภัณฑ>น�อยช้ินกว�า
ขยะมูลฝอยก็น�อยกว�าด�วย เช�น การใช�นํ้ายาปรับผ�านุ�ม หรือนํ้ายาล�างจานชนิดเติม เป=นต�น 

1.1.3) Return คือ การเลือกใช�สินค�าที่สามารถส�งคืนบรรจุภัณฑ>กลับสู�
ผู�ผลิตได� เช�น ขวดเครื่องด่ืมประเภทต�าง ๆ หรือถังนํ้าด่ืม เป=นต�น 

1.1.4) Repair  คือ การซ�อมแซมเครื่องใช�ให�สามารถใช�ประโยชน>ได�ต�อไป 
ไม�ให�กลายเป=นขยะมูลฝอย เช�น ซ�อมแซมเครื่องใช�ไฟฟ3า รถยนต> หรือเฟอร>นิเจอร> เป=นต�น 

1.1.5) Reuse คือ การนําบรรจุภัณฑ>ที่ใช�แล�วกลับมาใช�ใหม� เช�น นําขวด
นํ้าด่ืมที่หมดมาบรรจุนํ้าด่ืมอีกครั้ง การใช�กระดาษ 2 หน�า เป=นต�น 

1.1.6) Recycle คือ การแยกขยะมูลฝอยที่ยังใช�ประโยชน>ได�ให�ง�ายต�อ
การจัดเก็บและส�งแปรรูป เช�น บรรจุภัณฑ>พลาสติก แก�ว กระปkองเครื่องด่ืมต�าง ๆ เป=นต�น 

1.1.7) Reduce คือ การลดการบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการใช�งานของ
สิ่งของเครื่องใช�ต�างๆ เช�น ใช�ถุงผ�าแทนถุงพลาสติก ใช�แก�วใส�เครื่องด่ืมแทนใช�แก�วกระดาษ หรือแก�ว
พลาสติก เป=นต�น 

1.2) การคัดแยกขยะ (Waste separation) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร จําเป=นต�องจัดให�มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต�าง ๆ ตามแต�ลักษณะ
องค>ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค>เพื่อนํากลับไปใช�ประโยชน>ใหม�สามารถดําเนินการได� ต้ังแต�
แหล�งกําเนิด โดยจัดวางภาชนะให�เหมาะสมเพื่อให�การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป=นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ และลดการปนเป]^อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช�ประโยชน>ใหม�
จะต�องมีการต้ังจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให�มีการแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอย
ตามสีต�าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อความสะดวกและไม�ตกหล�นหรือแพร�กระจาย(กรมควบคุม
มลพิษ, 2547: 15) ดังน้ี 

1.2.1) ถังสีเขียว รองรับขยะที่เน�าเสียและย�อยสลายได�เร็วสามารถนํามา
หมักทําปุkยได� เช�น ผัก ผลไม� เศษอาหาร ใบไม� เป=นต�น 

1.2.2) ถังสีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได� เช�น 
แก�ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ เป=นต�น 
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1.2.3) ถังสีเทาฝาสีส�มหรือสีแดง รองรับขยะที่มีอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล�อม เช�น กระปkองสีสเปรย> หลอดฟลูออเรสเซนต> ขวดยา ถ�านไฟฉาย กระปkองยาฆ�าแมลง 
และภาชนะบรรจุสารอันตรายต�าง ๆ เป=นต�น 

1.2.4) ถังสีฟ3า รองรับขยะย�อยสลายไม�ได� ไม�เป=นพิษและไม�คุ�มค�าในการ
นํามารีไซเคิล เช�น ถุงพลาสติก ซองบะหมี่สําเร็จรูป พลาสติกห�อลูกอม โฟม และฟอล>ยที่เป]^อนอาหาร
เป=นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.18 ถังขยะประเภทต�างๆ 
ที่มา : http://www.ถังขยะแยกประเภท.com/article/12/% 

 
2) การเก็บรวบรวม การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว�ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวาง

ไว�ตามสถานที่ต�างๆซึ่งรวบรวมไว�ยังจุดพักขยะ แล�วจึงทําการขนถ�ายใส�รถเก็บขยะเพื่อที่จะขนส�งต�อไป
ยังสถานที่ฝ1งกลบ ขยะทั้งหมดจะถูกฝ1งกลบซึ่งมีทั้งขยะที่ไม�สามารถนํากลับมาใช�ประโยชน>ได�อีก และ
ขยะที่นํากลับมาใช�ได� ซึ่งหากได�มีการคัดแยกขยะไว�ในภาชนะรองรับขยะตามที่กล�าวมาแล�ว         
ขยะรีไซเคิลเหล�าน้ีก็จะถูกรวบรวม และแยกส�งไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช�ประโยชน>ใหม�ต�อไปได� 

3) การเก็บกัก ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู�ตาม
แหล�งกําเนิดต�างๆแล�วก็จะถูกขนถ�ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อนําไปกําจัดยังสถานที่ฝ1งกลบให�เร็วที่สุด
เพื่อป3องกันการเน�าเหม็นของขยะรวมทั้งเพื่อให�มีขยะตกค�างอยู�ตามสถานที่ต�างๆให�น�อยที่สุดด�วย
ดังน้ันขยะมูลฝอยเหล�าน้ีจึงไม�จําเป=นต�องมีการเก็บกัก ณ.จุดใดจุดหน่ึงก�อนนําไปกําจัดหรือทําลาย
ยกเว�นในส�วนของขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายเท�าน้ันที่จะต�องทําการเก็บกักให�มีจํานวนมากพอ
ก�อนส�งไปกําจัดอย�างถูกวิธีและปลอดภัย 

4) การขนส.ง การนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล�งกําเนิดต�างๆภายใน
ชุมชนเพื่อขนถ�ายไปยังสถานที่ฝ1งกลบ ซึ่งต้ังอยู�ห�างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป=นการขนถ�ายขยะ
ไปสู�ขบวนการแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใช�ประโยชน>ใหม�อีก 

5) การแปรสภาพ วิธีการที่จะทําให�ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู�ใน
สภาพที่เกิดความสะดวกต�อการเก็บขนไปกําจัดทําลาย หรือนํากลับมาใช�ประโยชน>ใหม�ได�ซึ่ง
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วัตถุประสงค>ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู�ด�วยกัน 3 ประการดังน้ี คือ (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดการขยะโดยการอัดขยะให�เป=นฟjอนหรือเป=นก�อนๆ ซึ่งจะช�วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะ 
และลดค�าใช�จ�ายในการขนส�งไปยังสถานที่ฝ1งกลบให�น�อยลง (2) เพื่อนําวัสดุที่ใช�แล�วกลับมาใช�
ประโยชน>ใหม� (3) เพื่อนําผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใช�ประโยชน>ในด�านต�าง ๆ 
ตัวอย�างเช�น การทําปุkยหมักโดยการนําขยะอินทรีย>มาแปรสภาพด�วยวิธีการย�อยสลายทางชีวภาพ 

6) การกําจัดหรือทําลาย (Disposal) ถือเป=นข้ันตอนสุดท�ายของการจัดการ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งเมื่อมีการดําเนินงานในข้ันตอนต�างๆตามที่ได�กล�าวมาเป=นลําดับแล�วมีวิธีการ
ดังน้ี 

6.1) การฝ1งกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) การฝ1งกลบอย�าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเป=นการนําวิธีการทางวิศวกรรมมาใช�ในการกําจัดขยะอย�างถูกต�องตามหลัก
สุขาภิบาลกล�าวคือ ขยะที่นํามาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูกเกลี่ยให�กระจายและบดทับให�แน�นจากน้ัน    
ทําการกลบทับด�วยดินและบดทับให�แน�นอีกรอบหน่ึง เมื่อมีการนําขยะมาทิ้งเพิ่มอีกจะเกลี่ยให�
กระจายและบดทับด�วยดินเป=นช้ัน ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว�าสถานที่ฝ1งกลบน้ันจะเต็มและไม�สามารถใช�
กําจัดขยะต�อไปได� จะทําการปxดหลุมฝ1งกลบแห�งน้ันอย�างถาวรด�วยการถมดินบดอัดให�แน�นแล�วทําการ
ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป3องกันการถูกกัดเซาะหรือการไหลบ�าของนํ้าฝน การฝ1งกลบขยะด�วยวิธีน้ีใน
บางครั้งจะมีการใช�วัสดุปูรองก�นหลุมเอาไว�ด�วยอีกช้ันหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อเป=นการป3องกันการไหลซึมของนํ้า
ชะมูลฝอย(Leachate). ที่เกิดข้ึนภายในหลุมลงไปปนเป]^อนกับนํ้าใต�ดินด�านล�าง ซึ่งเป=นการช�วยทําให�
เกิดความปลอดภัยต�อสภาพแวดล�อมมากย่ิงข้ึนโดยการฝ1งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล วิธีและรูปแบบ
ของการฝ1งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล มี 2 แบบ  (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) ดังน้ี 

6.1.1) วิธีฝ1งกลบแบบพื้นราบ (Area method) เป=นวิธีฝ1งกลบที่เริ่มจาก
ระดับดินเดิม โดยไม�มีการขุดดิน ทําการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก�อน แล�วค�อยบดอัดทับในช้ัน
ถัดข้ึนไปสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนได�ระดับตามที่กําหนดการฝ1งกลบขยะมูลฝอย โดยใช�วิธีน้ีจําเป=นต�องทํา 
คันดินตามแนวขอบพื้นที่เพื่อทําหน�าที่เป=นผนัง หรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอย และทําหน�าที่
ป3องกันนํ้าเสียที่เกิดจากการย�อยสลายของขยะไม�ให�ซึมออกด�านนอกลักษณะของพื้นที่ที่จําเป=นต�องใช�
วิธีน้ี คือ ที่ราบลุ�มหรือที่ที่มีระดับนํ้าใต�ดินอยู�ตํ่ากว�าผิวดินเล็กน�อย ไม�เกิน 1 เมตร ซึ่งไม�สามารถขุดดิน
เพื่อกําจัดด�วยวิธีแบบขุดร�องได� เพราะจะทําให�เกิดการปนเป]^อนของนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยลงสู�นํ้าใต�
ดินได�การกําจัดด�วยวิธีน้ีจําเป=นต�องจัดหาที่ดินมาจากที่อื่นเพื่อนํามาทําคันดิน ทําให�เสียค�าใช�จ�ายใน
การดําเนินการมากข้ึน ภาพที่ 5.19 ก แสดงวิธีฝ1งกลบแบบพื้นราบ  

6.1.2) วิธีฝ1งกลบแบบขุดร�อง (Trench method) เป=นวิธีฝ1งกลบที่เริ่ม
จากระดับที่ตํ่ากว�าระดับดินเดิม โดยทําการขุดดินลงไปให�ได�ระดับตามที่กําหนด แล�วจึงเริ่มบดอัด 
มูลฝอยให�เป=นช้ันบาง ๆ ทับกันหนาข้ึนเรื่อย ๆ จนได�ระดับตามที่กําหนดแต�ละช้ัน และปxดทับด�วย 
Daily cover โดยทั่วไปความลึกของการขุดร�องจะถูกกําหนดด�วยระดับนํ้าใต�ดินอย�างน�อยระดับก�น
ร�องหรือพื้นล�างควรจะอยู�สูงกว�าระดับนํ้าใต�ดินไม�น�อยกว�า 1 เมตร โดยยึดระดับนํ้าในฤดูฝนเป=นเกณฑ>
เพื่อป3องกันไม�ให�เกิดการปนเป]^อนของนํ้าใต�ดิน การฝ1งกลบแบบขุดร�องไม�จําเป=นต�องทําคันดินเพราะ
สามารถใช�ผนังร�องเป=นกําแพงยันขยะมูลฝอยที่จะบดอัดได� และยังสามารถใช�ดินที่ขุดออกแล�วน้ัน
กลับมาใช�กลบขยะมูลฝอยได�อีก ภาพที่ 5.19 ข แสดงวิธีฝ1งกลบแบบขุดร�อง  
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                    (ก) วิธีการฝ1งกลบแบบถมที ่       (ข) วิธีการฝ1งกลบแบบขุดร�อง 

ภาพท่ี 5.19  วิธีการฝ1งกลบอย�างถูกหลกัสุขาภิบาล 
ที่มา: https://www.slideshare.net/daliaelshafei/sanitary-waste-disposa 

 
6.2) การฝ1งกลบโดยวิธีพิเศษ (Secure landfill) การกําจัดขยะโดยวิธีพิเศษน้ี

อาจเรียกอีกอย�างหน่ึงว�า“การฝ1งกลบอย�างปลอดภัย” ซึ่งจะแตกต�างจากการฝ1งกลบอย�างถูกหลัก
สุขาภิบาล เป=นการฝ1งกลบเฉพาะขยะที่ เป=นอันตรายเท�าน้ัน โดยขยะอันตรายดังกล�าวอาจ 
มีแหล�งกําเนิดมาจากชุมชนส�วนหน่ึงและจากของเสียที่ เกิดในภาคอุตสาหกรรมอีกส�วนหน่ึง 
การดําเนินงานโดยวิธีน้ีจึงต�องมีความเข�มงวดและรัดกุมมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากขยะอันตรายที่นํามา 
ฝ1งกลบน้ันหากมีการรั่วไหลออกสู�ภายนอกย�อมก�อให�เกิดความเสียหายรุนแรงต�อสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได� โดยทั่วไปการฝ1งกลบประเภทน้ีมักจะต�องทําการปูรองก�นหลุมด�วย
วัสดุพิเศษที่มีอายุทนทานและไม�ฉีกขาดได�ง�ายเมื่อใช�งานเวลานานๆ ทั้งน้ีเพื่อสามารถป3องกันการ
รั่วไหลของสารอันตรายน่ันเอง นอกจากน้ีขยะอันตรายที่นํามาฝ1งกลบก็จะต�องบรรจุไว�ในภาชนะที่
แน�นหนาและปxดสนิท และมีการจัดวางในหลุมอย�างเป=นระบบป3องกันมิให�มีการกระแทกในระหว�าง
การฝ1งกลบซึ่งอาจเป=นสาเหตุให�เกิดการรั่วไหลได� สําหรับสถานที่ฝ1งกลบโดยวิธีพิเศษยังมีจํานวน 
ไม�เพียงพอที่จะรองรับขยะอันตรายที่เกิดข้ึนในป1จจุบัน เน่ืองจากต�องใช�การลงทุนสูงและต�องอาศัย
ผู�เช่ียวชาญในดําเนินการ ภาพที่ 5.20 ก แสดงวิธีฝ1งกลบแบบวิธีพิเศษ 
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ภาพท่ี 5.20 การฝ1งกลบโดยวิธีพิเศษ 
ที่มา : https://www.colorado.edu/GeolSci/courses/GEOL1070/chap28/chapter28.html 

 
6.3) การเผาในเตาเผา (Incineration) เป=นการนําขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผา

ที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อให�เกิดขบวนการเผาไหม�อย�างสมบูรณ> ซึ่งลักษณะของเตาเผาอาจจะแตกต�างกันไป
ตามองค>ประกอบของขยะที่ เกิดข้ึน ขยะชนิดที่ เผาไหม�ได�ง�ายและมีความช้ืนตํ่า เตาเผาที่ใช� 
ไม�จําเป=นต�องมีอุณหภูมิสูงมากนักก็เพียงพอต�อการเผาไหม� แต�ถ�าองค>ประกอบของขยะที่เผาไหม�ได�
ยากรวมทั้งมีความช้ืนสูงเตาเผาที่ใช�ต�องออกแบบให�มีเช้ือเพลิงชนิดที่ให�ความร�อนสูงมาก ๆ  นอกจากน้ี
เตาเผาขยะไม�ว�าจะเป=นรูปแบบใดก็ตามจําเป=นต�องใช�เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเผาไหม� ควัน  
ไอเสีย ตลอดจนเศษผง หรือฝุjนละอองที่ปนออกมากับควันเสียด�วย ทั้งน้ีเพื่อเป=นการป3องกันป1ญหา
มลพิษทางอากาศที่จะเกิดตามมา ในส�วนของข้ีเถ�าซึ่งเกิดจากขบวนการเผาไหม�ขยะที่อยู�ด�านล�างของ
เตาเผาก็จะต�องมีการนําเอาไปกําจัดหรือทําลายยังสถานที่ฝ1งกลบ 

6.4) การทําปุkยหมัก (Composting) การทําปุkยหมักเป=นการนําเอาเศษ      
ซากหรือวัสดุต�าง ๆ ที่ได�มาจากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย�างย่ิงพวกที่ได�มาจากพืช เช�น เศษหญ�า ใบไม�
ฟางข�าว ผักตบชวา หรือแม�แต�ขยะมูลฝอยตามบ�านเรือนมากองรวมกันแล�วรดนํ้าให�มีความช้ืน
พอเหมาะหมักไว�จนเศษพืช หรือวัสดุเหล�าน้ันย�อยสลายและแปรสภาพไปกลายเป=นขยะสีดําหรือ 
สีนํ้าตาลเข�ม มีลักษณะพรุน ยุ�ย ร�วนซุยที่เรียกว�า“ปุkยหมัก”การย�อยและการแปรสภาพของเศษพืช
หรือวัสดุดังกล�าวเกิดข้ึนเน่ืองจากจุลินทรีย>ซึ่งอาศัยอยู�ในกองปุkย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล�าน้ีมีอยู� 
หลายชนิดปะปนกันอยู�ในขยะ โดยขยะที่สามารถนําไปทําปุkยหมักได� ได�แก� เศษอาหาร และเศษพืชผัก
ต�าง ๆ  ดังน้ัน หากมีการจัดการที่ดีสามารถนําขยะเหล�าน้ีไปทําให�เกิดประโยชน>ก็จะช�วยลดต�นทุนใน
การจัดการขยะได� 
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5.6 มลพิษท่ีเกิดจากสารพิษ (Toxic substantial pollution) 
5.6.1 ความหมายของสารพิษและมลพิษท่ีเกิดจากสารพิษ 

สารพิษ (Toxic substance) หมายถึง สารที่ทําให�เกิดอาการผิดปกติแก�ร�างกาย
มนุษย>และอาจจะทําให�เสียชีวิตได� เช�น สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว> โลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรม
และไซยาไนด> เป=นต�น (สวัสด์ิ โนนสูง, 2537: 152) 

มลพิษท่ีเกิดจากสารพิษ (Toxic substantial pollution) คือ สภาพแวดล�อม
ที่ไม�เหมาะสม เน่ืองจากเกิดการปนเป]^อนของสารพิษที่เป=นอันตรายส�งผลทําให�เกิดอันตรายต�อ
สิ่งมีชีวิต เช�น สารพิษในอาหารและสารพิษในพื้นที่การเกษตร 

5.6.2 การจําแนกสารพิษ 
สารพิษสามารถจําแนกตามการเกิดได� ดังน้ี 
1) สารพิษท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ ได�แก� การระเบิดของภูเขาไฟ และแร�ธาตุที่มี

อันตรายต�อมนุษย> เช�น กํามะถัน ปรอท ตะกั่ว และแร�กัมมันตรังสี เป=นต�น 
2) สารพิษท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย" เป=นสารพิษที่พบมากที่สุดเน่ืองจาก

กิจกรรมของมนุษย>ทําให�เกิดสารพิษมากมายและนํามาใช�ประโยชน>อย�างกว�างขวาง ได�แก� สารพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว> สารพิษในอาหารและยา เช�น สารปรุงแต�งสี กลิ่น 
รสสารกันบูด และสารปนเป]^อน รวมถึงสารพิษในสิ่งของเครื่องใช� มักพบในของใช�ที่เป=นพลาสติก 
เครื่องใช�ที่มีสารปรอท เช�น กระจกเงาและหลอดฟลูออเรสเซนต> รวมถึงสารพิษในสิ่งเสพติด เช�น 
เฮโรอีนจากฝx�น แคดเมียมและนิโคตินในบุหรี่ เป=นต�น 

3) สารพิษท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสร�างสารพิษข้ึนในตัวเอง
แม�แต�พวกจุลินทรีย>จะสร�างสารบนสิ่งที่มันเจริญเติบโตอยู� เช�น สารไซยาไนด> (Cyanide) ใน          
มันสําปะหลัง สารนิโคติน (Nicotine) ในยาสูบ สารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ในเมล็ดถ่ัวลิสง และ
ข�าวโพดที่มีความช้ืนสูง หรือสารไรซิน (Ricine) ในเมล็ดละหุ�ง เป=นต�น 

5.6.3 สาเหตุท่ีทําให�เกิดสารพิษในสิ่งแวดล�อม 
สารพิษในสิ่ ง แวดล� อมจะพบในสถานะต� างๆ  เ ช� นของเหลว กd าซพิษ 

สารกัมมันตภาพรังสี และรังสีจากดวงอาทิตย> ซึ่งก�อให�เกิดอันตรายต�อมนุษย>และสิ่งแวดล�อม          
ทั้งทางตรงและทางอ�อม ป1ญหาสารพิษในสิ่งแวดล�อมมีสาเหตุดังน้ี 

1) การซื้อขายสารพิษได�อย.างเสรีขาดการควบคุมท่ีรัดกุม ป1จจุบันสารเคมีที่ใช�
ในกําจัดศัตรูพืชและสัตว>มีแนวโน�มการใช�ในปริมาณที่สูงข้ึน อีกทั้งหาซื้อได�ง�ายจึงเกิดป1ญหาพิษตกค�าง
ของสารเคมีมากตามไปด�วย 

2) การใช�ไม.ถูกหลักการหรือไม.คํานึงถึงผลเสียท่ีเกิดขึ้นตามมา เช�น ในอาหารยัง
พบว�ามีการใช�ขัณฑสกรในการดองผลไม� การใส�ดินประสิวในเน้ือเค็มในปรมิาณที่สงูเกินกําหนด การใช�
สารบอแรกซ>ในการทําลกูช้ิน รวมถึงการใช�สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว>ทีม่ีพิษร�ายแรงและตกค�างได�นาน
ในผลผลิตทางการเกษตรโดยไม�คํานึงถึงอันตรายทีผู่�บริโภคจะได�รับ เป=นต�น 
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3) ขาดการควบคุมแหล.งท่ีก.อให�เกิดสารพิษอย.างมีประสิทธิภาพ การขาด 
การควบคุมแหล�งที่ก�อให�เกิดสารพิษอย�างมีประสิทธิภาพเพราะผู�ใช�สารพิษมีมากและกระจายอยู�ทั่วไป 
จึงไม�สามารถตรวจสอบหรือควบคุมได�ทั่วถึง และสถานประกอบการบางแห�งไม�แก�ป1ญหาอย�างจริงจัง
จึงก�อป1ญหาสารพิษในสิ่งแวดล�อมอย�างกว�างขวาง 

5.6.4 อันตรายท่ีเกิดจากสารพิษ 
การใช�สารพิษไม�ถูกวิธีหรือไม�ระมัดระวังจะทําให�เกิดอันตรายต�อผู� ใช�และ

ผู�เกี่ยวข�อง รวมถึงสัตว>ต�าง ๆ ซึ่งสารพิษจะมีความรุนแรงเพียงใดข้ึนอยู�กับชนิดของสาร เส�นทางที่
ได�รับสาร ปริมาณที่ได�รับ และสภาพความแข็งแรงของผู�ได�รับสารน้ันเข�าไป สารบางชนิดอาจ 
ถูกทําลายหรือทําให�มีอันตรายน�อยลงเมื่อเข�าสู�ร�างกาย บางชนิดถูกขับถ�ายออกทางไตในรูปป1สสาวะ 
แต�บางชนิดจะถูกสะสมไว�ที่ตับและไขมันและทําให�เกิดอันตรายข้ึนในภายหลัง ซึ่งมีผลกระทบ ดังน้ี 

1) อันตรายต.อสิ่งมีชีวิตโดยจําแนกตามประเภทและชนิดของสารพิษ ดังน้ี 
1.1) สารพิษจากการอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได�แก� 

1.1.1) ตะกั่ว เป=นโลหะหนักสีนํ้าเงินปนขาว ถูกนํามาใช�ในการผลิต
แบตเตอรี่ สีย�อมผ�า ของเล�นเด็ก มักปนเป]^อนอยู�ในนํ้าและอาหาร พิษตะกั่วทําให�เม็ดเลือดแดงน�อยลง
เป=นอันตรายต�อไตและระบบประสาท เป=นต�น 

1.1.2) ปรอท ใช�ทําเครื่องมือวิทยาศาสตร>การแพทย>เป=นส�วนประกอบ
ของยากําจัดศัตรูพืช สามารถถ�ายทอดไปสู�สัตว>นํ้าได� ผลกระทบของปรอทจะทําให�ความจําเสื่อม      
ตาพร�า มือสั่น เดินเซ มีอาการเหน็บชา บางคนเสียสติหรือตาย เด็กวัยเจริญเติบโตมีพัฒนาการช�า จึง
เรียกอาการเหล�าน้ีว�าโรคมินามาตะ 

1.1.3) ดีบุก ใช�ในการผลิตอาหารกระปkอง ดีบุกทําให�เบื่ออาหาร คลื่นไส� 
ปวดท�อง ท�องผูก และนํ้าหนักลด เป=นต�น 

1.1.4) แคดเมียม ใช�ในการชุบโลหะ เป=นส�วนผสมของกระปkองโลหะ
บรรจุอาหาร  หรือแบตเตอรี่ เป=นต�น พิษของแคดเมียมทําให�ไตพิการ เป=นอันตรายต�อปอดและทําให�
กระดูกผุเปราะหรือหักง�ายเกิดโรคที่เรียกว�าโรคอิไต-อิไต 

1.1.5) สารกัมมันตภาพรังสีที่สําคัญ ได�แก� ยูเรเนียมและทอเรียม ซึ่งถูก
นํามาใช�มากในด�านการแพทย> การเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิตกระแสไฟฟ3าพลังนิวเคลียร> 
เป=นสารที่มีพิษต�อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดและอันตรายทั้งทางตรงและถ�ายทอดไปสู�บุตรในครรภ>ได� 

1.2) สารพิษที่ใช�ในการเกษตร โดยจําแนกตามชนิดของสารออกฤทธ์ิ 
1.2.1) กลุ�มออกาโนคลอรีน ได�แก� DDT, Aldrin, Heptachlor และ 

Endrin เป=นต�น สารกลุ�มน้ีมีความเป=นพิษเฉียบพลันตํ่าเมื่อถูกดูดซึมผ�านผิวหนังแต�มีศักยภาพใน 
การ ก�อความเป=นพิษเรื้อรังในระยะยาว อาจจะไปสะสมอยู�ในร�างกายของสิ่งมีชีวิตต�าง ๆ และ
ถ�ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตที่อยู�ด�านบนของห�วงโซ�อาหาร เกิดการสะสมของสารพิษในปริมาณที่เข�มข�นข้ึน
(Biological magnification) ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการสลายตัวได�ยาก และสะสมในสิ่งแวดล�อมสูง เมื่อ
ได�รับเป=นจํานวนมากจะทําให�เกิดอาการหน�ามืดเวียนศีรษะ ท�องร�วง อาจเกิดหัวใจวายและตายได� โดย
มีฤทธ์ิตกค�าง   2-15 ปy (ภาพที่ 5.21) ซึ่งเป=นการสะสมของ DDT ในห�วงโซ�อาหาร โดยเริ่มจาก 
การปนเป]^อนของ DDT ในนํ้าในอัตราเพียง 0.000003 ppm แต�ในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู�ในนํ้า 
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เช�น พวกไรแดง หนอนแดงจะพบว�ามีการสะสมของ DDT ในสัตว>เหล�าน้ีเพิ่มข้ึนเป=น 0.04 ppm และ
ในปลาที่กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป=นอาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตัวปลามากถึง 2 ppm และเมื่อ
ถึงนกที่กินปลาเป=นอาหาร จะมี DDT สะสมในตัวได�มากถึง 25 ppm แม�ว�า นกจะมีการสะสม DDT 
ในตัวค�อนข�างมาก แต�การสะสมน้ีอาจไม�ได�ทําให�นกตายลงทันที่ แต�ก็มีผลกระทบด�านอื่นๆ ได� เช�น 
DDT ที่อยู�ในตัวนกจะทําให�เปลือกไข�บางลง ทําให�ไข�แตกขณะที่กําลังฟ1กอยู� ส�งผลให�ประชากรของนก
ลดลงได�อย�างรวดเร็ว ซึ่งป1ญหาน้ี ไม�ได�เกิดเฉพาะกับนกที่กินปลา แต�รวมถึงนกที่กินแมลง และนกที่
กินผลไม�ด�วยเช�นกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2.2) กลุ�มออร>กาโนฟอสเฟส ได�แก� Azodrin, Malathion, Methy 
parathion และ Diazinon เป=นต�น มีฤทธ์ิทําลายประสาททําให� วิงเวียนศีรษะ ถ�าได�รับปริมาณมาก
จะทําให�หมดสติ นํ้าลายฟูมปาก อุจจาระและป1สสาวะร�วง กล�ามเน้ือกระตุก หรืออาจเสียชีวิตได� 
โดยสารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีมีฤทธ์ิตกค�าง 1-2 สัปดาห>ถึง 1 ปy 

1.2.3) กลุ�มคาร>บาเมต ได�แก� Baygon, Furadan, Zneb และ Carbaryl 
สารพิษกลุ�มน้ีละลายนํ้าได�ดีสามารถซึมเข�าทางรากและเคลื่อนย�ายไปทั่วลําต�นของพืชได� สารกลุ�มน้ีมี
ระยะการออกฤทธ์ิสั้นเพียง 2 สัปดาห> จะทําลายระบบประสาททําให�เวียนศีรษะ อาเจียน ท�องร�วง 
เป=นตะคริวและเป=นพิษสูงต�อสัตว>เลือดอุ�น 

1.2.4) กลุ�มไพรีทรอยด>  ได�แก�  Bioresmethrin, Cypermethrin, 
Deltamethrin, และ Permethrin เป=นต�น กลุ�มน้ีมีพิษต�อมนุษย>และสัตว>เลือดอุ�นค�อนข�างน�อย 

 
 

ภาพท่ี 5.21 การสะสมของ DDT  
ในห�วงโซ�อาหาร 
ที่มา : http://www.greennet.or.th/article 
/263 
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1.3) สารพิษในอาหารและยา 
1.3.1) ผงกรอบหรือนํ้าประสานทอง ใช�ใส�อาหารเพื่อให�สดอยู�ได�นาน

หรือให�กรอบน�ารับประทาน เช�น ลูกช้ิน หมูยอ ไส�กรอก และผลไม�ดอง หากได�รับสารน้ีในปริมาณมาก 
จะรู�สึกคลื่นไส� เซลล>สมองตายและเป=นโรคมะเร็งได� 

1.3.2) คลอรีน พบมากในนํ้าประปา ผักและผลไม�ที่ ฉีดพ�นด�วย 
สารกําจัดแมลงออร>กาโนคลอรีนมีผลทําให�ปวดหัว คลื่นไส� หน�ามืดและชัก 

1.3.3) ขัณฑสกร บางคนใช�แทนนํ้าตาลเพราะมีความหวานมากกว�า   
500 เท�า ไม�มีคุณค�าทางอาหาร และยังทําให�ท�องเสียและจากผลการทดสอบกับหนูพบว�าถ�าได�รับ
ปริมาณมากจะก�อให�เกิดโรคมะเร็ง 

1.3.4) ดินประสิว เป=นส�วนประกอบของพวกโพแทสเซียม โซเดียม- 
ไนเตรทหรือไนไตรท>ใช�ทําวัตถุระเบิด ดอกไม�ไฟ ใช�ประกอบยาขมแก�หืดและยาขับป1สสาวะ นิยมใส�ใน
อาหารกันเน�าเสีย และทําให�เน้ือสัตว>มีสีแดงนุ�มอร�อย ใส�ในเน้ือเค็มและไส�กรอก ถ�าได�รับมากมัก
คลื่นไส� เวียนศีรษะ หายใจไม�สะดวก ท�องเสียและเกิดโรคมะเร็ง 

1.3.5) ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium glutamate)
เป=นสารเคมีนิยมใช�เพื่อปรุงอาหาร มีคุณสมบัติกระตุ�นประสาทลิ้นทําให�รู�สึกว�ารสชาติอาหารอร�อย    
แต�ไม�มีคุณค�าทางอาหาร เมื่อรับประทานเข�าไปมากทําให�เกิดอาการร�อน ชา อ�อนเพลีย หัวใจเต�นเร็ว 
หรือทําให�เกิดโรคภัตตาคารจีนซินโดรม (Chinese restaurant) มีผลทําให�เจริญเติบโตช�า ป1ญญาอ�อน
หรือเป=นหมัน ดังน้ันจึงไม�ควรบริโภคเกิน 120 มิลลิกรัมต�อนํ้าหนัก1 กิโลกรัม และเด็กที่อายุตํ่ากว�า 1 
ปyไม�ควรบริโภค (อนามัย เทศกะทึก, 2537: 175) 

1.3.6) สารกันบูด สารเหล�าน้ีใส�ในอาหารยับย้ังการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย>โดยเฉพาะอาหารบรรจุกระปkองและขวด เช�น ปลากระปkอง  เต�าเจี้ยว ผักกาดดอง สารน้ี    
ทําให�ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ มีอาการท�องเสีย 

1.3.7) ฟอร>มาลีน ถูกนํามาใช�ในอุตสาหกรรมพลาสติก สิ่งทอและการ
รักษาเน้ือผ�าให�เรียบ มีผู�นํามาใช�ผสมอาหารหรือแช�ผักเพื่อให�อาหารดูสดและไม�เน�าเสียง�าย โดยพิษ
ของฟอร>มาลีนจะทําให�ผู�บริโภคปวดท�องรุนแรง อุจจาระร�วง อาเจียน ตับไต และสมองเสื่อม หาก
ได�รับปริมาณมากอาจเสียชีวิตได� 

1.3.8) สารปรุงแต�งสี สารน้ีใส�ในอาหารเพื่อให�อาหารดูน�ารับประทาน   
สีผสมอาหารอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อผู�บริโภคได� เน่ืองจากพิษโลหะหนักที่ปนเป]^อนในสีผสมอาหาร
เช�น สารหนู ตะกั่ว สังกะสี เป=นต�น ถ�าผู�ผลิตมีการใช�สีผสมอาหารมากเกินไปจะทําให�เกิดการสะสมใน
ร�างกายและเกิดการเจ็บปjวยได� 

1.4) สารพิษที่พบในสิ่งของเครื่องใช�ที่สําคัญมี ดังน้ี 
1.4.1) สังกะสี การใช�ภาชนะที่ทําด�วยสังกะสีเช�นช�อนและจานสังกะสี 

ถ�าอาหารเป=นกรดจะทําให�สังกะสีเกิดการละลายและมีความเป=นพิษสูงข้ึน โดยพิษของสังกะสีจะทําให�
เกิดอาการเจ็บปาก เจ็บคอ ลิ้นมีรสฝาด และท�องร�วง เป=นต�น 

1.4.2) ตะกั่ว ถุงกระดาษที่ตีพิมพ>จะมีสารตะกั่วปนอยู�ในหมึกจึงไม�ควรใช�
บรรจุอาหารโดยเฉพาะอาหารร�อน มีผลไปแทนที่แคลเซียมในกระดูกและฟ1น และสะสมในไขมัน 
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ระบบประสาท สมอง ระบบนํ้าเหลือง ตับ และไต อาการพิษเรื้อรังที่พบบ�อย คือ อาการของระบบ
ย�อยอาหาร จะเกิดการปวดท�อง นํ้าหนักลด เบื่ออาหารคลื่นไส� อาเจียน ท�องผูก อาการพิษทาง
ประสาท และสมอง ทําให�ทรงตัวไม�อยู� เกิดอาการประสาทหลอน ซึมไม�รู�สึกตัว ชัก มือและเท�าตก 
เป=นอัมพาต สลบ และอาจตายได� 

1.4.3) ปรอท เป=นสารห�ามใช�ในเครื่องสําอางแต�ส�วนใหญ�ยังพบใน
ผลิตภัณฑ>พวกเครื่องสําอางและครีมทาฝ3ากําจัดจุดด�างดําที่ไม�ได�มาตรฐานความปลอดภัย ทําให�เกิด
ผื่นแดงที่มือเท�าและหน�าอก นอนไม�หลับ หัวใจเต�นผิดปกติ ก�อให�เกิดพิษสะสมในร�างกายเป=นพิษ 
ต�อไตและอาจทําให�ป1สสาวะผิดปกติ 

2) ทําให�เสียสมดุลของธรรมชาติ สารพิษอาจส�งผลทําให�แมลงที่มีประโยชน>ใน
ธรรมชาติ เช�น ตัวห้ําและตัวเบียนที่ช�วยกําจัดแมลงศัตรูพืชถูกสารพิษทําลาย และขณะเดียวกันแมลง
ศัตรูพืชก็จะสร�างความต�านทานต�อสารพิษทําให�การรอดชีวิตสูงข้ึนเป=นเหตุให�เกิดการระบาดเพิ่มข้ึน 

3) ทําลายสิ่งแวดล�อม สารพิษที่ถูกปล�อยออกมาเกิดการตกค�างและปนเป]^อนอยู�
ในบรรยากาศจะทําลายคุณภาพสิ่งแวดล�อมทําให�ไม�เหมาะสมในการดํารงชีวิตเกิดการสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนมีป1ญหาด�านสุขภาพอนามัยจะทํางานได�ไม�เต็มที่ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการ
รักษาพยาบาล และสินค�าทางการเกษตรที่มีสารพิษตกค�างอยู�มากจนไม�สามารถค�าขายได�เกิดผล
กระทบทางเศรษฐกิจตามมา 

5.7 การปgองกันและแก�ไขปsญหามลพิษท่ีเกิดจากมลพิษจากสารพิษ 
สามารถดําเนินการแก�ไขได�หลายวิธี ดังน้ี 
5.7.1 มีมาตรการการควบคุมเกี่ยวกับสารพิษอย�างรัดกุม ทั้งวงจรของการผลิตภัณฑ>

ต้ังแต�การนําเข�า เก็บรักษา ขนส�ง เคลื่อนย�าย จําหน�าย ใช�ประโยชน> ตลอดจนการกําจัดทําลาย 
5.7.2 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ยา สิ่งของเครื่องใช� และพืชผลทาง 

การเกษตรให�มีความปลอดภัย มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสารพิษที่ตกค�างในผลิตผล 
หรือผลิตภัณฑ> ตรวจสอบคุณภาพอย�างต�อเน่ืองพร�อมทั้งประชาสัมพันธ>ให�ความรู�แก�ประชาชนและ
ผู�เกี่ยวข�องทราบ 

5.7.3 ลดปริมาณสารพิษในสิ่งแวดล�อมโดยการลดปริมาณสารพิษในสิ่งแวดล�อมสามารถ
ทําได�ดังน้ี 

1) เลือกทําการเกษตรแบบย่ังยืน ได�แก� เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย> และ    
เกษตรผสมผสาน เพื่อลดปริมาณสารพิษในพืชผลทางการเกษตร 

2) ใช�สาร เคมีกํ าจัดศัตรูพืชและสัตว>ที่ มีพิษต�อมนุษย>และส� งผลกระทบ 
ต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด ได�แก�  ใช�สารสกัดจากธรรมชาติ เช�น การใช�นํ้ายาสูบหรือสะเดาแทนใช�
สารเคมีและการใช�ปุkยอินทรีย>จากพืชสัตว>หรือมูลสัตว>แทนการใช�ปุkยเคมี  เป=นต�น 

3) เผยแพร�ความรู�ด�านการใช�สารพิษที่ถูกวิธีและปลอดภัยให�ประชาชนทราบ เช�น 
ควรใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามอัตราส�วนที่แนะนําไม�ควรใช�เกินปริมาณที่ระบุไว�เพื่อความปลอดภัย
ของผู�บริโภค เป=นต�น 

4) หลีกเลี่ยงการบริโภคและใช�สิ่งของที่ปนเป]^อนสารพิษ เช�น ไม�ซื้ออาหารที่มี     
สีฉูดฉาดเกินไป ไม�ใช�ภาชนะใส�อาหารที่มีลวดลายสีสันต�าง ๆ ไม�ใช�เครื่องสําอางที่มีสารพิษเป=น
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องค>ประกอบรวมถึงเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย> ซึ่งนับว�าเป=นทางเลือกที่ปลอดภัย
ทางหน่ึงของผู�บริโภค 

5) สร�างจิตสํานึกในการป3องกันและแก�ป1ญหาสารพิษในสิ่งแวดล�อมให�กับ
ประชาชน เพื่อให�ประชาชนมีความรับผิดชอบในการแก�ป1ญหาร�วมกัน จะเป=นการแก�ไขป1ญหา
สิ่งแวดล�อมอย�างย่ังยืน  

6) เปลี่ยนถ�ายงานวิจัยสู�สาธารณะที่มีการใช�การเกษตรเชิงนิเวศมาเป=นการนําไป
ปฏิบัติอย�างเป=นรูปธรรมโดยเกษตรกร โดยเปลี่ยนจากการใช�สารเคมีสังเคราะห>ในป1จจุบันเป=นการใช�
เครื่องมือทางชีวภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและส�งเสริมความสมบูรณ>ของพื้นที่เกษตรและระบบ
นิเวศ 
 
6. บทสรุป 
 การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร รวมถึงการพัฒนาในกิจกรรมต�าง ๆ ของมนุษย>ในป1จจุบัน
ส�งผลทําให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมถูกทําลายรวมถึงทําให�คุณภาพสิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรม
ลงเกิดป1ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมต�างๆได�แก�มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษ    
ทางเสียง มลพิษทางขยะมูลฝอย และมลพิษจากสารพิษ ซึ่งป1ญหาดังกล�าวส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล�อมอย�างมาก ดังน้ันการเรียนรู�ป1ญหาสาเหตุ และผลกระทบรวมถึงแนวทางการแก�ไข
ป1ญหาสิ่งแวดล�อมจึงเป=นเรื่องที่สําคัญที่มนุษย>ทุกคนควรตระหนักมากข้ึน เพื่อที่จะได�มีคุณภาพชีวิตทีดี่
และอยู�ในสิ่งแวดล�อมที่ดีอย�างย่ังยืน 
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คําถามท�ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของมลพิษสิ่งแวดล�อม และสาเหตุที่ทําให�เกิดป1ญหามลพิษสิ่งแวดล�อม 
2. สารมลพิษสิ่งแวดล�อมมีกี่ประเภท อะไรบ�าง พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
3. จงบอกแหล�งกําเนิดมลพิษสิ่งแวดล�อมมาจากแหล�งใดบ�าง 
4. จงอธิบายประเภทสารมลพิษทางนํ้า พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
5. โรคมินามาตะ และโรคอิไต อิไต เกิดจาการได�รับสามมลพิษชนิดใด และผลกระทบดังกล�าว

ก�อให�เกิดผลต�อสุขภาพมนุษย>อย�างไร 
6. จงบอกสารมลพิษชนิดใดที่ทําให�เกิดโรคเมทฮีโมโกลบิน  และอาการของคนปjวยที่เป=นโรคดังกล�าว

มีลักษณะอย�างไร 
7. ช้ันบรรยากาศสามารถจําแนกได�กี่ช้ัน อะไรบ�างจงอธิบายมาพอสังเขป 
8. ฝุjนละอองสามารถจําแนกได�กี่ปะเภท อะไรบ�าง และฝุjนชนิดใดมีอันตรายต�อสุขภาพมากที่สุด 
9. จงอธิบายการเกิดควันดําและควันขาว พร�อมผลกระทบต�อสุขภาพที่เกิดข้ึน 
10. จงบอกบทบาทและความสําคัญของของกdาซโอโซน 
11. จงบอกแนวทางในการป3องกันมลพิษทางอากาศ 
12. จงบอกลักษณะดินเปรี้ยวและดินเค็ม สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป3องกันแก�ไขป1ญหาดังกล�าว

อย�างไร 
13. จงบอกแนวทางที่สามารถใช�ในการป3องกันมลพิษทางเสียง 
14. จงบอกความหมายของขยะมูลฝอย การจําแนกประเภท พร�อมยกตัวอย�างขยะมูลฝอยแต�ละ

ประเภทประกอบอย�างละ 10 ชนิด 
15. จงยกตัวอย�างการนําแนวคิด 7R ที่นักศึกษานํามาใช�ในชีวิตประจําวันมาอย�างละ 3 อย�าง 
16. แก�วนํ้าที่ชํารุดเหมาะกับการทิ้งใส�ในถังขยะสีใด เพราะเหตุใด 
17. การเผาขยะในเตาเผาเหมาะกับการกําจัดขยะประเภทใดเพราะเหตุใด 
18. การฝ1งกลบอย�างถูกหลักสุขาภิบาลแตกต�างจากการฝ1งกลบโดยวิธีพิเศษอย�างไร 
19. สารพิษทางการเกษตรแบ�งออกเป=นกี่กลุ�ม อะไรบ�าง พร�อมยกตัวอย�างประกอบกลุ�มละ3 ชนิด 
20. สารมลพิษส�วนใหญ�ที่พบในสิ่งของเครื่องใช�คือสารมลพิษชนิดใด และพบในเครื่องใช�ชนิดใด 
21. จงอธิบายว�าหาก DDT ปนเป]^อนในระบบนิเวศทางนํ้าจะส�งผลกระทบอย�างไรบ�าง 
22. ให�นักศึกษานําขยะมูลฝอยมาประดิษฐ>เป=นช้ินงานโดยอาศัยหลัก 7R เข�ามาใช�พร�อมบอก ประเภท

ของวัสดุที่นํามาใช� ข้ันตอนการผลิต การนําไปใช� และประโยชน>ที่ได�จากกิจกรรมดังกล�าว 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
สถานการณ�ป�ญหาสิ่งแวดล�อม 

 
เน้ือหาประจําบทท่ี 6 สถานการณ�ป
ญหาสิง่แวดล�อม 

1. ความหมายของป
ญหาสิ่งแวดล�อมและระดับของป
ญหาสิ่งแวดล�อม 
2. สถานการณ�ป
ญหาสิ่งแวดล�อมที่สําคัญ 

 
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร�อนได� 
2. นักศึกษาสามารถยกตัวอย-างผลกระทบจากภาวะโลกร�อน วิธีการป1องกันและแก�ไขการเกิด

ภาวะโลกร�อนได� 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ�ของปรากฏการณ�เรือนกระจกกับภาวะโลกร�อนได� 
4. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการลดลงของโอโซน วิธีการป1องกันและแก�ไขการลดลงของ

โอโซน 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบวิธีการป1องกันและแก�ไขการลดลงของโอโซนได� 
6. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการเกิดฝนกรดและผลกระทบจากการเกิดฝนกรดได� 
7. นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ�เอลนีโญและลานีญาได� 
8. นักศึกษาสามารถบอกความแตกต-างของปรากฏการณ�เอลนีโญและลานีญาได� 
9.  นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการขาดแคลนนํ้าและแนวทางที่ช-วยลดป
ญหาการขาดแคลนนํ้า

ได� 
10. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการเกิดนํ้าท-วม และแนวทางที่ช-วยลดป
ญหาการเกิดนํ้าท-วมได� 
11. นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดและผลกระทบของปรากฎการณ�ยูโทรฟDเคช่ันได� 
12. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุของปรากฏการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสีได� 
13. นักศึกษาสามารถบอกสาเหตุการรั่วไหลของนํ้ามัน ผลกระทบ และแนวทางที่ช-วยลดป
ญหาการ

รั่วไหลของนํ้ามัน ได� 
14. นักศึกษาสามารถนําความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช�ในการป1องกันแก�ไขป
ญหาสิ่งแวดล�อมของโลกใน

ชีวิตประจําวันได� 
    15. นักศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางในการป1องกันและแก�ไขป
ญหาสิ่งแวดล�อมได� 
  
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบทท่ี 6 

1. วิธีการสอน 
1.1 ใช�การสอนแบบบรรยาย 
1.2 เน�นให�ผู�เรยีนเปFนศูนย�กลางการเรียนรู� 
1.3 เน�นการมีส-วนร-วมของผู�เรียน 
1.4 วิธีการสอนแบบกลุ-มสัมพันธ� 
1.5 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ-ม 
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2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นๆที่เกี่ยวข�อง 
2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต-างๆ 
2.3 ร-วมกันอภิปรายเน้ือหาและสรุปประเด็น 
2.4 ผู�สอนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
2.5 ดูวิดีทัศน�เรื่องป
ญหาสิ่งแวดล�อม และตอบคําถามในใบงาน 
2.6 ศึกษากรณีโดยศึกษาจากข-าวหรือบทความเกี่ยวกับป
ญหาสิ่งแวดล�อม พร�อมวิเคราะห�

ป
ญหาสาเหตุผลกระทบและแนวทางแก�ไข 
2.7 ผู�สอนและนักศึกษาช-วยกันสรุปเน้ือหาจากวิดีทัศน�กรณีศึกษาจากข-าวหรือบทความ

เกี่ยวกับป
ญหาสิ่งแวดล�อมของโลก 
2.8 ทําแบบฝRกหัดบทที่ 6 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล�อม (GE40001) 
2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต-างๆ 
3. ใบงาน 
4. วีดีทัศน� 
5. ข-าวหรือบทความเกี่ยวกับป
ญหาสิ่งแวดล�อมของโลก 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกิจกรรมกลุ-มและการอภิปราย 
2. การตอบคําถามในช้ันเรียน 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการมสี-วนร-วมในช้ันเรียน 
4. การเข�าช้ันเรียน 
5. การทําใบงาน 
6. การทําแบบฝRกหัดท�ายบท 



 

บทที ่6  
สถานการณ�ป�ญหาสิ่งแวดล�อม 

 
 ป
ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึนในป
จจุบันทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในระดับท�องถ่ิน 
ระดับประเทศจนถึงป
ญหาสิ่งแวดล�อมระดับโลก ได�แก- การขาดแคลนนํ้าจืด โลกร�อน ฝนกรด และ
การลดลงของโอโซน เปFนต�น ซึ่งป
ญหาสิ่งแวดล�อมเหล-าน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากที่มนุษย�ให�ความสําคัญกับ
การพัฒนาสิ่งต-างๆ โดยละเลยผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาน้ันๆ รวมถึงการใช�ทรัพยากรอย-างไม-
รู�คุณค-าจนทําให�สมดุลของโลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งป
ญหาดังกล-าวมีแนวโน�มที่จะส-งผลกระทบต-อ
สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล�อมอย-างมากมายเปFนวงกว�าง  ดังน้ันเพื่อเปFนการป1องกันป
ญหาสิ่งแวดล�อม
ดังกล-าวไม-ให�ทวีความรุนแรงมากข้ึน มนุษย�ต�องมีความตระหนักถึงป
ญหาที่เกิดข้ึนและรู�เท-าทัน
เกี่ยวกับสถานการณ�สิ่ งแวดล�อม เพื่อจะได�สามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล�อมได�ทันท-วงที และมนุษย�ต�องร-วมมือและร-วมใจกันในป1องกันและแก�ไขป
ญหา
สิ่งแวดล�อม ทั้งในระดับท�องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อก-อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล�อมไปในทางบวกอย-างย่ังยืน 
 
1. ความหมายของป�ญหาส่ิงแวดล�อมและระดับของป�ญหาส่ิงแวดล�อม 
 ป�ญหาสิ่งแวดล�อม หมายถึง ป
ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดมลพิษ
สิ่งแวดล�อม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมทางสังคม จนส-งผลกระทบต-อความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศและเกิดผลเสียต-อทุกชีวิต ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเน่ืองจากการกระทําของ
มนุษย� (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 2547) 
 ดังน้ัน ป�ญหาสิ่งแวดล�อม หมายถึง ป
ญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของ
สิ่งแวดล�อม ทั้งที่เปFนสิ่งแวดล�อมทางชีวกายภาพ และสิ่งแวดล�อมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
สาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย� โดยเฉพาะอย-างย่ิงจากการพัฒนาด�วยเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม- 
 โดยขอบเขตของป
ญหาสิ่งแวดล�อมสามารถพิจารณาจากความรุนแรงของป
ญหาซึ่งมีอยู-ถึง 
4 ระดับด�วยกัน(ศศินา ภารา, 2550: 143) ดังน้ี  

1.1 ป�ญหาสิ่งแวดล�อมระดับท�องถ่ิน ป
ญหาสิ่งแวดล�อมในระดับชุมชนเปFนป
ญหาที่มีสาเหตุ
และผลกระทบในลักษณะที่ค-อนข�างจํากัด กล-าวคือจะมีผลกระทบต-อมนุษย� พืช สัตว� ทรัพย�สินและ
สิ่งแวดล�อมในบริเวณใดบริเวณหน่ึงซึ่งอาจเกิดในสังคมเมือง ชนบทบริเวณใกล�ๆ หรือรอบโรงงาน
อุตสาหกรรม เช-น นํ้าเน-าเสีย อากาศพิษ การปล-อยทิ้งกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมหรือ 
การรั่วไหลของสารเคมีจากสถานที่จัดเก็บ เปFนต�น 

1.2 ป�ญหาสิ่งแวดล�อมระดับประเทศ เปFนป
ญหาสิ่งแวดล�อมและกระทบต-อคนจํานวนมาก
ในประเทศทั้งทางตรงและทางอ�อม เช-น ป
ญหามลพิษทางอากาศซึ่งเกิดรุนแรงในเมืองใหญ-ๆ เช-น 
กรุงเทพมหานคร ป
ญหาการพังทลายของดิน ป
ญหาการตัดไม�ทําลายป]า เปFนต�น 
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1.3 ป�ญหาสิ่งแวดล�อมระดับภูมิภาค ถือเปFนป
ญหาที่ปราศจากพรมแดน กล-าวคือผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจากป
ญหาสภาพแวดล�อมต-าง ๆ มิได�จํากัดขอบเขตอยู-เพียงเฉพาะในประเทศที่ก-อให�เกิด
ป
ญหาเท-าน้ัน แต-อาจจะส-งผลไปถึงประเทศเพื่อนบ�านในภูมิภาคเดียวกัน เช-น ป
ญหาไฟไหม�ป]า 
ในประเทศอินโดนีเซียป^ พ.ศ. 2558 มีผลต-อทัศนวิสัยเพื่อนบ�าน เช-น สิงค�โปร� มาเลเซีย และไทย 
เปFนต�น 

1.4 ป�ญหาสิ่งแวดล�อมโลก เปFนป
ญหาที่มีผลกระทบต-อมนุษย�และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั่วโลก 
ซึ่งถือเปFนวิกฤตการณ�อย-างหน่ึงของโลกเปFนภัยที่กําลังคุกคามต-อสิ่งแวดล�อมรอบตัวมนุษย�ในส-วน 
ที่ชีวาลัย เช-น การลดลงของช้ันโอโซนในบรรยากาศซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช�สาร CFC หรือ 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอันเปFนผลมาจากสภาวะเรือนกระจกซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิม่ข้ึน
ของกaาซคาร�บอนได�ออกไซด�ในบรรยากาศ เปFนต�น 
 
2. สถานการณ�ป�ญหาสิ่งแวดล�อมท่ีสําคัญ 

2.1 ภาวะโลกร�อน (Global warming) 
2.1.1 ความหมายของภาวะโลกร�อนและปรากฏการณ�เรือนกระจก 

ภาวะโลกร�อน หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากผลของ
การเกิดปรากฎการณ�เรือนกระจก (Greenhouse effect) 

กิจกรรมของมนุษย�ที่ทําให�เกิดภาวะโลกร�อนคือกิจกรรมที่ทําให�มีปริมาณกaาซ
เรือนกระจก (Green House Gas, GHGs) ในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน โดยมีการเพิ่มปริมาณกaาซเรือน
กระจกในทางตรง เช-น การเผาไหม�เช้ือเพลิง ส-วนในทางอ�อม คือ การตัดไม�ทําลายป]า ซึ่งทําให�
ปริมาณกaาซเรือนกระจกถูกปลดปล-อยจากกิจกรรมต-างๆออกสู-บรรยากาศเพิ่มมากข้ึน ส-งผลให�สมดุล
พลังงานในกระบวนการเกิดภาวะเรือนกระจกตามธรรมชาติเสียไป ซึ่งกaาซเรือนกระจกที่เพิ่มมากข้ึน
ในบรรยากาศโดยเฉพาะในช้ันโทรโพสเฟ^ยร�จึงเปรียบเสมือนโลกของเรามีผ�าห-มที่หนาข้ึนซึ่งมี
คุณสมบัติพิเศษที่สามารถดูดกลืนและแผ-ความร�อนได�ดีจึงส-งผลทําให�โลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน 

เน่ืองจากภูมิอากาศของโลกจะถูกขับเคลื่อนด�วยพลังงานจากดวงอาทิตย� 
เมื่อแสงอาทิตย�ตกกระทบผิวโลกพลังงานบางส-วนจะสูญเสียไปในการทําให�พื้นผิวของโลกมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนโดยในภาวะปกติช้ันบรรยากาศของโลกจะประกอบด�วยโอโซนไอนํ้าและกaาซชนิดต-างๆซึ่ง 
ทําหน�าที่กรองรังสีคลื่นสั้น (UV) บางชนิดให�ผ-านมาตกกระทบพื้นผิวโลกรังสีคลื่นสั้นที่ตกกระทบ
พื้นผิวโลกน้ีจะสะท�อนกลับออกนอกช้ันบรรยากาศไป ส-วนที่ เหลือจะถูกพื้นผิวโลกดูดกลืน 
โดยพื้นนํ้า พื้นดินและสิ่งมีชีวิตจะดูดกลืนไว� หลังจากน้ันก็จะคายพลังงานออกมาในรูปรังสีคลื่นยาวคือ 
รังสีอินฟราเรดหรือคลื่นความร�อน แผ-กระจายข้ึนสู-ช้ันบรรยากาศและแผ-กระจายออกนอก 
ช้ันบรรยากาศไปส-วนหน่ึง อีกส-วนหน่ึงน้ันช้ันบรรยากาศก็จะดูดกลืนไว�และคายพลังงานความร�อน
ออกมา (ภาพที่ 6.1) ผลที่เกิดข้ึน คือ ทําให�โลกสามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว�ได�จึงมีวัฎ
จักรนํ้าอากาศและฤดูกาลต-าง ๆ ดําเนินไปอย-างสมดุลเอื้ออํานวยต-อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดังน้ัน
โลกจึงเปรียบเสมือนเรือนปลูกพืชขนาดใหญ-ที่มีไอนํ้าและกaาซต-าง ๆ ในช้ันบรรยากาศเปFนเสมือน
เรือนกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิและวัฎจักรต-าง ๆ ให�เปFนไปอย-างสมดุล แต-ในป
จจุบัน 
ช้ันบรรยากาศของโลกมีปริมาณกaาซเรือนกระจกมากเกินสมดุล จึงทําให�เกิดการเก็บสะสมความร�อน
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อยู-ภายในช้ันบรรยากาศ ทําให�โลกร�อนมากข้ึนโดยย่ิงมีกaาซเรือนกระจกที่เพิ่มมากข้ึนความร�อนจะถูก
กักไว�ในช้ันบรรยากาศมากข้ึนโลกก็จะย่ิงมีอุณหภูมิที่สูงมากข้ึนเช-นกัน 

ดังน้ัน ปรากฏการณ�เรือนกระจก (Greenhouse effect) หมายถึง ปรากฏการณ�
ที่เกิดจากการสะสมตัวของกaาซเรือนกระจกในบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟ^ยร�ที่มากเกินสมดุลจึงส-งผลทาํ
ให�อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึน และทําให�เกิดสภาวะโลกร�อนน่ันเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.1 ปรากฏการณ�เรอืนกระจกที่เกิดในบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟ^ยร� 
               ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~fagisvtc/buddhism/activity/activity/En-    
                  vironment/climatechange-sawitri.htm 

 
2.1.2 กKาซเรือนกระจก 

กaาซเรือนกระจก (Green House Gas: GHGs) คือ กaาซที่ดูดกลืนและคายรังสี
คลื่นยาวช-วงอินฟราเรดได�ดีมากต-อจากน้ันจะคายความร�อนสะสมอยู-บริเวณพื้นผิวโลกและ 
ช้ันบรรยากาศเพิ่มมากข้ึนจึงทําให�พื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงข้ึนอาจแบ-งเปFน 2 กลุ-ม คือ กaาซเรือน
กระจกที่เกิดจากธรรมชาติ ได�แก- ไอนํ้า คาร�บอนไดออกไซด� โอโซน มีเทน และไนตรัสออกไซด� และ
กลุ-มกaาซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ได�แก- Halocarbons, CFC, HCFC-22 โมเลกุล            
( PerfluoromethaneและFreeon) และ SF6 (Sulphur hexafluoride) เปFนต�น 

ในช้ันบรรยากาศของโลกประกอบด�วยกaาซต-างๆ หลายชนิดแต-ละชนิด 
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงตามคุณสมบัติทางเคมีของกaาซแต-ละชนิด กaาซเรือนกระจกบาง
กลุ-ม เปFนพวกที่มีอายุการสะสมอยู-ในช้ันบรรยากาศไม-นานเน่ืองจากกaาซเหล-าน้ีสามารถทําปฏิกิริยา 
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ได�ดีกับไอนํ้าหรือกaาซอื่น ๆ จึงทําให�มีอายุสะสมเฉลี่ยสั้น ส-วนอีกกลุ-มหน่ึงเปFนกaาซเรือนกระจกซึ่งมี
อายุสะสมเฉลี่ยนานหลายป^และสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได�ดีกว-ากaาซเรือนกระจกอื่น ๆ เช-น
มีเทน กaาซไนตรัสออกไซด� และ CFC เปFนต�น และแม�ว-าป
จจุบันมีการรณรงค�เพื่อลดการปลดปล-อย
กaาซเรือนกระจกกันอย-างกว�างขวาง แต-อัตราการเพิ่มปริมาณกaาซเรือนกระจกก็ยังมีมากข้ึน ซึ่งการ
เพิ่มข้ึนน้ีเปFนผลมาจากฝ^มือมนุษย�ทั้งสิ้น โดยกaาซเรือนกระจกที่สําคัญมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) กKาซคาร�บอนไดออกไซด� (Carbon Dioxide: CO2) ในช้ันบรรยากาศเกิด
จากธรรมชาติและเกิดจากฝ^มือมนุษย� เช-น การตัดไม�ทําลายป]าเพื่อนํามาทําเปFนที่อยู-อาศัยหรือ 
การ เกษตรกรรม ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากต�นไม�และป]าไม�มี คุณสมบั ติที่ ดี  คือ สามารถดูดซับกa าซ
คาร�บอนไดออกไซด�ไว�ก-อนปล-อยสู- ช้ันบรรยากาศ ดังน้ันเมื่อพื้นที่ป]าลดน�อยลงปริมาณกaาซ
คาร�บอนไดออกไซด�จึงข้ึนไปสะสมอยู-ในช้ันบรรยากาศได�มากข้ึน โดยต้ังแต-ป^ ค.ศ. 1980 เปFนต�นมา
พบว-ามีปริมาณคาร�บอนไดออกไซด�ที่เกิดจากการทําลายป]าเพื่อใช�เปFนพื้นที่เมืองหรือการเกษตร 
มีประมาณ 1.6 ตันคาร�บอน ในขณะที่เกิดจากการเผาไหม�เ ช้ือเพลิงจากกระบวนการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส-งที่ใช�เครื่องยนต�การผลิตพลังงานไฟฟ1าก็จะเพิ่มสูงข้ึน 
อย-างต-อเน่ือง (IPCC, 2559) 

กaาซคาร�บอนไดออกไซด�มีบทบาทสําคัญเปFนตัวกลางที่ทําให�อุณหภูมิในช้ัน
บรรยากาศสูงข้ึน ทําให�เกิดปรากฎการณ�เรือนกระจกซึ่งจะส-งผลกระทบต-อภูมิอากาศของโลก ดังน้ัน 
เมื่อมีปริมาณกaาซคาร�บอนไดออกไซด�ในบรรยากาศเพิ่มข้ึนอุณหภูมิของโลกก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปด�วย
(ดังภาพ 6.2) ในขณะเดียวกันพื้นที่ป]าไม�ทั่วโลกซึ่งเปFนแหล-งดูดซับกaาซคาร�บอนไดออกไซด�จาก
บรรยากาศก็ถูกทําลายอย-างมาก ทําให�แหล-งดูดซับแกaสคาร�บอนไดออกไซด�ออกจากบรรยากาศลดลง 

 

 
 

2) กKาซมีเทน (Methane: CH4) แหล-งกําเนิดของกaาซมีเทนมีทั้งในธรรมชาติ
และที่เกิดจากฝ^มือมนุษย� เช-น เกิดจากการย-อยสลายสารอินทรีย�โดยแบคทีเรียที่ไม-ใช�ออกซิเจนหรือ 

ภาพท่ี 6.2 ความสัมพันธ�
ระหว-างปรมิาณ CO2 กับ
อุณหภูมิย�อนหลังประมาณ 
400,000 ป^ 
ที่มา : UNEP, Vital Climate 
Change Graphics, February 
(2005) 
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การหมักในสภาพไร�อากาศ โดยมักเกิดข้ึนตามธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ ชุ-มนํ้านอกจากน้ียังมี
แหล-งกําเนิดจากกิจการ ปศุสัตว� เหมืองถ-านหิน การขุดเจาะแหล-งนํ้ามัน การทํานาข�าว กaาซธรรมชาติ 
และการฝ
งกลบขยะมูลฝอย เปFนต�น นับต้ังแต-ป^ พ.ศ. 2293 มีการปล-อยปริมาณกaาซมีเทนสู-
บรรยากาศประมาณ 300 - 500 ล�านตันต-อป^ ซึ่งคาดประมาณว-าใน ป^ พ.ศ. 2593 จะมีปริมาณกaาซ
มีเทนเพิ่มข้ึนเปFน 2 เท-า ของปริมาณในป
จจุบัน โดยกaาซมีเทนมีอายุคงอยู-ในบรรยากาศได�ประมาณ 
10 ป^ และมีศักยภาพในการกักเก็บความร�อน (Global Warming Potential : GWP) ได�มากกว-ากaาซ
คาร�บอนไดออกไซด�ถึง 20 เท-า 

3) กKาซไนตรัสออกไซด� (Nitrous oxide: N2O) กaาซไนตรัสออกไซด�หรือ 
กaาซหัวเราะ (Laughing Gas) ถูกปล-อยออกจากพื้นโลกสู-บรรยากาศตามธรรมชาติจากทะเล
มหาสมุทรและโดยแบคทีเรียในดินกaาซไนตรัสออกไซด�ในบรรยากาศโลกเพิ่มข้ึนกว-าร�อยละ15 
นับต้ังแต-ป^ พ.ศ.2293 เปFนต�นมา และมีปริมาณเพิ่มข้ึนในแต-ละป^ประมาณ 7 -13 ล�านตัน โดย
กิจกรรมที่ทําให�เกิดกaาซไนตรัสออกไซด� ได�แก- การเกษตรที่มีการใช�ปุ}ยที่มีองค�ประกอบของไนโตรเจน 
ซึ่งป
จจุบันมีปริมาณการใช�ปุ}ยที่มีไนโตรเจนเปFนองค�ประกอบเพิ่มข้ึนเปFน 2 เท-าในช-วง 15 ป^ที่ผ-านมา 
และเมื่อใช�ปุ}ยน้ีทางการเกษตรแบคทีเรียจะย-อยสลายและปล-อยกaาซไนตรัสออกไซด�สู-บรรยากาศ 
นอกจากน้ีการกําจัดสิ่งปฏิกูลของมนุษย�และสัตว�และไอเสียจากยานยนต� หรืออุตสาหกรรมที่ใช� 
กรดไนตริกในขบวนการผลิตก็เปFนสาเหตุที่ทําให�เกิดกaาซไนตรัสออกไซด�ได�เช-นกัน 

4) กKาซท่ีมีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร�บอน (CFCs) เปFนสารที่มนุษย�
สังเคราะห�ข้ึน สารเหล-าน้ีมีคุณสมบัติสามารถระเหยเปFนกaาซหรือกลายเปFนของเหลวได�ง-ายจึงนิยมใช�
ในกระป}องสเปรย� ตู�เย็น และเครื่องปรับอากาศ แม�ว-ากaาซประเภทน้ีจะมีปริมาณลดลง 40 %  
เมื่อเทียบกับสิบกว-าป^ก-อน ตามมาตรการควบคุมโดยสนธิสัญญามอนทรีออล (Montreal Protocol) 
แต-ปริมาณ CFCs ยังมีสะสมอยู-ในช้ันบรรยากาศโดยฝ^มือมนุษย�ยังคงเปFนต�นเหตุที่ทําให�มีพลังงาน
ความร�อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต�ต-อตารางเมตร และย่ิงไปกว-าน้ันผลกระทบทางอ�อม
ของกaาซชนิดน้ีทําให�เกิดอันตรายต-อบรรยากาศและสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกมากมาย 

5) ไอนํ้า (H2O) เปFนกaาซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลกมีอยู-ในอากาศประมาณ 
0- 4 % ข้ึนอยู-กับลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร�อนใกล�เส�นศูนย�สูตร
และชายทะเลจะมีไอนํ้าอยู-มาก ส-วนในบริเวณเขตหนาวแถบข้ัวโลก อุณหภูมิตํ่า จะมีไอนํ้าใน
บรรยากาศเพียงเล็กน�อย โดยไอนํ้าเปFนสิ่งจําเปFนต-อสิ่งมีชีวิต และเปFนส-วนหน่ึงของวัฏจักรนํ้าใน
ธรรมชาติจึงสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ ทําให�เปFนตัวพาและกระจายความร�อน 
สู-บรรยากาศและพื้นผิว โดยไอนํ้าเกิดจากการกระทําของมนุษย�ซึ่งเกิดจากการเผาไหม�เช้ือเพลิง หรือ
กaาซธรรมชาติ จากการหายใจ และคายนํ้าของสัตว�และพืช 

6) โอโซนในชั้นโทรโพสเฟ[ยร� (Troposphere Ozone) เปFนกaาซพิษที่เปFน
อันตรายต-อร-างกาย และมีคุณสมบัติเปFนกaาซเรือนกระจกมากที่สุด โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทําให�
เกิดพลังงานความร�อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต�ต-อตารางเมตร โอโซนในช้ันน้ีเกิดจาก
การเผาไหม�มวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต� ส-วนใหญ-เกิดข้ึนจากการจราจรติดขัด 
เครื่องยนต� เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยู-ในหมอกควัน ซึ่งโอโซนอยู-ในบรรยากาศ
ช้ันล-างหรือเหนือพื้นผิวจะเปFนพิษต-อร-างกาย 
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2.1.3 ผลกระทบของสภาวะโลกร�อน 
1) ผลกระทบต_ออุณหภูมิของผิวโลก กaาซเรือนกระจกสามารถส-งผลกระทบ

โดยตรง คือ ทําให�โลกมีพลังงานความร�อนสะสมอยู-บนผิวโลกและช้ันบรรยากาศมากข้ึนอัน         
เปFนต�นเหตุที่ทําให�พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน ผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม   
การผันแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกและท�องถ่ิน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วพื้นผิวโลก
ต้ังแต-ป^ ค.ศ.1890 จนถึงป
จจุบันพบว-าอุณหภูมิผิวพื้นเฉลี่ยทั่วโลกมีแนวโน�มสูงข้ึนมาต้ังแต-กลาง
คริสต�ศตวรรษที่ 19 เปFนต�นมา และสูงข้ึนในปลายศตวรรษน้ีประมาณ 0.3 - 0.6 องศาเซลเซียส  
แสดงดังภาพที่ 6.3 

 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระดับนํ้าทะเล พบว-าอุณหภูมิ
ระดับผิวโลกสูงข้ึนประมาณ 0.3 - 0.6 องศาเซลเซียส นับต้ังแต-กลางคริสต�ศตวรรษที่ 20 โดยพบว-า
บริเวณพื้นทวีประหว-างละติจูด 40 ถึง 70 องศาเหนือ เปFนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงข้ึนมากที่สุด  
ในขณะเดียวกันที่บางแห-ง เช-น บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีอุณหภูมิลดลงในช-วงทศวรรษ 
ที่ผ-านมาต้ังแต-ประมาณกลางคริสต�ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปFนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณเมฆ 
ในท�องฟ1าทําให�ช-วงกลางวันมีอุณหภูมิลดลงและอุณหภูมิในช-วงกลางคืนสูงข้ึน และคาดว-าอุณหภูมิ
บริเวณตอนล-างลดลงเน่ืองจากการลดลงของโอโซนและการเพิ่มข้ึนของกaาซคาร�บอนไดออกไซด� 
ส-วนการระเหยของนํ้าในมหาสมุทรเขตร�อนสูงข้ึนสัมพันธ�กับปริมาณนํ้าในเขตร�อนที่ตรวจวัดได�สูงข้ึน
และพื้นที่หิมะปกคลุมอยู-ในระดับตํ่ากว-าค-าเฉลี่ยต้ังแต-ป^ ค.ศ. 1987 และในช-วง 100 ป^ที่ผ-านมา
ระดับนํ้าทะเลทั่วโลกเฉลี่ยสูงข้ึนประมาณ 1 ถึง 2.5 มิลลิเมตรต-อป^ ซึ่งเปFนผลกระทบโดยตรงจาก 
การที่อุณหภูมิของบรรยากาศสูงข้ึน ทําให�นํ้าทะเลและมหาสมุทรขยายตัวพร�อมกับการละลายของ
ธารนํ้าแข็ง ซึ่งนํ้าแข็งข้ัวโลกเหนือเริ่มลดลงอย-างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1970 ทําให�หมีข้ัวโลกซึ่ง
เดินทางไปมาระหว-างแพนํ้าแข็งเพื่อล-าแมวนํ้า และเน่ืองจากนํ้าแข็งละลายไปมากทําให�หมีต�องว-ายนํ้า 

ภาพท่ี 6.3 แสดงกราฟการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมผิิวพื้นเฉลี่ย
ทั่วโลก 
ที่มา :  http://nandamization. 
blogspot.com/2011/05/3.ht
ml#!/2011/05/3.html 
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เปFนระยะทางไกลข้ึนส-งผลให�หมีข้ัวโลกบางตัวหมดแรงและตายไปก-อนที่จะว-ายไปถึงนํ้าแข็งแพต-อไป 
(อัลกอร�,2553 : 90; ชมพูนุท สงกลาง, 2558 : 220)  โดยนํ้าแข็งที่ละลายนอกจากจะกัดเซาะหน�าดิน
จนพังทลายยังทําให�นํ้าจืดมีปริมาณมหาศาลไหลเข�าไปรบกวนกระแสเทอร�โมฮาไลน�ของโลกเกิดเปFน
ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.4 ผลกระทบของภาวะโลกร�อนต-อหมีข้ัวโลก 
       ที่มา : https://www.fairbanksmuseum.org/blog/endangered-species-day/และ
  https://www.facebook.com/greenpeaceseat 
 

3) ผลกระทบด�านนิเวศวิทยา ประมาณการว-าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มข้ึน 
1 องศาเซลเซียส จะทําให�เกิดผลกระทบต-อการเจริญเติบโตและการฟ��นฟูสภาพป]าในหลายแห-ง 
ของโลก โดยคาดว-าประมาณหน่ึงในสามของป]าที่มีอยู-ทั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย-างมากด�าน 
ชนิดพันธุ�พืช โดยเฉพาะบริเวณละติจูดสูงๆอีกทั้งพิสัยของอุณหภูมิในรอบวันบนพื้นทวีปมีแนวโน�ม
ลดลงต้ังแต-ประมาณกลางคริสต�ศตวรรษที่ 20 ส-งผลต-อระบบนิเวศชายฝ
�งซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศ และระดับนํ้าทะเลที่สูงข้ึน หรือการเกิดพายุและคลื่นซัดฝ
�ง ส-งผลให�เกิดการกัดเซาะ 
การพังทลายและเกิดนํ้าท-วมบริเวณชายฝ
�งมากข้ึน รวมถึงความเค็มของนํ้าในบริเวณปากแม-นํ้าและ   
ในช้ันนํ้าจืดใต�ดินจะเพิ่มข้ึน อีกทั้งยังทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าข้ึนนํ้าลงในแม-นํ้า และ 
อ-าวต-าง ๆ รวมทั้งการพัดพาของตะกอนและสารอาหารในนํ้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน�ชายฝ
�ง
จะส-งผลกระทบต-อที่อยู-อาศัยของผู�คนบริเวณน้ีและส-งผลกระทบในทางลบต-อการท-องเที่ยว  
การจัดหานํ้าจืด การประมง และความหลากหลายทางชีวภาพ เช-น การเกิดปรากฎการณ�ปะการัง
ฟอกขาว (ภาพที่ 6.5) โดยการศึกษาวิจัยที่สถาบันสมุทรศาสตร�แห-งฟลอริด�า (Florida Institute of 
Oceanography) ระบุว-าเกิดการฟอกสีของปะการังสูงสุดในช-วงหลายสิบป^ที่ผ-านมาในออสเตรเลีย 
จีน ญี่ปุ]น ปานามา ไทย มาเลเซีย ฟDลิปปDนส� อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ประเทศในบริเวณทะเลแดง 
โดยเฉพาะ แนวปะการัง Great Barrier Reef นอกชายฝ
�งออสเตรเลีย ซึ่งเปFนแหล-งอาศัยของปะการัง
พันธุ�หายากที่ใกล�สูญพันธุ�โดยพบว-าหากอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1.8-2 องศาเซลเซียส ซึ่งเปFนการประมาณ
การในระดับกลาง จะทําให�สัตว� 1 ล�านสายพันธุ�เสี่ยงต-อการสูญพันธุ�ในอีก 50 ป^ข�างหน�า 
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4) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานของมนุษย� มีผลกระทบในทางลบต-อการพลังงาน 
การอุตสาหกรรม การขนส-ง การต้ังถ่ินฐานของมนุษย� การประกันทรัพย�สิน และการท-องเที่ยว  
กล-าวคือ ป
จจุบันประชากรที่อาศัยอยู-บริเวณชายฝ
�ง ซึ่งได�มีการประมาณการว-าประชากรประมาณ 
46 ล�านคนต-อป^ มีความเสี่ยงต-อภัยนํ้าท-วม เน่ืองจากคลื่นพายุซัดฝ
�งและหากระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน     
50 เซนติเมตร จะทําให�ประชากรที่มีความเสี่ยงต-อภัยนํ้าท-วมเพิ่มข้ึนเปFน 92 ล�านคน และถ�า
ระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน 1 เมตร จํานวนผู�เสี่ยงต-อภัยนํ้าท-วมจะสูงถึง 118 ล�านคน จึงทําให�เกิดมีการ
อพยพย�ายถ่ินของประชากรของประเทศที่เปFนเกาะเล็ก ๆ หรือประเทศด�อยพัฒนาซึ่งมีความเสี่ยง 
จากภัยดังกล-าว  

2.1.4 การแก�ไขและลดกKาซเรือนกระจกและภาวะโลกร�อน 
การแก�ไขป
ญหาภาวะโลกร�อน คือ การลดปริมาณกaาซเรือนกระจกที่จะถูกปล-อยสู-

บรรยากาศให�อยู- ในสัดส-วน และปริมาณที่น�อยที่สุดเท-าที่จะกระทําได� โดยการรักษาระดับ 
ความหนาแน-นของกaาซเรือนกระจกในบรรยากาศทั่วโลก เช-น มาตรการของ IPC) ซึ่งประมาณการณ�
เอาไว�ว-าการรักษาระดับความหนาแน-นของกaาซเรือนกระจกในบรรยากาศให�อยู-ในระดับเดียวกับ
ป
จจุบัน และจะต�องลดการปลดปล-อยกaาซเรือนกระจกจากการกระทําของมนุษย�ให�ตํ่าลงจากเดิม 6% 
โดยได�เสนอมาตรการต-าง ๆ ดังน้ี 

1) ส-งเสริมการสงวนและการใช�พลังงานอย-างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช-น การใช�
เครื่องไฟฟ1าที่มีสลากประหยัดไฟ หรือเลือกใช�หลอดฟลูออเรสเซนต�ชนิดหลอดผอม เปFนต�น 

2) หามาตรการในการลดปริมาณคาร�บอนไดออกไซด� เช-น กําหนดนโยบาย 
ผู�ทําให�เกิดมลพิษต�องเปFนผู�รับผิดชอบค-าใช�จ-ายในการบําบัด ในบางประเทศมีการกําหนดให�มีการเกบ็
ภาษีผู�ที่ทําให�เกิดกaาซคาร�บอนไดออกไซด�ให�มากข้ึน ทั้งน้ีจะส-งผลต-อการประหยัดพลังงานของ
ประเทศทางอ�อมด�วย 

3) หันมาใช�เ ช้ือเพลิงที่ก-อให�เกิดคาร�บอนไดออกไซด�ในปริมาณที่น�อยกว-า 
เมื่อเทียบกับค-าพลังงานที่ได� เช-น การก-อสร�างโครงการรถไฟฟ1าจะช-วยลดการใช�นํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
การขนส-งมวลชนได�อย-างดีและมีประสิทธิภาพที่สุด เปFนต�น 

ภาพท่ี 6.5 ปรากฏการณ�ปะการังฟอกขาว 
ที่มา:https://ites.google.com/site/panhap
akarangphuket/chapter2/chapter2-2 
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4) สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับแหล-งพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช-น พลังงาน
แสงอาทิตย�และพลังงานนิวเคลียร�ให�เกิดเปFนรูปธรรม และได�รับความเช่ือมั่นจากประชาชนว-าจะไม-
ก-อให�เกิดผลกระทบและเปFนอันตรายต-อมนุษย�และสิ่งแวดล�อม 

5) หยุดการทําลายป]าไม�และสนับสนุนการปลูกป]าทดแทน เช-น การรณรงค� 
ในเรื่องการปลูกป]าเฉลิมพระเกียรติ เปFนต�น 

6) สร�างมาตรการกระตุ�นให�เกิดการประหยัดพลังงาน โดยรัฐส-งเสริมการประหยัด
พลังงานผ-านระบบภาษี เช-น ประเทศสวีเดน ฟDนแลนด�และนอร�เวย� มีการคิดภาษีจากปริมาณ
คาร�บอนที่ใช� และในสหรัฐอเมริกากําลังเริ่มการคิดภาษีจากส-วนของพลังงานที่มีการใช�เพิ่มมากข้ึน 

2.2 การลดลงของโอโซน (The depletion of ozone layer) 
การลดลงของโอโซน คือ จากการศึกษาการลดลงของช้ันโอโซนต้ังแต-ป^ ค.ศ. 1970 

พบว-ามีปรากฏการณ�การลดลงของช้ันโอโซนบนช้ันบรรยากาศระดับช้ันสตราโตสเฟ^ยร� และมีอัตรา 
การลดลงในระดับ 4 % ต-อทศวรรษ ในช-วงฤดูใบไม�ผลิจะพบว-ามีการลดลงของช้ันโอโซนมาก 
ในบริเวณข้ัวโลก ลักษณะการเกิด การลดลงของช้ันโอโซน เรียกว-า “หลุมโอโซน (Ozone hole)” 
พบครั้งแรกในป^ ค.ศ.1985 และขยายวงกว�างข้ึนทุกป^ ซึ่งการเกิดหลุมโอโซนจะมีความแตกต-างไปใน
แต-ละพื้นที่ โดยพื้นแถบข้ัวโลกพบว-ามีการถูกทําลายของช้ันโอโซนมากที่สุดและแตกต-างกันไปใน        
แต-ละพื้นที่ของค-าละติจูด 

2.2.1 สาเหตุการลดลงของโอโซน 
จากการสํารวจของดาวเทียมพบว-า มีปรากฏการณ�โอโซนลดลงมากเหนือทวีป

แอนตาร�กติก ถึงร�อยละ 60 ระหว-างเดือนกันยายน - พฤศจิกายนของทุกป^ ซึ่งเรียกว-า“รูรั่วโอโซนใน
ทวีปแอนตาร�กติก” (Antarctic Ozone Hole) และเกิดปรากฏการณ�เดียวกันในข้ัวโลกเหนือ คือ 
ทวีปอาร�กติกในฤดูหนาวถึงฤดูใบไม�ผลิในช-วงเวลากว-า 20 ป^ที่ผ-านมา (แสดงดังภาพ 6.6) ซึ่งจาก
ข�อมูลระดับโอโซนทั้งหมดแสดงในหน-วยด็อบสัน (Dobson unit) พบว-าอัตราการลดลงของโอโซน
เฉลี่ยถึงร�อยละ 20 - 25 และมีค-าสูงกว-าน้ีสําหรับช-วงสั้น ๆ ข้ึนอยู-กับป
จจัยทางอุตุนิยมวิทยา เช-น 
การเกิดของเมฆในช้ันสตราโตสเฟ^ยร�บริเวณข้ัวโลก ซึ่งเปFนตัวการสําคัญในการนําสาร CFCs ไปสู- 
ช้ันสตราโตสเฟ^ยร�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.6 เปรียบเทียบการเกิดหลุมโอโซนในทวีปแอนตาร�กติกในช-วงค.ศ. 1979 – 2012 
ที่มา: http://static3.businessinsider.com/image/5550fc4069bedd103f02b68d-1200-  
       800/ozonegraphic_edited-1.jpg 
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2.2.2 สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting substance หรือ 

ODS) คือ สารที่มีศักยภาพในการทําลายโมเลกุลของโอโซน ซึ่งเปFนสารเคมีที่สังเคราะห�ข้ึนโดยมนุษย�
เพื่อใช�ในภาคอุตสาหกรรมกว-า 2 ทศวรรษที่ผ-านมา โดยพบว-าสารที่เปFนต�นเหตุของการทําลายช้ัน
โอโซนในบรรยากาศและทําให�ช้ันโอโซนบางลง แบ-งได�เปFน 2 กลุ-ม ดังน้ี 

1) สารประกอบที่ทําลายโอโซนประกอบด�วยคลอรีน (Cl) ฟลูออรีน (F) โบรมีน 
(Br) คาร�บอน (C) และไฮโดรเจน (H) มักเรียกรวมกันว-าฮาโลคาร�บอน (Halocarbon) ส-วนสารที่
ประกอบด�วยคลอรีน ฟลูออรีน และคาร�บอนเรียกว-าคลอโรฟลูออโรคาร�บอน(Chlorofluorocarbon: 
CFCs) เปFนกaาซสังเคราะห�ที่ใช�ในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น เช-น ตู�เย็น เครื่องปรับอากาศ
กระป}อง สเปรย� การเป]าโฟม ใช�ทําความสะอาดอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� และใช�เปFนสารชะล�างอื่น ๆ 
โดย CFCs สามารถทําลายโอโซนได�เปFนอย-างมาก ซึ่งกลไกการทําลายโอโซนของสาร CFC คือ 
สาร CFC เมื่อได�รับรังสีอัลตราไวโอเลตจะแตกตัวเปFนอะตอมของคลอรีนแล�วจะไปรวมตัวกับอะตอม
ของโอโซนเกิดเปFนสารประกอบ Cl-O คลอรีนในสารประกอบน้ีก็จะหลุดออกมาและไปทําลายโอโซน
หรือทําให�โอโซนแตกตัว โดยการดึงอะตอมของออกซิเจนออกมาต-อเน่ืองกันไป (ภาพที่ 6.7) อะตอม
ของคลอรีน 1 อะตอมสามารถทําลายโมเลกุลของโอโซนได�ถึง 100,000 โมเลกุล ในช-วงชีวิตของ 
CFCs มีผลทําให�ทําให�ช้ันโอโซนเกิดช-องโหว- โดยความเข�มข�นของที่ CFC เพิ่มข้ึน 1 - 2 ppb จะมีผล
ทําให�ความเข�มข�นของโอโซนลดลง ร�อยละ 10 หรือมากกว-าน้ัน ส-งผลทําให�รังสีอัลตราไวโอเลต 
สามารถแผ-เข�ามาสู-ผิวโลกได�อย-างเข�มข�นข้ึน ทําให�โลกมีอุณหภูมิที่ร�อนข้ึนและเปFนอันตรายต-อ
สิ่งมีชีวิต 

2) สารประกอบกลุ-มฮาลอน (Halon) ประกอบด�วย C, Br, F และ Cl มักใช�เปFน
สารดับเพลิง ประเทศต-างๆได�ตัดสินใจหยุดผลิตและบริโภค ยกเว�นเพื่อการใช�กรณีจําเปFนและใน
อุตสาหกรรมได�พัฒนาสารทดแทนที่ไม-ทําลายโอโซนข้ึนมาใช�แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 ผลกระทบของการลดลงของกKาซโอโซน 
ผลกระทบของการลดลงของโอโซนทําให�รังสีอัลตราไวโอเลตที่ผิวโลกเพิ่มมากข้ึน

โดยถ�าความเข�มข�นของโอโซนลดลงร�อยละ 10 จะทําให�รังสีUV-B ตามพื้นโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 
ร�อยละ 20 ซึ่งจะส-งผลกระทบ ดังน้ี 

ภาพท่ี 6.7 ปฏิกิริยาลูกโซ_ในการทําลายโอโซนที่เกิดจาก
คลอรีนอะตอมเดี่ยวอย_างต_อเนื่อง 
ที่มา:http://www.fwdder.com/topic/71693 
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1) ผลกระทบต-อมนุษย� คือ ก-อให�เกิดอันตรายต-อมนุษย�ทําให�ผิวไหม� เปFน
โรคมะเร็งผิวหนัง การที่โอโซนลดลงอาจทําให�เกิดมะเร็งผิวหนังได� เกิดต�อกระจกผิวหนังเหี่ยวย-น และ
อาจทําความเสียหายต-อโปรตีนและดีเอ็นเอ ในสิ่งมีชีวิต โดยการทําให�เซลล�ตายหรือส-งผลทําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงต-อการเปลี่ยนแปลงด�านพันธุ�กรรม 

2) ผลกระทบต-อระบบนิเวศทางนํ้า หากช้ันโอโซนลดลงร�อยละ 25ทําให�ผลผลิตที่
เกิดจากแพลงก�ตอนพืชลดลงร�อยละ 10 - 35 ส-วนแพลงก�ตอนสัตว�อาจได�รับผลกระทบในระยะต-างๆ 
ของการเจริญเติบโตส-งผลต-อเน่ืองถึงระบบห-วงโซอาหารในแหล-งนํ้า และทําให�จํานวนสัตว�นํ้าลดลง  

3) ผลกระทบต-อพืช จะส-งผลทําให�ฮอร�โมนและคลอโรฟDลล�ของพืชเสียหาย จาก
การวิจัยพบว-าพืชหลายชนิด เช-น ข�าว ฝ1าย ถัว แตงโมและกะหล่ําปลี จะมีอัตราการ สังเคราะห�แสง
ลดลง การผสมเกสรไม-ติดและทําให�ผลผลิตลดลง  

4) ผลกระทบต-อภูมิอากาศ การลดลงของโอโซนส-งผลทําให�การแผ-รังสี
อัลตราไวโอเลตลงมาผิวโลกมากข้ึน เช-น ทําให�โลกร�อนข้ึน นํ้าแข็งในข้ัวโลกใต�ละลายมากข้ึน 
ระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน และทําให�เกิดความแปรปรวนทางนํ้า นอกจากน้ีรังสีอัลตราไวโอเลตยังเปFนตัวเร-ง
ปฏิกิริยาเคมีแสงของสารไฮโดรคาร�บอนและกaาซออกไซด�ของไนโตรเจน ก-อให�เกิดโอโซนระดับ
พื้นผิวโลกมากข้ึนซึ่งเปFนโอโซนที่ไม-มีประโยชน�และเปFนอันตรายต-อสิ่งมีชีวิต รวมถึงทําให�เกิด 
หมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นได� 

2.2.4 การแก�ไขการลดลงของกKาซโอโซน 
จากผลกระทบต-อช้ันโอโซนทําให�หลายประเทศตระหนักและให�ความสาํคัญถึงเหตุ

จําเปFนในการยกเลิกการใช�สาร CFCs ซึ่งเปFนต�นเหตุสําคัญของหลุมโอโซน ดังน้ัน โครงการ
สิ่งแวดล�อมแห-งสหประชาชาติ (UNEP) ในฐานะหน-วยงานกลางด�านสิ่งแวดล�อม ได�ดําเนินการให�มี
การเจรจาตกลงกันระหว-างนานาประเทศและร-างข�อกําหนดมาตรการในการลดการทําลายช้ัน
บรรยากาศโอโซน และประเทศทั่วโลก 47 ประเทศได�ให�สัตยาบันที่นครมอนทรีออลประเทศแคนาดา
ในป^พ.ศ.2530 โดยเรียกข�อตกลงน้ีว-า “พิธีสารมอนทรีออลว_าด�วยสารทําลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน” ซึ่งที่ประชุมได�มีมติให�ประเทศสมาชิกเลิกใช�สาร CFC ภายในป^ พ.ศ. 2543 และหันมาใช� 
สารทดแทนที่ไม-มีผลกระทบต-อสิ่งแวดล�อม ซึ่งจากพิธีสารน้ีทําให�มีโครงการที่ดําเนินการเพื่อลดและ
เลิกการผลิตและการใช�สารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน ได�แก- สาร CFCs และ Halon และใช�สาร
ทดแทนที่มีค-า GWP ตํ่าลง ซึ่งหากมีดําเนินการได�ตามเป1าหมายจะเปFนผลดีต-อสภาพภูมิอากาศ โดย
สามารถช-วยลดภาวะโลกร�อนได� และประเทศไทยได�เข�าร-วมเปFนสมาชิก ในป^ พ.ศ. 2532 ในป
จจุบันมี
สมาชิกพิธีสารมอนทรีออลมี 197 ประเทศ (ข�อมูลป^พ.ศ.2557) โดยมีเป1าหมายที่จะให�มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการเลิกใช�สาร CFCs หลังป^ ค.ศ. 2000 

ป
จจุบันมีการนําสารกลุ-ม Hydrochlorofluorocarbon (HCFCs ) มาใช�เปFนสาร
ทดแทนช่ัวคราว เน่ืองจากคลอรีนเปFนตัวที่สร�างป
ญหาทําลายโอโซน ดังน้ันจึงแก�ไขโดยการลดอะตอม
ของคลอรีนลง โดยสารดังกล-าวจะแทนที่อะตอมของคลอรีนด�วยอะตอมของไฮโดรเจนและกลายเปFน 
HCFCs ซึ่งมีค-า ODP อยู-ที่ประมาณ 0.01 -0.10 เมื่อเทียบกับ CFC-12 ดังน้ันระหว-างช-วงเวลาของ
สาร HCFCs จะทําลายโอโซนเหลือเพียงประมาณ 1-10 % ของ CFC-12 ในปริมาณที่เท-ากันสําหรับ
ประเทศที่ผลิตสารกลุ-มน้ีจะเลิกผลิต โดยเปลี่ยนไปใช�กับกลุ-มอื่นๆที่มีอันตรายน�อยกว-ามาทดแทน 
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จากการสํารวจโดยดาวเทียมและการใช�บอลลูนในการตรวจสอบสภาพอากาศ ในป^พ.ศ.2559พบว-า 
ปฏิกิริยาช-องโหว-ในช้ันโอโซนเริ่มมีอัตราลดลง ซึ่งช้ีให�เห็นว-าได�มีการเข�าสู-สภาวะฟ��นฟูของช้ันโอโซน
โลก โดยมีการลดลงคิดเปFนพื้นที่ราว 4,000 ล�านตารางกิโลเมตร หรือโดยประมาณเทียบเท-ากับขนาด
ของประเทศอินเดียนับต้ังแต-ป^พ.ศ.2543 เปFนต�นมา แสดงดังภาพที่ 6.8 

 

 
 

2.3 ฝนกรด (Acid Rain) 
ปรากฏการณ�ฝนกรดถูกพบครั้ งแรกในป^ค.ศ.1960 โดยนักวิทยาศาสตร�ชาว

สแกนดิเนเวียนสองประเทศ คือสวีเดนและนอร�เวย� ได�สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงความเปFนกรด-ด-าง
ในแหล-งนํ้าคือทะเลสาบและสระนํ้า ซึ่งส-งผลกระทบต-อปลาที่อาศัยในแหล-งนํ้าและพบต�นตอของที่มา
ของป
ญหาว-าเกิดจากมลพิษทางอากาศที่มาจากยุโรปกลางเปFนเวลายาวนานทําให�เกิดการทําลาย
ต�นไม�และแหล-งนํ้าทั่วทวีปยุโรป และป
ญหาของฝนกรดได�ลุกลามไปยังทวีปอเมริกาเหนือและ     
ทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ]นและจีนในช-วงป^ ค.ศ.1980 เปFนต�น 

ฝนกรด คือ นํ้าฝนที่มีค-าความเปFนกรด-ด-าง (pH ) ตํ่ากว-า5.6 เปFนปรากฏการณ�
ธรรมชาติอันเกิดเน่ืองมาจากมลภาวะทางอากาศ ซึ่งฝนกรดเปFนผลมาจากกaาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� 
(SO2) และออกไซด�ของไนโตรเจน (NOx) โดยกaาซทั้งสองชนิดน้ีเกิดจากการการเผาไหม�ของเช้ือเพลิง 
เช-น ถ-านหินกaาซธรรมชาติ และนํ้ามัน กaาซทั้งสองชนิดน้ีจะทําปฏิกิริยากับนํ้า และสารเคมีอื่น ๆ ใน
ช้ันบรรยากาศเพื่อก-อให�เกิดกรดซัลฟDวริก (Sulfuric acid: H2SO4) และกรดไนตริก (Nitric acid: 
HNO3)  
(ภาพที่ 6.9) โดยการเกิดฝนกรดจะก-อให�เกิดป
ญหาต-าง ๆ ต-อสภาพแวดล�อมอย-างมาก 

เมื่อเปรียบเทียบระหว-างซีกโลกเหนือและใต� ประเทศอุตสาหกรรมส-วนใหญ-อยู-บริเวณ
เหนือเส�นศูนย�สูตรจึงใช�เช้ือเพลิงมากกว-าซีกโลกใต�ประมาณ 16 เท-า ทําให�มีซัลเฟอร�ไดออกไซด�และ
ออกไซด�ของไนโตรเจนมากกว-าปรกติ เมื่อฝนตกลงมาจึงละลายกaาซเหล-าน้ันทําให�นํ้าฝนมีค-า 
ความเปFนกรดสูงข้ึน โดยทั่วไปแล�วฝนกรดจะไม-เกิดใกล�กับแหล-งที่ปล-อยกaาซแต-เกิดข้ึนในพื้นที่อยู- 
ไกลออกไปทางใต�ลม เพราะต�องอาศัยปฏิกิริยาของกaาซที่เกิดข้ึนในอากาศก-อนที่จะตกลงมา เช-น 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแหล-งที่ปล-อยกaาซอยู-บริเวณรัฐโอไฮโอเคนต๊ักกี้ แต-ไปเกิดฝนกรดในประเทศ
แคนาดาซึ่งอยู-เหนือข้ึนไปและแถวนิวอิงแลนด�ซึ่งอยู-ทางตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมีการปล-อยกaาซใน
ประเทศทางยุโรปตะวันตก แต-ประเทศที่ได�รับผลกระทบกลับเปFนประเทศในยุโรปเหนือบริเวณ

ภาพท่ี 6.8 การลดลงของหลมุโอโซนต้ังแต-ป ̂
ค.ศ.2000-2015 หลงัจากการบังคับใช�พิธีสาร 
มอลทรีออน 
ที่มา : http://jingro.com/th/science-and-
technology/the-antarctic-ozone-hole-is-
finally- started-to-heal-scientists-say/ 
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สแกนดิเนเวีย ในทํานองเดียวกันการที่ไม-พบฝนกรดในประเทศไทย แต-การที่ประเทศไทยปล-อยกaาซก็
การอาจเปFนสาเหตุให�เกิดฝนกรดที่ประเทศลาวหรือประเทศจีนตอนใต�หรือตอนใต�ของพม-าและฝน
กรดที่เกิดข้ึนในประเทศไทยอาจมีแหล-งกําเนิดที่เกิดจากประเทศอื่นโดยรอบได� โดยเฉพาะจาก
ประเทศจีนตอนใต�ซึ่งมีการใช�ถ-านหินลิกไนต�ซึ่งมีกํามะถันเจือปนอยู-สูงเปFนเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ1าเปFนจํานวนมาก (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2556; ชมพูนุท สงกลาง, 2556: 235) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.9 กระบวนการการเกิดฝนกรด 
ที่มา: http://www.siamchemi.com 

 
2.3.1 สาเหตุการเกิดฝนกรด 

สารมลพิษที่เปFนตัวการทําให�เกิดสารกรดในบรรยากาศ (Acid Precursors) 
ที่สําคัญๆ มีอยู- 2 ชนิด คือ กaาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�และออกไซด�ของไนโตรเจน (NOx) รวมถึง      
กaาซไนตริคออกไซด� (NO) และกaาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) โดยแหล-งที่มาของสารมลพิษเหล-าน้ีมี
ทั้งที่เปFนแหล-งธรรมชาติ และแหล-งมนุษย�สร�างดังน้ี 

1) สาเหตุจากธรรมชาติ ที่ทําให�เกิดสารกรดในบรรยากาศ ได�แก- การคุและการ
ระเบิดของภูเขาไฟ ไฟไหม�ป]าตามธรรมชาติ ทะเลและมหาสมุทร การเน-าเป��อยและการย-อยสลายของ
ซากพืชซากสัตว�  และสารอินทรีย�ประเภทต-างๆ เปFนต�น กaาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� และกaาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด� จากแหล-งธรรมชาติมีบทบาทสําคัญต-อการตกสะสมของกรดน�อยกว-ากaาซ 
ที่เกิดจากแหล-งมนุษย�สร�าง 

2) สาเหตุจากมนุษย� การเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทต-าง ๆ เช-น ถ-านหิน และ
นํ้ามันเตาในโรงไฟฟ1า หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตกรดดินประสิว และ
สารประกอบอุตสาหกรรมผลิตปุ}ย และอุตสาหกรรมผลิตวัตถุระเบิด รวมถึงการเผาขยะ และการเผา
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเจต ในยานพาหนะประเภทต-าง ๆ เปFนต�น 

จากการคาดประมาณพบว-าโลกของเรามีปริมาณกaาซออกไซด�ของซัลเฟอร�ที่เกิด
จากธรรมชาติน�อยกว-าร�อยละ10 ที่เกิดจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล และเช-นเดียวกันปริมาณ       
กaาซออกไซด�ของไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลมีเปFนสองเท-าของปริมาณกaาซออกไซด�
ของไนโตรเจนที่เกิดจากธรรมชาติ 
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2.3.2 ผลกระทบจากฝนกรด 

1) ฝนกรดมีผลกระทบต-อวัสดุและสิ่งก-อสร�าง โดยสารที่มีฤทธ์ิเปFนกรดสามารถกดั
กร-อนวัสดุและสิ่งก-อสร�างต-างๆได� และเปFนตัวเร-งให�เกิดการกัดกร-อนของโลหะ ตัวอย-าง เช-น        
วิหารพาเทนอนในประเทศกรีซ ทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย พีระมิดในประเทศอียิปต� เน่ืองจาก
โบราณสถานเหล-าน้ีสร�างด�วยหินอ-อนหรือปูน ซึ่งประกอบด�วยแคลเซียมคาร�บอเนตเมื่อฝนกรดตกลง
มาจะละลายแคลเซียมคาร�บอเนตในหินจึงทําให�สึกกร-อนเร็วข้ึน 

 
 

 
 

2) ผลกระทบต-อป]าไม�และผลผลิตทางการเกษตร ฝนกรดเปFนพิษต-อพืชโดยตรง
และมีผลต-อการสังเคราะห�แสงของพืช สําหรับพืชที่ไวต-อกรดเมื่อถูกฝนกรดจะไหม�เปFนแผลและตาย 
ทําให�การทดแทนของพรรณไม�ในป]าลดลง และเกิดการยืนต�นตายของต�นไม�จากบนลงล-าง (Dieback) 
รวมถึงทําให�ผลิตผลของพืชเศรษฐกิจ เช-น ถ�านํ้าฝนมี pH ตํ่ากว-า 5.6 จนถึง 3 และทําให�เกิดริ้วรอย
เปFนจุดหรือเปFนลายบนพืชบางชนิด เช-น มะเขือเทศ ผักขม ถ่ัวลิสง และยังทําให�ราคาพืชลดลง  

3) ผลกระทบต-อดิน ทําให�ดินเปรี้ยวและขาดธาตุอาหารสําคัญของพืช เช-น ธาตุ
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม และถ�าในดินมีโลหะหนักจะทําให�ดินมีความเปFนพิษ
มากข้ึน เช-น อะลูมิเนียมและปรอท ฝนกรดจะทําให�สารอะลูมิเนียมซัลเฟตออกจากเน้ือดินเข�าไป
ละลายอยู-ในนํ้าใต�ดิน มีผลทําให�ระงับการแตกรากของพืช พืชจะอ-อนแอ และหากพืชรับเช้ือโรคต-างๆ 
หรือแม�แต-เผชิญต-อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือฤดูกาลแต-เพียงน�อย ก็อาจหยุดโตและตายใน
ที่สุด นอกจากน้ีฝนกรดยังทําให�ความอุดมสมบูรณ�ดินลดลงเน่ืองจากกรดในดินไปยับย้ังการทํางาน
ของจุลินทรีย�บางกลุ-มที่ช-วยในการหมุนเวียนธาตุอาหารของพืช เปFนต�น 

4) ผลกระทบต-อแหล-งนํ้าเมื่อฝนกรดลงสู-แหล-งนํ้าธรรมชาติจะทําให�แหล-งนํ้ามี
สภาพเปFนกรดมากข้ึน ซึ่งมีผลกระทบต-อการดํารงชีวิตของปลาเปFนอย-างมาก เน่ืองจากปลาบางชนิดมี
ความไวต-อ pH ตํ่า ซึ่งปลาจะหยุดขยายพันธุ�เมื่อ pH ตํ่ากว-า 5.5 นอกจากน้ีแพลงก�ตอนก็จะลดลง
เมื่อ pH ของนํ้าตํ่าลง จะมีผลต-อเน่ืองถึงปลาและสัตว�นํ้า เน่ืองจากแพลงก�ตอนเปFนแหล-งอาหารที่
สําคัญของปลาและสัตว�นํ้าต-างๆ และกระทบต-อห-วงโซ-อาหาร เช-น กรณีที่ประเทศสวีเดนเมื่อ 
ฝนกรดลงสู-แหล-งนํ้า ทําให�มีสาหร-ายแบบเส�นและมอสข้ึนมีผลทําให�สัตว�นํ้าขนาดเล็กที่อาศัยอยู- 
ตามท�องนํ้าบางชนิดหายสาบสูญไป และเมื่อฝนกรดปลดปล-อยอะลูมิเนียมในดินออกมาเจือปนอยู-ใน

ภาพท่ี 6.10 รูปป
�นป^ ค.ศ.1908 และรูปป
�น หลงัจาก
ที่ถูกฝนกรดกัดกร-อน 
ที่มา:http://szurzolo76.pbworks.com/w/page/
34573055/erosion%20(JC) 
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นํ้าใต�ดินและไหลลงสู-แหล-งนํ้า จะทําให�เหงือกปลาเกิดความระคายเคือง ทําให�การถ-ายเทออกซิเจนที่
เหงือกไม-สะดวกในที่สุดปลาก็จะตาย (วนิดา จีนสาสตร�, 2551 :190 )  

5) ผลกระทบต-อสุขภาพอนามัยกaาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�และออกไซด�ของ
ไนโตรเจนส-งผลกระทบต-อทางเดินหายใจเปFนสําคัญ  เมื่อสัมผัสทางผิวหนัง ตา และการหายใจ จะมี
ผลทําให�ปอดทํางานไม-เต็มที่ เกิดอาการภูมิแพ�ซึ่งมีผลทําให�ระบบทางเดินหายใจไม-สะดวกและ
ก-อให�เกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง นอกจากน้ียังมีผลทําให�นํ้าเปFนกรดซึ่งส-งผลต-อนํ้าด่ืมของ
ประชาชน เช-น ในบางแห-งของประเทศสวีเดนยังคงใช�ท-อทองแดงส-งนํ้าจึงอาจทําให�ท-อผุกร-อน และ
นํ้าเจือทองแดงมากข้ึนมีผลทําให�ผมของสตรีชาวสวีเดนผู�หน่ึงเปลี่ยนจากสีทองเปFนสีเขียวเมื่อสระผม
ด�วยนํ้าบ-อซึ่งมีทองแดงซัลเฟต เปFนต�น 

2.3.3 การปlองกันและแก�ไขป�ญหาฝนกรด 
การแก�ไขป
ญหาที่ดีที่สุด คือ การลดอัตราการปล-อยสารมลพิษทางอากาศที่เปFนตัว 

การที่ทําให�เกิดฝนกรด ได�แก- สารประกอบของออกไซด�ของซัลเฟอร�และออกไซด�ของไนโตรเจน 
1) การประหยัดและการใช�พลังงานให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดปริมาณ 

ความต�องการพลังงานโดยการลดใช�เช้ือเพลิงฟอสซิล 
2) การผลิตพลั งงานโดยไม-ใช� เ ช้ือเพลิงฟอสซิลแต-ใช�พลังงานหมุนเ วียน 

(Renewable Energy) เช-น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย� และพลังงานนํ้า เปFนต�น 
3) การติดต้ังระบบกําจัดกaาซออกไซด�ของซัลเฟอร� (Desulfurization) และระบบ

กําจัดกaาซออกไซด�ของไนโตรเจน (Denitrification) ออกจากกaาซเสียก-อน แล�วจึงปล-อยสู-บรรยากาศ 
4) เลือกใช�อุปกรณ�เครื่องใช�ไฟฟ1าและเครื่องจักรกลต-างๆ ที่มีประสิทธิภาพใน 

การใช�พลังงานสูง 
5) หมั่นดูแลและบํารุงรักษาเครื่องยนต�และเครื่องจักรต-างๆ ให�มีการเผาไหม�

เช้ือเพลิงที่สมบูรณ�อยู-ตลอดเวลา 
6) ลดการทําให�เกิดขยะและของเสียต-างๆ เพื่อลดการใช�พลังงานที่ต�องใช�ในการ

กําจัดของเสีย 
2.4 ปรากฏการณ�เอลนิโญและลานินญา  

2.4.1 ความหมายของเอลนิโญ (El Niño) และลานินญา (La-Niña) 
เอลนีโญ (El Niño) เปFนภาษาสเปนมีความหมายว-า “เด็กผู�ชาย” แต-เน่ืองจาก

ปรากฏการณ�น้ีมักจะเกิดในช-วงปลายของเดือนธันวาคมซึ่งเปFนช-วงคริสต�มาสจึงมักเรียกว-า  
“บุตรแห-งพระเจ�า” หรือ A warm episode สําหรับชาวเปรู หมายถึง กระแสนํ้าอุ-นที่ไหลเลียบ
ชายฝ
�งเปรูลงไปทางใต�ทุก 2 -3 ป^ และเรียกกระแสนํ้าอุ-นน้ีว-าเอลนีโญ ซึ่งกระแสนํ้าอุ-นจะไหลเข�า 
มาแทนที่นํ้าเย็นที่อยู-ชายฝ
�งเปรูและเอกวาดอร�จะคงอยู-ประมาณ 2 - 3 เดือน ทําให�เกิดผลกระทบต-อ
ระบบนิเวศวิทยาชายฝ
�ง (คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและชีวิต, 2557: 247) 

ลานีญา (La-Niña ) มีหลายความหมาย เช-น เด็กผู�หญิงตัวเล็กๆ หรือ น�องของ
เอลนีโญ (El Niño’s sister) ในขณะเดียวกันหลายคนเรียกสภาวะตรงข�ามเอลนีโญ (Anti–El Niño 
หรือ the opposite of El Niño) หรืออาจเรียกว-า“A cold eventหรือ A cold episode” 
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2.4.2 ภาวะปรกติของลมสินค�าและกระแสนํ้าอุ_นในเขตมหาสมุทรแปซิฟpกเขตร�อน 
เน่ืองจากส-วนต-างๆของโลกได�รับความร�อนจากดวงอาทิตย�ไม-เท-ากัน โดยเฉพาะ

แถบเส�นศูนย�สูตรจะเปFนบริเวณที่ได�รับความร�อนจากดวงอาทิตย�มากกว-าส-วนอื่นของโลกความร�อน
ส-วนใหญ-จะถูกเก็บสะสมอยู-ที่ผิวหน�าของนํ้าในมหาสมุทร นํ้าบริเวณน้ีจึงอุ-นกว-าที่อื่น จึงมีการระเหย
ของไอนํ้าในมหาสมุทรไม-เท-ากัน เปFนผลให�มีความดันที่แตกต-างกันไปตามตําแหน-งต-าง ๆ บนโลก 
จนเกิดเปFนการเคลื่อนที่หมุนวนของกระแสอากาศตามช-วงต-าง ๆ ของละติจูดในบรรยากาศ 
ช้ันโทรโพสเฟ^ยร� ทําให�เกิดเปFนลมชนิดต-าง ๆ เช-น ลมสินค�า (Trade winds) เวสเตอร�ไลส�
(Westerlies) และอิสเตอร�ไลส� (Easterlies) โดยลมสินค�าจะหมุนวนอยู-แถบเส�นศูนย�สูตรและจะหมุน
ตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกภาคเหนือ เรียกว-า ลมสินค�าตะวันออกเฉียงเหนือหรือ NE trade winds)
และหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกภาคใต� เรียกว-า ลมสินค�าตะวันออกเฉียงใต�หรือ SE trade winds) 
(ภาพที่6.11) กระแสลมอันรุนแรงทั้งสองชนิดน้ีจะช-วยกันพัดพาและขับเคลื่อนกระแสนํ้าอุ-นที่ผิวหน�า
ของมหาสมุทรแถบเส�นศูนย�สูตร จากมหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันออก (ด�านแผ-นดินอันเปFนที่ต้ังของ
ประเทศในทวีปอเมริกาใต� เช-น เปรูเอควาดอร�ฯลฯ) สู-มหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันตก (ด�านแผ-นดิน
อันเปFนที่ต้ังของประเทศ เช-น อินโดนีเซีย นิวกินี และออสเตรเลียฯลฯ) เปFนผลให�กระแสนํ้าเย็นจาก
ท�องทะเลเบื้องล-างมีโอกาสพัดพาสารอาหารจากท�องมหาสมุทรให�ข้ึนมากระจายหล-อเลี้ยงพื้นนํ้า 
ส-วนบน นําพาธาตุอาหารจากก�นมหาสมุทรข้ึนมามีผลทําให�ปลาชุกชุม เปFนประโยชน�ต-อนกทะเลและ
การทําประมงชายฝ
�งทวีปอเมริกาใต�แถบประเทศเปรู และทําให�มีฝนตกหนักบนแผ-นดินด�านแปซิฟDก
ด�านตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.11 สภาวะปรกติของลมสินค�าและนํ้าอุ-นในเขตมหาสมุทรแปซิฟDกเขตร�อน 
ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31425/044023 

 
2.4.3 การเกิดเอลนินโญและลานินญา 

ปรากฏการณ�เอลนินโญและลานินญา เปFนปรากฏการณ�ทางธรรมชาติที่
ปฏิสัมพันธ�กันระหว-างการหมุนเวียนของกระแสอากาศและกระแสนํ้าในมหาสมุทร ทั้งบนผิวพื้นและ
ใต�มหาสมุทร โดยเกิดข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงของช้ันบรรยากาศโลกบริเวณเส�นศูนย�สูตรเหนือ
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มหาสมุทรแปซิฟDกมีผลทําให�เกิดการเพิ่มข้ึนและเย็นลงของอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลตอนกลางและด�าน
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟDกเขตร�อน (Tropical Pacific) แถบเส�นศูนย�สูตรจึงมีการเปลี่ยนแปลง
อย-างผิดปกติ โดยปฏิสัมพันธ�ที่ เกิดข้ึนระหว-างพื้นผิวของมหาสมุทรและช้ันบรรยากาศจะเปFน 
ตัวขับเคลื่อนให�เกิดปรากฏการณ�เอลนินโญ-และลานินญา รวมถึงผลกระทบของภาวะโลกร�อนทําให�
เกิดความผกผันของกระแสอากาศโลกบริเวณเส�นศูนย�สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟDกเปFนตัวการสําคัญที่
ทําให�เกิดความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศบริเวณต-างๆ ทั่วโลกดังน้ี 

1) ปรากฏการณ�เอลนีโญ คือ การเพิ่มข้ึนอย-างผิดปกติของอุณหภูมิที่ผิวนํ้าทะเล
ในมหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันออกที่ทําให�ความดันบริเวณตะวันออกตํ่ากว-าความดันบริเวณตะวันตก
จึงเกิดเปFนลมที่พัดสวนทางกับลมสินค�าจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกโดยลมต�าน อาจมีความ
แรงพอที่จะพัดพากระแสนํ้าอุ-นให�ไหลย�อนทิศทางได�ด�วย (ภาพที่6.12) โดยเฉพาะเมื่อลมสินค�า 
มีการอ-อนตัวลงในบางเดือนของป^ ประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ� ปรากฏการณ�เอลนิโญทําให�
แปซิฟDกตะวันออกมีความอุ-นอย-างผิดปกติโดยอุณหภูมิอาจสูงกว-าปกติ 2 – 3.5 องศาเซลเซียส จึง
เรียกว-า“The El Nino warming” และความร�อนในมหาสมุทรที่เพิ่มข้ึนน้ีจะถูกปลดปล-อยออกสู- 
ช้ันบรรยากาศทําให�มีก�อนเมฆสะสมอยู-ในมหาสมุทรมากข้ึน ในขณะเดียวกันช้ันนํ้าอุ-นน้ีจะทําการปDด
กั้นการไหลข้ึนสู-ส-วนบนของกระแสนํ้าเย็นจากท�องมหาสมุทรทําให�เทอร�โมฮาไลน�มีการเปลี่ยนทิศทาง
สภาวะเอลนินโญจะกินเวลาประมาณ 9 – 12 เดือน เน่ืองจากปรากฏการณ�เอลนินโญจะเกิดพร�อมกับ
ความผันผวนของภูมิอากาศในซีกโลกภาคใต�จึงมักถูกเรียกรวมกันไปว-า “ปรากฏการณ�เอนโซ”  
(ENSO, El Ni o and Southern Oscillation) โดยการพัฒนาของเอนโซ-สามารถแบ-งได�           
เปFน 4 ระยะ ดังน้ี 

1.1) ระยะบอกเหตุ ที่ระดับผิวพื้นลมตะวันออกบริเวณด�านตะวันตกของ
แปซิฟDกเขตศูนย�สูตรจะพัดแรงกว-าปกติหลายเดือนก-อนการเกิดเอลนีโญกําลังแรง การหมุนเวียนของ
บรรยากาศแนวทิศตะวันออก–ตะวันตกทั้งหมดโดยทั่วไปจะแรงกว-าปกติก-อนการเกิดเอลนีโญ 
ประกอบกับความกดอากาศบริเวณอินโดนีเซียจะตํ่ากว-าปกติ และบริเวณแปซิฟDกตะวันออกเฉียงใต�จะ
สูงกว-าปกติ ลมตะวันออกที่แรงกว-าปกติจะพัดพาเอานํ้าจากแปซิฟDกตะวันออกไปทางตะวันตก ด�วย
เหตุน้ีระดับนํ้าทะเลทางตะวันตกของแปซิฟDกจะสูงกว-าปกติขณะที่ทางตะวันออกจะตํ่ากว-าปกติ 
อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลจะอุ-นกว-าปกติเล็กน�อยทางแปซิฟDกตะวันตก และจะเย็นกว-าปกติทางตะวันออก
ของเส�นลองติจูด 160 องศาตะวันออก 

1.2) ระยะเร่ิมต�น ประมาณเดือนธันวาคม สภาวะที่อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลอุ-น
กว-าปกติจะหายไปจากบริเวณตะวันตกของแปซิฟDกเขตศูนย�สูตร และลมผิวพื้นในบริเวณที่อยู-ระหว-าง
อินโดนีเซียกับเส�นเปลี่ยนวัน (ลองติจูด 180 องศา) จะเปลี่ยนจากลมตะวันออกเปFนลมตะวันตก 
อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลที่อุ-นกว-าปกติจะปรากฏข้ึนบริเวณตอนกลางของแปซิฟDก และปริมาณฝนใน
บริเวณดังกล-าวจะเริ่มสูงข้ึน ซึ่งโดยปกติแล�วพื้นที่น้ีจะมีฝนน�อย อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลตามบริเวณ
ชายฝ
�งด�านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต�จะมีค-าใกล�เคียงปกติและจะเริ่มสูงข้ึน 

1.3) ระยะเติบโต อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลที่สูงกว-าปกติจะเริ่มปรากฏให�เห็นตาม
บริเวณชายฝ
�งอเมริกาใต�ในเดือนกุมภาพันธ�หรือมีนาคม และจะเพิ่มสูงข้ึนจนถึงเดือนมิถุนายน 
ขณะเดียวกันระดับนํ้าทะเลบริเวณชายฝ
�งอเมริกาใต�จะสูงข้ึน และระดับเทอร�โมไคลน� (Themocline) 
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ลึกลง อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลที่สูงกว-าปกติแผ-ปกคลุมทั่วทั้งแปซิฟDกเขตศูนย�สูตรด�านตะวันออกของ 
ลองติจูด 160 องศาตะวันออก ลมตะวันตกที่พัดผิดปกติขยายไปทางตะวันออกจนมีศูนย�กลางที่ 
เส�นเปลี่ยนวัน ปริมาณฝนในพื้นที่ส-วนใหญ-ของแปซิฟDกเขตศูนย�สูตรสูงข้ึน แต-ที่บริเวณอินโดนีเซียจะ
ลดลงกว-าปกติ ซึ่งการหมุนเวียนแบบวอล�คเกอร� (Walker circulation) จะมีกําลังอ-อนลงอย-าง
รวดเร็วและขยับไปทางตะวันออกความผิดปกติดังกล-าวน้ีดําเนินต-อเน่ืองไปจนเข�าใกล�ปลายป^ ช-วง
ประมาณปลายป^ความผิดปกติเกือบทั้งหมด ยกเว�นอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลบริเวณชายฝ
�งอเมริกาใต� จะถึง
จุดสูงสุด ณ เวลาน้ัน ลมตะวันตกซึ่งผิดปกติและอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลซึ่งสูงกว-าปกติจะปกคลุมพื้นที่
ส-วนใหญ-ของแปซิฟDกเขตศูนย�สูตร บริเวณอินโดนีเซียจะแห�งแล�งมาก ขณะที่ตอนกลางและตะวันออก
ของแปซิฟDกมีฝนตกหนักมาก ความกดอากาศจะสูงกว-าปกติมากที่เมืองดาร�วินและตํ่ามากที่ตาฮิติ 
ซึ่งสถานการณ�น้ีจะตรงข�ามกับปรากฏการณ�ลานีญา 

1.4) ระยะสลายตัว ที่บริเวณด�านตะวันตกของเส�นแบ-งวัน ลมตะวันตกจะเริ่ม
อ-อนกําลังลงต้ังแต-เดือนธันวาคม และอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลเริ่มสูงข้ึน ส-วนที่บริเวณชายฝ
�งอเมริกาใต�จะ
มีนํ้าอุ-นอีกเปFนครั้งที่สองและจะสูงที่สุดในช-วงต�นป^ใหม- ต-อจากน้ันอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลจะลดลงอย-าง
รวดเร็วจนตํ่ากว-าปกติ ระดับเทอร�โมไคลน�จะกลับข้ึนมาอยู-ใกล�ผิวนํ้า และนํ้าเย็นจะแผ-ขยายไป
ทางด�านตะวันตกของมหาสมุทร หลังจากระยะเริ่มเกิดเปFนเวลานานประมาณ 18 เดือน สภาวะปกติ
จะกลับคืนสู-ทั่วทั้งมหาสมุทรอีกครั้ง ความกดอากาศที่ดาร�วินและตาฮิติ รวมทั้งรูปแบบของฝนจะกลับ
สู-สภาวะปกติ 

2) การเกิดลานีญา คือเปFนปรากฏการณ�ตรงข�ามกับเอลนีโญซึ่งเปFนปรากฏการณ�
อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟDกเขตศูนย�สูตรมีค-าตํ่ากว-าปกติเน่ืองจาก
ลมสินค�าตะวันออกเฉียงใต�มีกําลังแรงมากกว-าปกติ จึงพัดพาผิวนํ้าทะเลที่อุ-นจากตะวันออกไปสะสม
อยู-ทางตะวันตกมากย่ิงข้ึน ทําให�บริเวณดังกล-าวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลและระดับนํ้าทะเลสูงกว-า
ทางตะวันออกอยู-แล�วย่ิงมีอุณหภูมิและระดับนํ้าทะเลสูงข้ึนไปอีก โดยปรากฏการณ�ลานีญาเกิดข้ึนได�
ทุก2 – 3 ป^ และปกติจะเกิดข้ึนนานประมาณ 9 -12 เดือน แต-บางครั้งอาจปรากฏอยู-ได�นานถึง 2 ป^
(คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและชีวิต, 2557: 247) 

ภาพท่ี 6.12 ภาวะเกิดเอลนีโญและลานีญา 
ที่มา : http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter13.pdf 
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2.4.4 ผลกระทบของปรากฎการณ�เอลนีโญและลานินญา 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของผิวนํ้าทะเลมีความสัมพันธ�กับปริมาณนํ้าฝนทีต่ก

ลงบริเวณเส�นศูนย�สูตรของมหาสมุทรแปซิฟDกและการหมุนเวียนของกระแสนํ้าในมหาสมุทรดังน้ัน
ปรากฏการณ�ทั้งสองจึงส-งผลกระทบต-อทิศทางการไหลหมุนเวียนของเทอร�โมฮาไลน�และส-งผลกระทบ
ต-อภูมิอากาศโลกจนเกิดผลกระทบดังน้ี 

2.4.1 ปรากฏการณ�เอลนินโญทําให�มหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันออกมีความ     
ชุ-มช้ืนกว-าปกติจนเกิดเปFนอุทกภัยในขณะที่มหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันตกเกิดความแห�งแล�งโดย
อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส บนมหาสมุทรจะเพิ่มความรุนแรงให�แก-เฮอริเคนที่เกิดข้ึนในแถบ 
อิเควเตอร�แต-มีข�อดีบางประการ เช-น ช-วยลดความรุนแรงและจํานวนครั้งของการเกิดเฮอริเคนแห-ง
แอตแลนติกในแอตแลนติกเหนือและทอร�นาโดในตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส-วนปรากฏการณ�ลานินญาทําให�มหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันตกมีความชุ-มช้ืนกว-าปกติ จนเกิดเปFน
อุทกภัย ในขณะที่มหาสมุทรแปซิฟDกด�านตะวันออกเกิดความแห�งแล�งทําให�เกิดไฟป]าลุกลามจนทําให�
เกิดหมอกควันพิษปกคลุมไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เปFนต�น 

2.4.2 ทําให�อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิอากาศที่สูงข้ึนมีผลต-อ 
การแพร-พันธุ�ของจุลินทรีย�บางชนิดเช-น ประเทศเคนยาในช-วงเวลาที่มีปรากฏการณ�เอลนีโญพบว-า 
มีผลกระทบต-อผู�คนและสัตว�เลี้ยงจํานวนมาก เน่ืองจากอากาศร�อนจัดบางประเทศมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน
บางประเทศมีอุณหภูมิลดลงหนาวจัดหิมะตกมากทําให�ระบบนิเวศเสียสมดุล โดยอุณหภูมิของนํ้า 
ในมหาสมุทรสูงข้ึนมีผลให�การเจริญเติบโตและปริมาณของแพลงก�ตอนพืชลดลง ปลาซึ่งกิน 
แพลงก�ตอนพืชเปFนอาหารต�องหาแหล-งอาหารใหม- และเน่ืองจากอุณหภูมิสูงข้ึนจึงต�องอพยพข้ึนไป
ทางเหนือสัตว�ที่กินปลาเช-นแมวนํ้าและสิงโตทะเลจึงขาดอาหารและมีอัตราการตายเพิ่มข้ึนส-วน
ผลกระทบของลานีญาที่มีต-อรูปแบบของอุณหภูมิมีผลทําให�อุณหภูมิผิวพื้นบริเวณเขตร�อนโดยเฉลีย่จะ
ลดลงและมีแนวโน�มตํ่ากว-าปกติ ซึ่งส-งผลทําให�ในช-วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมหาสมุทรแปซิฟDกบริเวณประเทศญี่ปุ]นและเกาหลีมีอุณหภูมิตํ่ากว-าปกติขณะทีท่างตะวันตก
เฉียงใต�ของมหาสมุทรรวมถึงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูงกว-าปกติ 
ส-วนทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาต-อเน่ืองถึงตอนใต�ของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นกว-าปกติ 

2.4.3 .เกิดไฟไหม�ป]าอย-างรุนแรง เช-น ในบริเวณเกาะสุมาตราและเกาะบอร�เนียว
ของประเทศอินโดนีเซียเมื่อป^ พ.ศ. 2558 ซึ่งควันไฟและเถ�าถ-านลอยฟุ1งไปปกคลุมประเทศใกล�เคียง 
 5 ประเทศ คือ สิงคโปร� มาเลเซีย บรูไน ฟDลิปปDนส� และหลายจังหวัดในภาคใต�ของประเทศไทย
ก-อให�เกิดการแปรปรวนของสภาพลมฟ1าอากาศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� และทําลาย
สุขภาพตลอดจนมีผลกระทบอย-างรุนแรงต-อการท-องเที่ยวการปศุสัตว�การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า และ
อุตสาหกรรมในหลายบริเวณ 

2.4.4 ส-งผลกระทบต-อกิจกรรมทางการเกษตรโดยตรง เช-น พื้นดินขาดความช้ืน 
พืชขาดนํ้า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได�มีคุณภาพตํ่า ส-วนผลกระทบต-อทรัพยากรป]าไม�พบว-า
ในพื้นที่ป]าไม�มีค-าการคายนํ้าสูงในช-วงป^ลานีญา และมีค-าคายนํ้าน�อยในช-วงป^เอลนีโญ สถิติการเกิด 
ไฟป]าพบว-าสูงถึงสูงมากในป^ที่เปFนเอลนีโญรุนแรง นอกจากน้ียังส-งผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเช-นผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตํ่าทําให�ราคาผลผลิตลดลงเกิดความยากจน
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และเกิดการสูญเสียจากการทิ้งร�างที่ดินและส-งผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมทําให�การเกิดภัยแล�ง
อย-างต-อเน่ืองทําให�เกิดผลกระทบต-อสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทําให�แหล-งนํ้าตามธรรมชาติ
ต้ืนเขิน ระดับนํ้าใต�ดินเปลี่ยนแปลง พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ�เกิดความแห�งแล�ง หน�าดินถูกกัดเซาะและ
การทิ้งร�างไม-ได�ใช�ประโยชน�ของที่ดิน 

2.4.5 .ผลกระทบของปรากฏการณ�เอลนีโญและลานินญาต-อประเทศไทย 
เมื่อเกิดปรากฏการณ�เอลนีโญจะทําให�ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทยะมีแนวโน�ม

ลดลงโดยเฉพาะฤดูร�อนช-วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และต�นฤดูฝนช-วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนใน
ขณะที่อุณหภูมิของอากาศจะสูงกว-าปกติ ส-วนการเกิดปรากฏการณ�ลานิญาจะทําให�เกิดผลกระทบ
ในทางตรงกันข�าม คือ ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิตํ่ากว-าปกติในทุกฤดู และถ�าปรากฏการณ�ลานิญาที่มี
ขนาดปานกลางถึงรุนแรง ส-งผลให�ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทยสูงข้ึนมากกว-าปกติ (กรมอุตุนิยมวิทย, 
2553) ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิอันเน่ืองจากปรากฏการณ�
ดังกล-าวยังส-งผลต-อการระเหยของนํ้าซึ่งจะส-งผลกระทบโดยตรงต-อปริมาณนํ้าท-า (นํ้าในลําธารและ
แหล-งนํ้า) ซึ่งปริมาณนํ้าท-าเปFนป
จจัยที่มีความจําเปFนและสําคัญอย-างย่ิงต-อการอุปโภคบริโภค  
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน 

2.5 ป�ญหาการขาดแคลนนํ้า 
ป
ญหาเรื่องนํ้าเปFนประเด็นสิ่งแวดล�อมที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 สถาบันจัดการนํ้า

ระหว-างประเทศ (International Water Management Institute: IWMI) ประมาณการว-า 
ในป^ ค.ศ. 2025 ประชากรโลก 2 ใน 3  หรือ 4,000 ล�านคน จาก48 ประเทศ จะเผชิญกับป
ญหา 
การขาดแคลนนํ้า และธนาคารโลกยังประมาณการว-า 30 ป^ข�างหน�า ครึ่งหน่ึงของประชากรโลก จะ
ประสบภาวะขาดแคลนนํ้าได� หากยังมีการใช�นํ้าที่ฟุ]มเฟ�อยในป
จจุบัน 

การขาดแคลนนํ้า (Water Scarcity ) หากให�ความหมายในแง-ของความสัมพันธ�ระหว-าง
ความต�องการใช�ของประชากรในการดํารงชีพกับปริมาณนํ้า คือ การจัดหานํ้าให�ไม-เพียงพอกับ 
ความต�องการของประชากร 

2.5.1 สาเหตุของการขาดแคลนนํ้า 
1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อม ทําให�ฝนไม-ตกตาม

ฤดูกาล ตกน�อย เกิดภาวะฝนทิ้งช-วงติดต-อกันเปFนเวลานาน หรือการกระจายตัวของนํ้าฝนไม-สม่ําเสมอ
ตลอดทั้งป^ โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งส-งผลทําให�อุณหภูมิของ
โลกสูงข้ึนในบางป^จะมีฤดูร�อนที่ยาวนานฤดูหนาวสั้นลง ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ในบาง
พื้นที่ฝนไม-ตกตามฤดูกาล ตกน�อย เกิดภาวะฝนทิ้งช-วงติดต-อกันเปFนเวลานาน หรือการกระจายตัวของ
นํ้าฝนไม-สม่ําเสมอตลอดทั้งป^ โดยมีการคาดการณ�ไว�ว-าในอีก 100 ป^ข�างหน�าน้ี อุณหภูมิของโลกจะ
เพิ่มสูงข้ึนถึง 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิในโลกสูงข้ึนจะส-งผลกระทบต-อแหล-งนํ้าจืด
เน่ืองจากภาวะเรือนกระจกทําให�ปริมาณนํ้าฝนและหิมะลดลงตามมาด�วยความแห�งแล�งในที่สุด 

2) จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการเพิม่ข้ึนของประชากร ความต�องการ
ป
จจัยพื้นฐานในการดํารงชีพและการใช�ทรัพยากรกจ็ะมมีากตามไปด�วย ในขณะที่แหล-งเก็บกักนํ้ามี
จํากัดไม-เพิม่ข้ึนตามความความต�องการใช�นํ้าจืดในแต-ละท�องถ่ิน โดยภาคเกษตรกรรมใช�นํ้ามากทีสุ่ด
หรือ 70 %ของปริมาณนํ้าที่ใช�ไปทัง้หมดอีก 19 % ใช�ในภาคอุตสาหกรรมและอีก11 % นําไปใช�ใน
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ภาคครัวเรือน โดยประเทศที่ใช�นํ้ามากทีสุ่ด ได�แก- อินเดีย จีนและสหรฐัอเมริกา ซึง่ความเจริญของ
ท�องถ่ิน และมาตรฐานการครองชีพของประชากรก็มสี-วนกําหนดปรมิาณการใช�นํ้า ท�องถ่ินใดมีความ
เจริญมาก ประชากรมีมาตรฐานการครองชีพสูงความต�องการใช�นํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคก็จะสูง
ตามไปด�วย 

3) การขยายตัวภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เปFนภาคส-วนที่มีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนจึงมีอัตราการใช�นํ้าสูงของการใช�นํ้ารวมทั้งหมดของโลก สําหรับประเทศไทยประชากรส-วน
ใหญ-เกือบร�อยละ 49 ทําการเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว� ทําให�ทุกช-วงฤดูร�อนของป^จะพบกับภาวการณ�
ขาดแคลนนํ้าที่รุนแรงมากโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส-วนการขยายการลงทุน 
ทางภาคอุตสาหกรรมในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาทําให�มีการใช�นํ้าใน
อัตราที่สูงข้ึนในข้ันตอนการผลิตผล ผลที่ตามมา คือ มีการปล-อยนํ้าเสียลงสู-แหล-งนํ้าทําให�เกิดป
ญหา
มลพิษทางนํ้าส-งผลทําให�ไม-สามารถนํานํ้ามาใช�ได� 

4) แหล_งเก็บกักนํ้าตามธรรมชาติและท่ีสร�างขึ้นมีไม_เพียงพอ ต-อการเก็บกักนํ้า
ไว�ใช�ประโยชน�ซึ่งอาจเกิดจาก ข�อจํากัดของภูมิประเทศที่ไม-มีลํานํ้าธรรมชาติ หรือเปFนแหล-งที่ไม-
เหมาะสมในการพัฒนาเปFนแหล-งนํ้า หรือแหล-งนํ้าได�รับการพัฒนาที่ไม-เหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป  
ใช�ประโยชน�ได�ไม-เพียงพอหรือเสื่อมสภาพ ต้ืนเขิน ทําให�มีประสิทธิภาพตํ่า มีการเก็บกักนํ้าไว�ได�น�อย
จนถึงไม-สามารถเก็บกักนํ้าไว�ได� 

5) การทําลายปtาไม� โลกกําลังเผชิญกับการสูญเสียทรัพยากรป]าไม�เปFนจํานวน
มากเน้ือที่ป]าไม�ของโลกมีอยู-ประมาณ 3 พันล�านเฮคเตอร� หรือประมาณ 18.75 พันล�านไร-  
ป]าไม�ที่ถูกทําลายส-วนใหญ-อยู-ในประเทศที่กําลังพัฒนา สําหรับป]าไม�ในประเทศไทยเคยมีพื้นที่อยู-
ประมาณ 171.02 ล�านไร-หรือประมาณร�อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศแต-จากการสํารวจเมื่อ          
ป^ พ.ศ. 2559 พบว-าพื้นที่ป]าไม�เหลืออยู-ร�อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ประเทศ (WWF 
Thailand, 2559) โดยการที่ป]าไม�ถูกทําลายส-งผลทําให�ไม-มีต�นไม�ที่ทําหน�าที่ดูดซับนํ้าฝนลงสู-ใต�ผิวดิน 
อุ�มนํ้าเอาไว�และยึดดินให�มีความมั่นคง ก็จะขาดแคลนนํ้าที่จะถูกปลดปล-อยออกมาสู-ลําธารและลํานํ้า
ในช-วงฤดูแล�ง 

6) การวางผังเมืองไม_เหมาะสม เกิดจากการแบ-งแยกพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมไม-
เหมาะสมและไม-สอดคล�องกับแหล-งนํ้าที่จะนํามาใช�ประโยชน� ขาดการวางแผนพัฒนาแหล-งนํ้าที่
เหมาะสมไว�ล-วงหน�า 

7) การขุดเจาะนํานํ้าใต�ดินขึ้นมาใช� นํ้าใต�ดินที่มีอยู-ประมาณ 30.8 % ของนํ้าจืด
ที่มีในโลก ในป
จจุบันมีการขุดเจาะเพื่อนํานํ้าใต�ดินข้ึนมาใช�มากข้ึน ซึ่งการขุดเจาะนํ้าใต�ดินข้ึนมาใช�
เปFนจํานวนมากน้ีก-อให�เกิดผลเสียอย-างมหาศาล คือ นํ้าบนพื้นดินที่มีการแห�งขอดและในที่สุดจะ
กลายเปFนทะเลทราย นอกจากน้ียังทําให�เกิดการทรุดตัวของพื้นดินอีกด�วย สําหรับประเทศไทยมี 
การขุดนํ้าบาดาลมาใช�เปFนจํานวนมาก ซึ่งผลจากการสูบนํ้าบาดาลทําให�พื้นดินทรุดลง เช-น ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร อัตราการทรุดตัวของพื้นดินอยู-ประมาณ 20 - 50 มิลลิเมตรต-อป^ นอกจากน้ี 
การสูบนํ้าใต�ดินไปใช�เปFนจํานวนมากทําให�นํ้าเค็มเข�ามาแทนที่ ส-งผลให�หน�าดินเสื่อมสภาพในที่สุด 
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8) คุณภาพนํ้าไม_เหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ประโยชน�ได� เน่ืองจากเกิดมลพิษทางนํ้า 
ทําให�นํ้าที่มีอยู-ในบริเวณใกล�เคียงไม-อาจนํามาใช�ประโยชน�ได� ซึ่งพบทั่วไปย-านตัวเมืองและพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแน-น 

9) การบริหารจัดการ นํ้า  การพัฒนาแหล- ง นํ้ าที่ ไ ม- เ หมาะสมหาก เกิ ด 
ความผิดพลาดจะทําให�มีนํ้าเหลือเก็บกักไว�น�อย หรือการพัฒนาแหล-งนํ้า โดยการการก-อสร�างฝายแล�ว
ไม-สร�างประตูระบายทรายไว�ด�วยทําให�มีตะกอนตกจมด�านหน�าฝายมากจึงทําให�ไม-สามารถระบายนํ้า
จากโครงการชลประทานขนาดใหญ-หรือขนาดกลาง ลงไปช-วยพื้นที่ตอนล-างที่อยู-ไกลออกไปที่มี     
ฝายปDดกั้นลํานํ้าอยู-เปFนระยะๆได� 

2.5.2 ผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดแคลนนํ้า 
1) ขาดนํ้าอุปโภคบริโภค ทําให�ประชาชนเดือดร�อนขาดนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค

และเสียเวลาในการจัดการนํ้ามาใช� โดยประชากรประมาณ 1,100 ล�านคน ซึ่งส-วนใหญ-อยู-ในทวีป
แอฟริกาขาดแคลนแม�แต-นํ้าประปาที่จะใช�ด่ืม นอกจากน้ีแต-ละป^จะมีประชากรโลกราว 2 ล�านคน
เสียชีวิตด�วยโรคที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าด่ืมสะอาดและอีกไม-น�อยกว-า 2,400 ล�านคนทั่วโลก 
ขาดการสุขาภิบาลนํ้าที่ดีหรือขาดแคลนนํ้าเพื่อบริโภคอุปโภคที่เพียงพอแก-ความจําเปFน 

2) ขาดนํ้าท่ีนํามาใช�เพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช-น การผลิตกระแสไฟฟ1า 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยเฉพาะฤดูแล�งหรือฝนทิ้งช-วงทําให�ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
และมีปริมาณลดน�อยลง และหากนํ้าในเข่ือนลดลงก็จะส-งผลกระทบต-อการผลิตกระแสไฟฟ1าและ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

3) ทําลายถ่ินท่ีอยู_อาศัยของสัตว�นํ้า การขาดแคลนนํ้าส-งผลทําให�แหล-งนํ้าตาม
ธรรมชาติมีระดับนํ้าลดลงหรือแห�งขอด ซึ่งจะทําให�สัตว�นํ้าขาดที่อยู-อาศัยและโอกาสที่สัตว�นํ้าจะถูกล-า
จากคนและสัตว�ป]ามีมากข้ึน ส-วนในแหล-งนํ้าที่แห�งขอดจะทําให�สัตว�นํ้าที่มีขนาดเล็กเกินกว-าที่จะ
นํามาใช�ประโยชน�ได�ต�องตายทับถมกัน เปFนต�น 

4) ทําให�ดินเสียหาย เพราะดินที่ขาดนํ้านอกจากจะไม-สามารถนํามาใช�ใน 
การเพาะปลูกได�แล�วยังทําให�ความอุดมสมบูรณ�ของดินต�องเสียไป เน่ืองมาจากความร�อนจาก
แสงอาทิตย�ทําลายสารอินทรีย�ในดิน และมีโอกาสทําให�ผิวดินเกิดกษัยการจากลมและนํ้าได�ง-ายข้ึน
ทั้งน้ีเพราะพืชพรรณที่ข้ึนปกคลุมดินตายไปเน่ืองจากขาดนํ้า 

5) ทําให�สภาพอากาศแปรปรวน การขาดแคลนนํ้าจะทําให�สภาพอากาศร�อน
กว-าปรกติ ซึ่งจะสังเกตเห็นได�อย-างชัดเจนในประเทศไทยในช-วงฤดูแล�งถ�าหากป^ใดมีฝนตกลงมามาก
จะทําให�อากาศไม-ร�อนมาก เปFนต�น 

6) เปuนอุปสรรคในการขนส_งทางนํ้า การขาดแคลนนํ้าจะทําให�ระดับนํ้าในแม-นํ้า
ลดลงและบางแห-งอาจจะแห�งขอดจนไม-สามารถใช�ในการเดินเรือได� เช-น ช-วงต�นแม-นํ้าบางปะกงที่อยู-
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี บางตอนในช-วงฤดูแล�งจะไม-สามารถเดินเรือผ-านไปมาได�เน่ืองจากระดับนํ้า
ต้ืนเขินและมีเกาะแก-งขวางกั้น 

2.5.3 การแก�ไขป�ญหาเก่ียวกับการขาดแคลนนํ้า 
1) จัดการวางแผนการใช�นํ้าที่ ดี เช-น ควรเตรียมภาชนะบ-อหรืออ-างเก็บนํ้า 

เพื่อรวบรวมนํ้าฝนไว�ใช�ในยามขาดแคลนโดยเฉพาะอย-างย่ิงในช-วงฤดูแล�ง ส-วนการวางแผนเก็บกักนํ้า
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สําหรับส-วนรวมควรส-งเสริมโครงการพัฒนานํ้าขนาดใหญ-แต-ควรต�องพิจารณาอย-างรอบคอบ เช-น 
สร�างเข่ือน อ-างเก็บนํ้า รวมถึงการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน 

2) การสํารวจและการนํานํ้าใต�ดินมาใช�อย-างเหมาะสม เปFนการจัดหานํ้ามาใช�วิธี
หน่ึง เช-น การสํารวจและขุดเจาะนํ้าใต�ดินหรือนํ้าบาดาลมาใช� นอกจากเพื่อบรโิภคอุปโภคแล�วยังใช�
เพื่อการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได� 

3) การนํานํ้าหมุนเวียนกลับมาใช�ใหม- โดยผ-านกระบวนการปรับปรุงให�คุณภาพนํ้า
มีความเหมาะสมในการนํามาใช�ประโยชน� เช-น นํ้าทีใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมโรงพยาบาล 
เปFนต�น 

4) การแปรสภาพนํ้าทะเลเปFนนํ้าจืด วิธีน้ีเปFนวิธีการแก�ป
ญหาการขาดแคลนนํ้าจดื
ในเขตภูมิอากาศแห�งแล�งติดชายฝ
�งทะเล ซึ่งทําได�โดยการใช�วิธีการกลั่นถึงแม�ว-าการผลิตนํ้าจืด 
จากนํ้าเค็มจะต�องลงทุนสูงกว-าการทํานํ้าจืดให�บริสุทธ์ิถึง 4 เท-า แต-ถือว-าเปFนสิ่งจําเปFนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร�อนในการขาดแคลนนํ้าในบริเวณน้ัน และมีแนวโน�มว-าต�องใช�นํ้าเค็มเปFนวัตถุดิบใน 
การผลิตนํ้าจืดเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากขาดแคลนแหล-งนํ้าจืด 

5) การปลูกป]าทดแทน ป]าไม�จะช-วยเก็บนํ้าไว�ได� ทําให�เกิดเปFนต�นนํ้าลําธาร 
ช-วยทําให�ฝนตกต�องตามฤดูกาล ลดป
ญหาโลกร�อน และป1องกันการพังทลายของหน�าดิน นอกจากน้ี 
ป]าไม�ยังทําให�เกิดพืชพันธุ�ไม�อื่นและสัตว�ป]า 

6) การทําฝนเทียมหรือฝนหลวงเปFนการแก�ไขป
ญหาการขาดแคลนนํ้าที่เกิดข้ึน
จากพระราชดําริส-วนพระองค�ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร�างฝนเทยีม
สําหรับบรรเทาป
ญหาความแห�งแล�งขาดแคลนนํ้า เปFนการแก�ไขป
ญหาในการขาดแคลนนํ้าจืด 
ที่ได�ผลดีวิธีหน่ึง โดยการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม-เข�ามาช-วยซึ่งส-วนใหญ-แล�วมักใช�ในพื้นที่ที่ฝนทิ้งช-วงใน  
ฤดูฝนและพื้นที่สําคัญในการเพาะปลูก 

7) ส-งเสริมและให�ความรู�แก-เกษตรกรในเรื่องการใช�นํ้าอย-างมีประสิทธิภาพและ
ส-งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติ เช-น ลดการใช�สารเคมี (Chemical Free) การให�ความรู�กับ
เกษตรกร การส-งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว�ให�เหมาะกับสภาพท�องถ่ินและสภาพภูมิอากาศเพื่อ
ลดอัตราเสี่ยงต-อภาวการณ�ขาดแคลนนํ้า 

8) สร�างจิตสํานึกให�ประชาชน โดยการรณรงค�ประชาสัมพันธ� สร�างความร-วมมือ
และการให�ความรู�แก-ประชาชนอย-างจริงจังและต-อเน่ืองในเรื่องต-อไปน้ี เช-น การไม-ทิ้งขยะหรือของ
เสียลงแหล-งนํ้า การช-วยกันประหยัดนํ้าและการช-วยกันอนุรักษ�ป]าไม�ที่เปFนแหล-งต�นนํ้าลําธาร เปFนต�น 
โดยองค�การสหประชาชาติแนะนําว-าหากคนใช�นํ้า ในการด่ืม ซักล�าง ปรุงอาหาร และใช�นํ้าในห�องนํ้า
ให�น�อยลงประมาณร�อยละ10 ช-วยให�ประชากรบนโลกของเราไม-ขาดแคลนนํ้า  

2.6 ป�ญหานํ้าท_วม 
นํ้าท_วมหรืออุทกภัย เกิดจากสภาวะที่นํ้าไหลเอ-อล�นฝ
�งแม-นํ้า ลําธารหรือทางนํ้าเข�าท-วม

พื้นที่ซึ่งโดยปกติแล�วไม-ได�อยู-ใต�ระดับนํ้าหรือเกิดจากการสะสมนํ้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม-ทันทําให�
พื้นที่น้ันปกคลุมไปด�วยนํ้าโดยทั่วไปแล�วนํ้าท-วมสามารถแบ-งเปFนลักษณะใหญ-ๆ ได� 2 ลักษณะ คือ 
(1) นํ้าท_วมขังหรือนํ้าล�นตลิ่ง เปFนสภาวะนํ้าท-วมที่ เกิดข้ึน เน่ืองจากระบบระบายนํ้าไม-มี
ประสิทธิภาพ มักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบลุ-มแม-นํ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ-ๆ มีลักษณะท-วม 
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อย-างช�าๆ ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในบริเวณน้ันๆ ติดต-อกันเปFนเวลาหลายวัน (2) นํ้าท_วมฉับพลัน เปFน
ภาวะนํ้าท-วมที่เกิดข้ึนอย-างฉับพลันในพื้นที่เน่ืองจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และ
มีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต�านนํ้าน�อย นํ้าท-วมฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไม-เกิน    
6 ช่ัวโมงและมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบระหว-างหุบเขา 

2.6.1 สาเหตุของป�ญหานํ้าท_วม 
สาเหตุสําคัญที่ทําให�เกิดนํ้าท-วม ส-วนใหญ-ข้ึนอยู-กับสภาพท�องที่ และความผันแปร

ของธรรมชาติ แต-ในบางท�องที่การกระทําของมนุษย�ก็มีส-วนสําคัญในการทําให�เกิดภาวะนํ้าท-วม 
มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนด�วย ดังต-อไปน้ี 

1) นํ้าท_วมจากนํ้าฟlา โดยนํ้าฟ1า (Precipitation) หมายถึง สภาวะของนํ้าที่ตกลง
มาจากท�องฟ1า อาจจะเปFนลักษณะฝน หิมะ ละอองหรือลูกเห็บ โดยทั่วไปแล�วฝนเปFนป
จจัยสําคัญที่ทาํ
ให�เกิดอุทกภัยและฝนที่มีปริมาณมากจนทําให�เกิดอุทกภัยได�น้ันมาจากพายุฝนฟ1าคะนอง 

2) นํ้าท_วมจากแหล_งเก็บกักนํ้าหรือระบบควบคุม โดยสาเหตุใหญ-ที่ทําให�นํ้าท-วม
คือ การระบายนํ้าส-วนเกินในปริมาณมากทิ้งออกไปเพื่อให�เกิดความมั่นคงปลอดภัยต-อแหล-งเก็บกักนํ้า  
และนํ้าท-วมเกิดจากการวิบัติของระบบควบคุมดังกล-าว เช-น เข่ือนพัง อ-างเก็บนํ้าแตก ประตูระบายนํ้า
ไม-อาจทําหน�าที่ได� กรณีน้ีจะก-อให�เกิดนํ้าหลากมีความรุนแรงและความเสียหายมากกว-านํ้าป]า 

3) นํ้าท_วมจากนํ้าทะเลหนุน เกิดในพื้นที่อยู-ติดทะเล ลักษณะการท-วมเกิดจาก
ระดับนํ้าทะเลยกตัวสูงในช-วงนํ้าข้ึนแล�วท-วมพื้นที่โดยตรง และเกิดจากนํ้าทะเลไหลย�อนเข�าสู-ลํานํ้า 
ทําให�ระดับนํ้าในลุ-มนํ้าที่จะระบายสู-ลุ-มนํ้าตอนบน ซึ่งเปFนอุปสรรคต-อการระบายนํ้าของพื้นที่ลุ-มนํ้า 
จึงเกิดการเอ-อล�นท-วมพื้นที่ข�างเคียง ซึ่งสาเหตุของการเกิดนํ้าท-วมดังกล-าวเกิดจากการเกิดแผ-นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด หรือพายุหมุนที่เคลื่อนผ-านท�องทะเล  

4) การตัดไม�ทําลายปtา ในพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทําให�ปริมาณของ
นํ้าเพิ่มมากข้ึนและมีอัตราความการไหลเร็วข้ึน ทําให�เปFนการเพิ่มความรุนแรงของนํ้าในการทําลาย
และยังเปFนสาเหตุของดินถล-มด�วย นอกจากน้ียังทําให�ดินและรากไม�ขนาดใหญ-ถูกชะล�างให�ไหลลงมา
ในท�องนํ้า ทําให�ท�องนํ้าต้ืนเขินไม-สามารถระบายนํ้าได�ทันที รวมทั้งก-อให�เกิดความ การบาดเจ็บ 
การสูญเสียต-อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนที่อยู-ท�ายนํ้า 

5) การวางระบบผังเมืองไม_ เหมาะสมและการบริหารจัดการ นํ้าไม_มี
ประสิทธิภาพ เช-น การขยายเขตเมืองลุกล้ําเข�าไปในพื้นที่ลุ-มตํ่า (Flood plain) ซึ่งเปFนแหล-งเก็บนํ้า
ธรรมชาติทําให�ไม-มีที่รับนํ้า ดังน้ันเมื่อนํ้าล�นตลิ่งก็จะเข�าไปท-วมบริเวณที่เปFนพื้นที่ลุ-มตํ่าซึ่งเปFนเขต
เมืองที่ขยายใหม- ซึ่งได�ทําการก-อสร�างเมืองขวางทางนํ้าธรรมชาติและไม-ได�ทําการออกแบบระบบ
ระบายนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าที่ไม-ดี จึงเปFนเหตุที่ทําให�เกิดนํ้าท-วมโดยเฉพาะบริเวณด�านท�าย
เข่ือนหรืออ-างเก็บนํ้า 

2.6.2 ผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้าท_วม 
1) ก-อให�เกิดอันตรายและความเสียหายต-อชีวิต และทรัพย�สินเช-น อาคาร 

บ�านเรือนและสิ่งก-อสร�างและสาธารณสถานโดยตรง นํ้าท-วมทําให�เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย-างมากสิ่งก-อสร�างที่ไม-แข็งแรงอาจถูกกระแสนํ้าไหลเช่ียวพัดพังทลาย หรือถูกคลื่นซัดลงไปทะเลได� 
และคนอาจได�รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมนํ้า 
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2) พื้นที่เกษตรกรรมและการปศุสัตว�เสียหายเช-น แหล-งกสิกรรมไร-นา สัตว�เลี้ยง 
สัตว�พาหนะ ตลอดจนแหล-งเก็บเมล็ดพันธ�พืชได�รับความเสียหาย และเกิดโรคระบาด 

3) การคมนาคมขนส-งและสาธารณูปโภคได�รับความเสียหาย เช-นเส�นทาง
คมนาคมถูกตัดขาดทั้งทางถนน ทางรถไฟ ชํารุดเสียหายและสาธารณูปโภคได�รับความเสียหาย เช-น 
กิจการโทรศัพท� การไฟฟ1า การประปา และระบบการระบายนํ้า 

4) ความเสียหายทางเศรษฐกิจเน่ืองจากรายได�ของประเทศลดลงผลกําไรจาก
กิจกรรมต-าง ๆ ถูกกระทบ รัฐต�องมีรายจ-ายสูงข้ึนจากการซ-อมบูรณะซ-อมแซม และช-วยเหลือ 
ผู�ประสบอุทกภัย 

5) กระทบต-อด�านสุขภาพอนามัยของมนุษย�ทําให�ขาดนํ้าดีในการอุปโภคบริโภค 
ขาดความสะดวก และเกิดโรคระบาด เช-น โรคนํ้ากัดเท�า โรคอหิวาตกโรค รวมทั้งโรคเครียด 

6) ความเสียหายที่มีต-อทรัพยากรธรรมชาติ ฝนที่ตกหนัก นํ้าที่ท-วมข้ึนมาบน
แผ-นดินและกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียวทําให�เกิดแผ-นดินถล-ม (Landslides) ได�นอกจากน้ันผิวหน�าดินที่
อุดมสมบูรณ�จะถูกนํ้าพัดพาลงสู-ที่ตํ่า ทําให�ดินขาดปุ}ยธรรมชาติ ดินเกิดการกร-อนและผุพังอย-างรนุแรง 
และแหล-งนํ้าเกิดการต้ืนเขิน เปFนอุปสรรคในการเดินเรือ เปFนต�น 

2.6.3 การปlองกันและแก�ไขป�ญหานํ้าท_วม 
1) การสร�างเข่ือนหรือทํานบกั้นนํ้า เพื่อช-วยกักเก็บนํ้าฝน และชะลอการไหลของ

นํ้าที่จะไหลลงแหล-งนํ้าตามปรกติ ซึ่งจะช-วยลดความรุนแรงของนํ้าท-วมที่เกิดข้ึนตามพื้นที่ราบใต�เข่ือน
ได�ดีและเปFนการช-วยลดปริมาณนํ้าที่จะไหลลงสู-แม-นํ้าหลังฝนตกหนักหรือหิมะละลาย 

2) การก-อสร�างทางผันนํ้า เพื่อผันนํ้าทั้งหมดหรือบางส-วนที่ล�นตลิ่งให�ออกไป 
โดยการก-อสร�างทางผันนํ้า หรือขุดคลองสายใหม-เช่ือมต-อกับลํานํ้าที่มีป
ญหานํ้าท-วม เพื่อให�นํ้าไหล 
ตามทางผันนํ้าที่ ขุดข้ึนใหม-ไปลงลํานํ้าสายอื่น หรือระบายออกสู-ทะเลตามความเหมาะสมซึ่ง 
เปFนวิธีการที่กรมชลประทานได�ดําเนินการอันเปFนการสนองตามพระราชดําริวิธี โดยการขุดคลองมโูนะ
ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร�อนของชาวบ�านจากป
ญหานํ้าจากแม-นํ้าโกลก ไหลเข�ามาท-วมไร-นาของ
ราษฎรเสียหายหลายหมื่นไร-ทุกป^  

3) การแก�ไขปรับปรุงระบบระบายนํ้าให�มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับอัตรา 
การไหลของนํ้าได�อย-างเหมาะสมและจัดหาพื้นที่บางส-วนสําหรับทําเปFนแก�มลิงหรือบึงพักนํ้าฝน
ช่ัวคราว พร�อมติดต้ังสถานีสูบนํ้าเพื่อสูบนํ้าระบายออกจากพื้นที่กรณีที่นํ้าภายนอกสูงกว-าระดับนํ้า
ภายในพื้นที่ 

4) การปลูกป]าหรือทุ-งหญ�า ซึ่งพืชพรรณคลุมดินไว�จะมีส-วนช-วยในการซบันํ้าฝนจงึ
ทําให�นํ้าไหลลงมาน�อยลง นอกจากน้ีพืชพรรณยังชะลอการไหลของนํ้าได� อาจทําโดยวิธีการปลูกป]า
ทดแทน(Reforestation) พืชธรรมชาติที่มนุษย�ทําลาย โดยการปลูกต�นไม�แทนที่ต�นไม�ที่ถูกตัดไป หรือ
ถูกเผา และการทําสวนป]าหรือทุ-งหญ�าในพื้นที่ป]าไม�ตามต�นนํ้าลําธารที่ถูกทําลายลง เพื่อชะลอความ
รุนแรงของนํ้าท-วมได�ระดับหน่ึง 

5) การปรับปรุงและตกแต-งสภาพลํานํ้า เพื่อให�นํ้าที่ท-วมสามารถไหลไปตามลํานํ้า
ได�สะดวก และช-วยให�กระแสนํ้าไหลเร็วย่ิงข้ึน อันเปFนการบรรเทาความเสียหายจากนํ้าท-วมขังได� เช-น 
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ขุดลอกลํานํ้าที่ต้ืนเขิน ตกแต-งดินตามลาดตลิ่งให�เรียบ กําจัดวัชพืช และรื้อทําลายสิ่งกีดขวางทางนํ้า
ไหลให�ออกไปจนหมดสิ้น  

6) นํามาตรการทางด�านกฎหมายผังเมืองมาบังคับใช�อย-างเปFนรูปธรรมโดย
กําหนดให�ประชาชนมีการใช�ประโยชน�ที่ดินอย-างถูกต�องเหมะสมกับลักษณะของพื้นที่ 

2.7 ยูโทรฟpเคชั่น (Eutrophication) 
2.7.1 ความหมายและระดับของยูโทรฟpเคชั่น 

ยูโทรฟDเคชันหรือมลภาวะจากธาตุอาหารพืช (Nutrient pollution) เกิด
ปรากฏการณ�ที่เรียกว-าแอลจีบลูม (Algae bloom) เกิดจากการเจริญเติบโตของแพลงก�ตอนพืช   
พืชนํ้า และสาหร-ายขนาดใหญ-ในแหล-งนํ้า ซึ่งถือว-าเปFนหน่ึงในป
ญหามลพิษทางนํ้าที่สําคัญที่เกิดข้ึน
ในทุกทวีปทั่วโลก การเกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟDเคช่ันสามารถจําแนกตามสภาพของแหล-งนํ้าและ
สภาวะของออกซิเจนในนํ้าออกได�เปFน 3 ระดับคือ 

1) Hypereutrophic เปFนแหล-งนํ้าที่มีการเพิ่มปริมาณของแพลงก�ตอนพืชมาก 
จนทําให�แหล-งนํ้าอยู-ในสภาวะไร�ออกซิเจน (Anoxic) โดยมีระดับความเข�มข�นของออกซิเจนลดลง
จนถึง 0 มิลลิกรัมต-อลิตร เปFนสภาพที่สิ่งมีชีวิตที่ใช�ออกซิเจนในการหายใจไม-สามารถดํารงชีพอยู-ได� 

2) Eutrophic เปFนลักษณะการเพิ่มปริมาณของแพลงก�ตอนพืชมากจนทําให�
แหล-งนํ้ามีปริมาณออกซิเจนตํ่า (Hypoxic) คือ มีระดับปริมาณออกซิเจนตํ่ากว-า 2 มิลลิกรัมต-อลิตร  
สภาพเช-นน้ีไม-เหมาะสมในการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต  อย-างไรก็ตามยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถ
ดํารงชีพอยู-ได� 

3) Noneutrophic เปFนลักษณะแหล-งนํ้าที่สิ่งมีชีวิตสามารถอยู-ได�ในสภาพปกติ 
มีระดับปริมาณออกซิเจนสูงและพอเพียงสําหรับการดํารงชีพของสัตว�นํ้า 

2.7.2 สาเหตุการเกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟpเคชั่น 
สาเหตุหลักของป
ญหามาจากแหล-งนํ้าได�รับสารประกอบไนโตรเจน(N) และ

ฟอสฟอรัส(P) ที่อยู-ในรูปของไนเตรทและฟอสเฟตในปริมาณมาก ซึ่งสารดังกล-าวเกิดจากกิจกรรม 
ของมนุษย� เช-น การใช�ปุ}ยทางการเกษตร นํ้าทิ้งจากการอุตสาหกรรม หรือนํ้าทิ้งจากการใช�ผงซักฟอก
เครื่องใช�ในครัวเรือนซึ่งมีส-วนผสมของฟอสเฟต โดยกิจกรรมดังกล-าวทําให�เกิดการชะล�างของ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงสู-แหล-งนํ้า และสารอาหารเหล-าน้ีจะไปกระตุ�นให�แพลงก�ตอนพืช พืชนํ้า 
และสาหร-ายขนาดใหญ-เกิดการเจริญเติบโตและแพร-พันธุ�อย-างรวดเร็วในแหล-งนํ้าส-งผลกระทบต-อ
คุณภาพนํ้าและสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยแพลงก�ตอนพืชกลุ-มหลักที่เกิดการบลูมในแหล-งนํ้าได�แก-แพลงก�
ตอนพืชสีเขียวแกมนํ้าเงินหรือไซยาโนแบคทีเรีย(Blue green algae) เน่ืองจากแพลงก�ตอนพืชกลุ-ม
ดังกล-าวมีกลไกต-าง ๆ ที่ช-วยในการบลูม รวมถึงกลุ-มสาหร-ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน เปFนต�น 
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ภาพท่ี 6.13 การเกิด Algae Blooms  
   ที่มา: (ก) https://www.voathai.com/a/algae-blooms/1973358.html 
 (ข) http://region6.prd.go.th/ewt_news.php?nid=9986&filename=index 
 

2.7.3 ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟpเคชั่น 
การเกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟDเคช่ันก-อให�เกิดป
ญหาทางลบในด�านสิ่งแวดล�อม ดังน้ี 
1) การขาดแคลนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า โดยเฉพาะในช-วงเวลากลางคืน

สาหร-ายมีการหายใจโดยใช�ออกซิเจนในนํ้า ทําให�สัตว�นํ้าขาดอากาศหายใจและเมื่อเซลล�ของสาหร-าย
ที่บลูมตายลงพร�อม ๆกันจะทําให�จุลินทรีย�ย-อยสลายไม-ทัน จึงทําให�แหล-งนํ้าเน-าเสีย มีกลิ่นเหม็นจน
ไม-สามารถนํามาใช�ประโยชน�ได� นอกจากน้ีสาหร-ายที่ตายจํานวนมากจะทําให�แหล-งนํ้าต้ืนเขินส-งผลต-อ
การคมนาคมทางนํ้า 

2) ผลต-อการลดปริมาณแสงและเพิ่มการตกตะกอนโดยสาหร-ายที่บลูม 
หนาแน-นเปFนแผ-น ๆบริเวณผิวหน�านํ้าจะไปบดบังแสงทําให�นํ้าขุ-นและกั้นไม-ให�แสงส-องผ-านมายัง 
ใต�พื้นท�องนํ้า ทําให�ไปจํากัดการเจริญเติบโตของพืชใต�นํ้า ลดการกระจายของมวลชีวภาพตามความลึก และ
ความหลากหลายของประชาคมพืชที่จมอยู-ใต�ผิวนํ้า การเพิ่มระดับของธาตุอาหารเปFนการเพิ่มโอกาส
ในการเจริญของสาหร-ายขนาดใหญ-โดยเฉพาะกลุ-ม Filamentous macroalgae สาหร-ายชนิดน้ีจะ
ส-งผลต-อการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของประชาคมสาหร-ายขนาดใหญ- โดยการลดความหลากหลาย
ของชนิดและลดพื้นที่สําหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ-อน นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของปริมาณสารอินทรีย�
บริเวณพื้นท�องนํ้าจะส-งผลต-อการเพิ่มหรือลดของประชาคมของสัตว�หน�าดินที่มีขนาดใหญ-                    

3) ผลต-อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่ใช�ประโยชน�จากแหล-งนํ้า แพลงก�ตอนพืชกลุ-ม
สาหร-ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน เช-น Anabaena circinalis สามารถสร�างสารพิษที่ออกฤทธ์ิต-อ 
ระบบประสาท ส-วนชนิดที่สร�างสารพิษที่ออกฤทธ์ิต-อตับและอวัยวะอื่น ๆ ภายในร-างกายของสิ่งมีชีวิต 
ได�แก- Microcystis aeruginosa ที่สร�างสารพิษไมโครท็อกซิน (Microcystins) แอนนาท็อกซิน-เอ 

 (ก) ทะเลสาบ Erie เมืองโทเลโด�           
 รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
        

        (ข) ชายหาดแหลมสมหิลา  
         จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
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(Anatoxin-a) และโอโมนาท็อกซิน (Homoanatoxin-a) นอกจากจะส-งผลโดยตรงต-อสัตว�แล�ว 
ยังมีรายงานว-าส-งผลกระทบต-อสุขภาพของมนุษย�อีกด�วย โดยการทําให�เกิดการระคายเคืองบริเวณ
ผิวหนัง การแพ�ในรูปแบบต-างๆ เกิดอาการเจ็บที่กล�ามเน้ือและข�อต-อ และส-งผลต-อการทําลายตับ  
และไต รวมถึงระบบประสาทต-างๆ นอกจากน้ันยังมีรายงานในประเทศจีนว-าประชาชนที่ด่ืมนํ้าที่มี 
การบลูมของแพลงก�ตอนพืชและมีการปนเป��อนของสาร Microcystins จะทําให�เพิ่มโอกาสของ 
การเปFนมะเร็งตับสูงข้ึน (สุวัจน� ธัญรส, 2549 : 33) 

4) ผลต-อการอุปโภคบริโภคของมนุษย� การบลูมของสาหร-ายยังส-งผลต-อระบบ 
การกรองนํ้าสําหรับแหล-งนํ้าดิบในการทํานํ้าประปา เซลล�ของสาหร-ายจะไปติดที่ระบบกรองนํ้าทําให�
ไม-สามารถผลิตนํ้าได� ซึ่งจะส-งผลต-อต�นทุนการผลิตที่จะต�องมีการทําความสะอาดหรือเปลี่ยนวัสดุ
กรองบ-อยมากข้ึนหรือต�องเพิ่มสารเคมีที่ใช�ในข้ันตอนการทําความสะอาดนํ้ามากข้ึน เช-นการฆ-าเช้ือ
ด�วยคลอรีน นอกจากน้ีสาหร-ายบางชนิดมีสีและกลิ่นที่ไม-พึงประสงค�เมื่อบลูมพร�อมกันในปริมาณมาก
อาจทําให�แหล-งนํ้าเสียทัศนียภาพและความสวยงาม และทําให�ไม-สามารถทํากิจกรรมทางนํ้าได�ซึ่ง
ส-งผลกระทบต-ออุตสาหกรรมการท-องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.14 แสดงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเกดิกระบวนการยูโทรฟDเคช่ันในทะเล 
ที่มา: http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Miljoe-tilstand/3_vand/4_eutrophication 
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2.7.4 การปlองกันและแก�ไขการเกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟpเคชั่น 
1) ในประเทศไทยประชาชนยังขาดความรู�ความเข�าใจ และขาดความตระหนักถึง

ความสําคัญของป
ญหาปรากฏการณ�ยูโทรฟDเคช่ันที่ เกิดข้ึนในแหล-งนํ้า จึงต�องให�ความรู�และ 
การประชาสัมพันธ�แก-ประชาชนเพื่อให�ทุกภาคส-วนเกิดร-วมความมือและช-วยกันรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศในแหล-งนํ้าไว� 

2) การลดการปลดปล-อยธาตุอาหารลงสู-แหล-งนํ้า เช-น ควรสร�างระบบบําบัด 
นํ้าเสียจากชุมชน ฟาร�มเลี้ยงสัตว�ขนาดใหญ- และโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถกําจัดธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

3) การปลูกป]า การดูแลรักษาและปลูกต�นไม�โดยเฉพาะการปลูกป]าชายเลนก็เปFน
อีกวิธีที่ลดการเกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟDเคช่ันได� เพราะเมื่อฝนตกลงมาต�นไม�ทีปกคลุมหน�าดินจะช-วย
ป1องกันการชะปุ}ยจากดินลงสู-แหล-งนํ้าได� โดยเฉพาะป]าชายเลนซึ่งเปFนแหล-งที่อยู-อาศัยหรือ 
แหล-งอนุบาลสัตว�นํ้าวัยอ-อนซึ่งกินแพลงก�ตอนพืชและสัตว�เปFนอาหารทําให�เปFนการลดปริมาณ
สาหร-ายตามธรรมชาติอีกทางหน่ึง นอกจากน้ีระบบรากของไม�ป]าชายเลนยังสามารถช-วยดักตะกอน
และป1องกันการต้ืนเขินและการชะล�างพังทลายของหน�าดินรวมทั้งยังมีส-วนช-วยในการดูดซับ 
ธาตุอาหารทีมีในแหล-งนํ้าได�ด�วย 

4) มีการศึกษาวิจัยการใช�ประโยชน�จากสาหร-ายหรือพืชนํ้าในแหล-งนํ้า เช-น 
อาจนําสาหร-ายหรือพืชไปทําเปFนปุ}ยหมักหรือนําไปเลี้ยงสัตว�ซึ่งการเก็บเกี่ยวเอาสาหร-ายและพืชนํ้า
ออกจากแหล-งนํ้าจะทําให�ธาตุอาหารในแหล-งนํ้าน้ันเกิดความสมดุลมากข้ึน 

5) การใช�มาตรการทางกฎหมายเปFนอีกแนวทางหน่ึงทีจะช-วยลดการเกิด
ปรากฏการณ�ยูโทรฟDเคช่ันได� เช-น มีการกําหนดเขตควบคุมมลพิษในแหล-งนํ้าต-าง ๆ และมีมาตรการ
ลงโทษผู�กระทําผิดอย-างเข�มงวด 

2.8 ปรากฏการณ�น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide) 
2.8.1 ความหมายและการเกิดปรากฎการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนส ี

นํ้าทะเลเปลี่ยนสี หมายถึง ปรากฏการณ�ที่ เกิดข้ึนในทะเลอันเปFนผลจาก
กระบวนการยูโทรฟDเคช่ัน ได�แก- ภาวะที่แหล-งนํ้ามีปริมาณธาตุอาหารสูงมากกว-าระดับปกติเปFนสาเหตุ
ที่ทําให�สาหร-ายและแพลงก�ตอนเจริญเติบโตอย-างรวดเร็ว โดยจะเห็นนํ้าทะเลเปFนสีต-างๆผิดจากสีของ
นํ้าทะเลตามปกติ โดยจะมีกลิ่นเหม็นและมีลักษณะเปFนตะกอนแขวนลอยในนํ้าเปFนหย-อมๆหรือเปFน
แถบยาวมีแนวตามทิศทางของกระแสลมและคลื่นปรากฏการณ�ดังกล-าวน้ีชาวประมงเรียกว-า          
"ข้ีปลาวาฬ" เน่ืองจากสาหร-ายเหล-าน้ันต-างก็มีรงควัตถุในตัวของมันเองจึงทําให�นํ้าทะเลมีสีเปลี่ยนไป
ตามสีของแพลงก�ตอนที่มีมากน่ันเอง (สุวัจน� ธัญรส, 2549 : 28) 

2.8.2 สาเหตุของการเกิดปรากฎการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสี 
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย� ได�แก- การต้ังถ่ินฐานบริเวณชายฝ
�งและมีกิจกรรมเพื่อ 

การท-องเที่ยว ร�านอาหาร และสถานประกอบการตามแนวชายฝ
�งทะเล เช-น กิจกรรมการประมง 
แพปลาการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า รวมถึงจากการชะล�างปุ}ยและธาตุอาหารต-างๆจากพื้นที่เกษตรลงสู-ทะเล 
ก-อให�มีปริมาณสารอาหาร โดยเฉพาะอย-างย่ิงไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในนํ้าทะเลสูงมากกว-าปรกติ 
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เปFนสาเหตุทําให�สาหร-ายมีการเจริญเติบโตอย-างรวดเร็ว มีผลทําให�สีนํ้าทะเลเปลี่ยนสีจากปกติเปFนสี
อื่น 

ป
จจุบันมีการรายงานชนิดของแพลงก�ตอนพืชที่เปFนสาเหตุของนํ้าทะเลเปลี่ยนสี
ประมาณ 300 ชนิด โดยแพลงก�ตอนพืชที่เปFนสาเหตุของนํ้าเปลี่ยนสีจะมีความแตกต-างกันในแต-ละ
แห-งทั่วโลก เช-น สาหร-ายพวกไดโนแฟลกเจลเลต ในสกุล Chattonella, Gymnodinuum, 
Heterosigma เปFนสาเหตุของนํ้าเปลี่ยนสีที่สําคัญของประเทศจีน ฮ-องกง ญี่ปุ]น สาหร-ายสีเขียวแกม
นํ้าเงิน (Blue green algae) ในสกุล Nodularia, Aphanizomenon และสาหร-ายสีนํ้าเงินแกมเขียว
เซลล�เดียวขนาดเล็กกว-า 0.001 มิลลิเมตร เปFนสาเหตุทะเลเปลี่ยนสีในทะเลบอลติก ประเทศไทย
สาหร-ายที่เปFนสาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนสีของนํ้าทะเล ได�แก- สาหร-ายสีนํ้าเงินแกมเขียวในสกุล
Trichodesmium และไดโนแฟลกเจลเลตในสกุล Noctiluca มักเกิดบริเวณฝ
�งอ-าวไทยเปFนส-วนใหญ- 
นอกจากน้ียังพบว-าเกือบ 1 ใน 4 ของสาหร-ายที่เปFนสาเหตุของนํ้าทะเลเปลี่ยนสีสามารถสร�าง 
สารชีวพิษได� ซึ่งการเกิดปรากฎการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสีที่แผ-ขยายออกไปมากข้ึนในป
จจุบันส-งผลทําให� 
ทั่วโลกมีแพลงก�ตอนพืชในกลุ-มไดโนแฟลกเจลเลตมีพิษเพิ่มจาก 22 ชนิด เปFน 55 ชนิด (IOC-
UNESCO, 2015) 

 

 
 

2.8.3 ผลกระทบของการเกิดปรากฎการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสี 
1) สร�างความเสียหายต-อการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าและทรัพยากรสัตว�นํ้าชายฝ
�ง

โดยเฉพาะปลาหน�าดินและสัตว�หน�าดินได�รับอันตรายถึงตายได� เน่ืองจากแพลงก�ตอนพืชขนาดเล็กที่มี
อยู-ในท�องทะเลเปFนอาหารที่สําคัญสําหรับอนุบาลลูกสัตว�นํ้าวัยอ-อนและเปFนอาหารสําหรับสัตว�นํ้าที่
กินอาหารโดยการกินกรอง(Filter feeding) การเพิ่มจํานวนที่ผิดปกติของแพลงก�ตอนพืชอาจเปFน
อันตรายต-อสัตว�นํ้าได�และทําให�การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าชายฝ
�ง เช-น ฟาร�มเลี้ยงลูกกุ�งกุลาดํา การเลี้ยง
ปลาในกระชังเสียหายทําให�เกิดภาวะขาดทุนเน่ืองจากต�องซื้อนํ้าจากบริเวณอื่นมาใช�ซึ่งส-งผลเสียหาย
ต-อเศรษฐกิจ 

2) เปFนอันตรายต-อที่ผู�บริโภคสัตว�ที่ถูกปนเป��อนด�วยพิษ เน่ืองจากแพลงก�ตอนพืช
บางชนิดสามารถสร�างสารชีวพิษ(Biotoxin) ที่ เปFนอันตรายต-อสัตว� นํ้าออกมาปริมาณมาก 

ภาพท่ี 6.15 ปรากฏการณ� Red tideชายฝ
�ง
รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: https://serc.carleton.edu/microbelife/ 
topics/redtide/general.html 
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ปรากฏการณ�น้ีนอกจากจะส-งผลกระทบโดยตรงต-อสัตว�นํ้าแล�วสารพิษน้ีจะเข�าสู-ห-วงโซ-อาหาร 
ของมนุษย�ได�จากการที่สัตว�นํ้าที่กินแพลงก�ตอนพืชที่สร�างสารพิษเข�าไป จึงทําให�พิษถูกสะสมอยู-ใน 
ตัวของสัตว�ทะเลโดยที่ไม-เกิดอันตรายต-อสัตว�เหล-าน้ันแต-จะไปมีผลต-อผู�บริโภคแทนทั้งน้ีพิษบางชนิด
รุนแรงถึงข้ึนเสียชีวิตได� เช-น พิษอัมพาตในหอย (Paralytic shellfish poison: PSP) เกิดจาก 
การบริโภคหอยสองฝา เช-น หอยแมลงภู-และหอยนางรมที่กรองแพลงก�ตอนพืชกลุ-มอเล็กซานเดรียม 
(Alexandrium sp.) หรือกลุ-มไพโรดิเนียม (Pyrodinium sp.) เปFนต�น (สุวัจน� ธัญรส, 2549 : 33) 
แพลงก�ตอนเหล-าน้ีจะสร�างสารพิษต-อระบบประสาท ที่สําคัญสารพิษจะละลายได�ในนํ้าและมี
คุณสมบัติทนต-อความร�อนที่ใช�ในการปรุงอาหารจึงไม-สามารถทําลายด�วยการหุงต�ม โดยหากได�รับ
สารพิษจะมีอาการชาบริเวณปาก ลิ้น และปลายน้ิว หายใจลําบาก กล�ามเน้ือเปFนอัมพาตและอาจ
เสียชีวิตเน่ืองจากการล�มเหลวของระบบหายใจ เปFนต�น 

3) ส-งผลกระทบต-อเศรษฐกิจการประมง กล-าวคือสัตว�นํ้าที่จับได�ในบริเวณที่เกิด
นํ้าเปลี่ยนสีจะไม-ปลอดภัยต-อผู�บริโภค ซึ่งมีผลต-อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนบริเวณน้ี และส-งผล
กระทบต-อการส-งออกสัตว�นํ้าหากมีการปนเป��อนเกินระดับมาตรฐาน 

4) ส-งผลกระทบต-อการท-องเที่ยวเน่ืองจากเมื่อแพลงก�ตอนตาย แล�วถูกพัดเข�าฝ
�ง
จะมีกลิ่นคาว สีและกลิ่นจะ ทําให�ทัศนียภาพชายหาดเสื่อมโทรม และนักท-องเที่ยวที่ลงเล-นนํ้าอาจเกิด
อาการคันและระคายเคือง ส-งผลต-อภาคธุรกิจโดยรวม 

2.8.4 การแก�ไขป�ญหาปรากฏการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสี 
1) กําหนดมาตรการควบคุมแหล-งกําเนิดมลพิษจากแผ-นดินบริเวณแนวชายฝ
�ง

ทะเลที่มีแนวโน�มการพัฒนาและการใช�ประโยชน�พื้นที่ชายฝ
�งเพิ่มข้ึนอย-างต-อเน่ือง 
2) กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปล-อยนํ้าเสีย ได�แก- สารอาหาร ปรมิาณ

อินทรีย�สาร ตะกอน และการปนเป��อนของแบคทีเรีย ซึ่งมีแนวโน�มที่จะมีการปล-อยนํ้าเสียลงสู-ทะเล 
เพิ่มปริมาณข้ึน เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน ตลอดจนการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม 

3) เคร-งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช�กฎหมายของหน-วยราชการที่
เกี่ยวข�อง และมีการบูรณาการของหน-วยงานที่เกี่ยวข�องกับการจัดการคุณภาพนํ้าในระบบลุ-มนํ้า 

2.9 การร่ัวไหลของนํ้ามัน (Oil Spill) 
การรั่วไหลของนํ้ามัน คือ การที่สภาวการณ�นํ้ามันหรือผลิตภัณฑ�เข�าไปปนเป��อนใน 

แหล-งนํ้า ควันพิษในอากาศ และตกตะกอนในดิน เปFนต�น ทําให�คุณสมบัติของคุณภาพสิ่งแวดล�อม
เสื่อมโทรมลงและมีผลกระทบต-อสิ่งมีชีวิต 

2.9.1 สาเหตุการร่ัวไหลของนํ้ามัน 
การรั่วไหลของนํ้ามันเกิดได�ทุกข้ันตอนต้ังแต- การสํารวจค�นหาแหล-งนํ้ามัน 

กรรมวิธีที่นํามาใช� การขนส-ง เก็บรักษา การถ-ายนํ้ามัน การล�างทําความสะอาด หรือเกิดตาม
ธรรมชาติ เช-น การรั่วจากแหล-งนํ้ามันใต�ดิน เปFนต�น ในป
จจุบันความเจริญทางวิศวกรรมทําให� 
ระบบการผลิต การขนส-ง และการเก็บรักษามีความปลอดภัยมากข้ึน แต-ป
ญหาที่เกิดข้ึนใหม-มักเกิด
จากอุบัติเหตุ หรือกิจกรรมการใช�ประโยชน�ของมนุษย�เปFนส-วนใหญ- ดังน้ันจึงสามารถสรุปสาเหตุ 
การรั่วไหลของนํ้ามันในทะเลได� ดังน้ี 
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1) การสํารวจขุดเจาะและสูบนํ้าจากบ_อนํ้ามันในทะเล ในขณะที่ทําการขุดเจาะ
นํ้ามันดิบบางส-วนอาจกระจายหรือรั่วไหลไปในทะเล หรือกรณีที่การดําเนินการไม-คุ�มทุนเศรษฐกิจจะ
ทําการปล-อยทิ้ง หรือบ-อขุดนํ้ามันอาจรั่วไหลจากกรณีฐานขุดเจาะนํ้ามันโดนพายุพลิกควํ่าทําให�นํ้ามัน
รั่วไหลลงทะเล 

2) อุ บั ติ เห ตุจากการผลิ ตและการขนส_ ง  สํ าหรั บอุบั ติ เห ตุที่ เ กี่ ยวกั บ 
การแพร-กระจายของนํ้ามันที่สําคัญ คือ แท-นขุดเจาะนํ้ามันระเบิด  หรืออุบัติเหตุเน่ืองจากเรือบรรทุก
นํ้ามัน แตก อับปาง ชนกันหรือระเบิด เช-น เหตุการณ�แท-นขุดเจาะนํ้ามัน ดีป วอเทอร� ฮอไรซัน 
ของบริษัทบีพีระเบิดกลางอ-าวเม็กซิโกเมื่อป^ พ.ศ. 2553 ทําให�นํ้ามันดิบจํานวนเกือบ 5 ล�านบาเรลล� 
รั่วไหลออกสู-ทะเล คราบนํ้ามันกินพื้นที่ครอบคลุมกว-า 68,000 ตารางไมล� และทําให�พื้นที่ชายหาด
ยาว 16,000 ไมล� และฟลอริดาต�องเผชิญกับป
ญหาคราบนํ้ามันตกค�างมาจนถึงป
จจุบัน หรือ 
กรณีเรือบรรทุกนํ้ามันเข�าสู-โรงกลั่นของบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล เกิดอับปางทําให�นํ้ามันดิบ
จํานวน 50,000 ลิตรไหลทะลักลงสู-ท�องทะเลประเทศไทย  

3) การคมนาคม การคมนาคมทางนํ้าซึ่งมีความจําเปFนต�องใช�เช้ือเพลิงและ
นํ้ามันหล-อลื่นเครื่องยนต� ทําให�โอกาสที่นํ้ามันจะรั่วลงในทะเลได� เช-น การล�างถังบรรจุนํ้ามัน การล�าง
เครื่องยนต� หรือถ-ายมันลงกลางทะเลของเครื่องบินโดยสาร เปFนต�น 

4) การปฏิบัติการของโรงกลั่นนํ้ามันและบ_อนํ้ามัน ในทั่วโลกกิจกรรมเหล-าน้ีจะ
ปล-อยนํ้ามันลงสู-แหล-งนํ้าหลายพันแกนลอน รวมทั้งกากนํ้ามันและมีการรั่วจากถังเติมนํ้ามัน หรือท-อ
ขนส-งนํ้ามันดิบซึ่งยาวนับร�อยๆ กิโลเมตร อาจแตกหักหรือระเบิดทําให�นํ้ามันรั่วไหลลงทะเล 
นอกจากน้ีการควบคุมการกลั่นนํ้ามันไม-รัดกุมก็มีการปล-อยกากของเสียลงสู-ทะเลได� 

5) การกําจัดนํ้ามันท่ีไม_ใช�แล�ว อาจจะทิ้งลงแหล-งนํ้าโดยตรงหรือทิ้งลงดิน
บางส-วนลงสู-แหล-งนํ้า ซึ่งการกําจัดนํ้ามันอาจเกิดจาก กิจกรรมต-างๆ ได�แก- การปล-อยและกําจัดนํ้ามัน
ที่ใช�แล�วลงสู-แหล-งนํ้าโดยตรงโดยการเทนํ้ามันเครื่องที่ใช�แล�วจากยานพาหนะ เปFนต�น 

6) โรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะโรงงานปDโตรเคมีที่ใช�นํ้ามันเปFนวัตถุดิบซึ่ง
กระบวนการผลิตที่ไม-มีประสิทธิภาพ หรือนํ้าที่เกิดจากการล�างเครื่องยนต�จากโรงงานอุตสาหกรรม
อาจทําให�เกิดปนเป��อนของนํ้ามันลงสู-ทะเลได� 

2.9.2 ผลกระทบจากการร่ัวไหลของนํ้ามัน 
นํ้ามันแต-ละชนิดน้ันมีคุณสมบัติแตกต-างกัน ดังน้ันสภาพความเปFนพิษที่เกิดจาก

นํ้ามันแต-ละชนิดก็แตกต-างกันด�วย นอกจากน้ียังข้ึนอยู-กับสภาพแวดล�อมในขณะน้ันด�วย เช-น คลื่นลม
และกระแสนํ้า ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบอันเน่ืองจากนํ้ามันรั่วไหลได�ดังน้ี 

1) บดบังแสงและมีผลทําให�คุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมโทรม นํ้ามันที่ลอยอยู-เหนือ
ผิวนํ้าจะบดบังแสงอาทิตย�ไม-ให�ส-องผ-านลงไปในนํ้าทําให�เกิดผลกระทบต-อการสังเคราะห�แสงของ   
พืชใต�นํ้า อีกทั้งนํ้ามันยังปกคลุมผิวนํ้าซึ่งมีผลทําให�ออกซิเจนในอากาศไม-สามารถถ-ายเทเข�าไปแทนที่
ออกซิเจนในนํ้าที่สัตว�นํ้าใช�ไปได� เน่ืองจากนํ้ามันจะทําหน�าที่คล�ายแผ-นกําบังระหว-างนํ้ากับอากาศ  
ทําให�บริเวณน้ันขาดออกซิเจน คุณภาพนํ้าลดลง นอกจากน้ีคราบนํ้ามันบนผิวนํ้ายังทําให�ออกซิเจน
ลดลงได�เน่ืองจากนํ้ามันจะดึงออกซิเจนบางส-วนจากผิวนํ้าไปใช�ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย-าง 
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รวมถึงนํ้ามันดิบหรือนํ้ามันเตาที่ลงสู-ทะเลจะสามารถดูดซับความร�อนจากแสงอาทิตย�ได�ดีจึงมผีลทาํให�
คุณอุณหภูมิของนํ้าทะเลเพิ่มข้ึน 

2) ผลกระทบต_อสัตว�นํ้า คราบนํ้ามันส-งผลกระทบต-อสัตว�นํ้าทั้งทางตรงและ
ทางอ�อม ได�แก- ปลา แพลงก�ตอน สัตว�เปลือกแข็ง หอย สัตว�หน�าดิน นกทะเลเพนกวิน แต-ที่ได�รับ
ผลกระทบมากที่สุดและมีอัตราการตายสูงมักเปFนพวกนกนํ้า ซึ่งสัตว�นํ้าได�รับผลกระทบเน่ืองจากคราบ
นํ้ามันทําให�ปริมาณออกซิเจนในนํ้าที่ลดลงทําให�เกิดภาวะขาดออกซิเจนส-งผลทําให�สิ่งมีชีวิตในบริเวณ
น้ันเกิดอาการขาดออกซิเจน อีกทั้งคราบนํ้ามันยังไปอุดตามอวัยวะที่ใช�หายใจ ทําให�ระบบการหายใจ
ของสัตว�นํ้าอุดตันและตายได� นอกจากน้ีคราบนํ้ามันบางส-วนที่เปFนก�อน (Coquina) เมื่อจมลงไปจะ
เปFนอันตรายต-อสัตว�หน�าดินเช-นพวกหนอนและตัวอ-อนของแมลง ส-วนพวกสัตว�หน�าดินที่อาศัยอยู-ตาม
ชายหาดคราบนํ้ามันจะปกคลุมร-างกายและเปFนพิษต-อระบบประสาทของสัตว�ทําให�ตายได� (Segar, 
1997: 429) เช-น นํ้ามันจะปDดเคลือบขนนก ทําให�ขนสัตว�ที่ปกติจะกันนํ้าทําให�สัตว�ลอยนํ้าได�และ
รักษาอุณหภูมิของร-างกาย เมื่อถูกนํ้ามันเป��อนจะจับกันเปFนก�อนทําให�นํ้าซึมเข�าถึงผิวหนัง มีผลให�สัตว�
ไม-สามารถรักษาอุณหภูมิร-างกายได�จึงหนาวตาย นอกกจากน้ีคราบนํ้ามันที่เคลือบผิวหนังจะถูกดูดซึม
เข�าสู-ร-างกายไปยับย้ังการสืบพันธุ�และการเจริญเติบโต โดยเฉพาะไข-นกไม-สามารถฟ
กตัวได� และจาก
การศึกษาพบว-านํ้ามันเบนซินมีผลต-อการพัฒนาของไข- อัตราการฟ
กตัว และการรอดตายจาก 
การฟ
กรวมทั้งความผิดปกติในปลาแอนโชวี และปลาเฮอริ่ง โดยพบว-าความเข�มข�นต้ังแต- 20 ppm 
ข้ึนไปมีผลต-อการพัฒนาของไข-ปลา (สุวัจน� ธัญรส, 2549 : 53) 

3) ผลกระทบต_อพืช คราบนํ้ามันที่ลอยอยู-บนผิวนํ้าจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 
ทําให�ออกซิเจนในนํ้าลดลง และปDดกั้นการสังเคราะห�แสงของแพลงก�ตอนพืช สาหร-าย และพืชนํ้า 
และนํ้ามันจะสามารถซึมและเข�าไปในพืชและทําลายเซลล�ต-าง ๆ นอกจากน้ีคราบนํ้ามันที่เกาะตาม   
ใบพืชจะทําให�พืชสูญเสียการคายนํ้าอีกด�วย โดยไฮโดรคาร�บอนที่ละลายในนํ้าในปริมาณที่มากจะทํา
ให�กระบวนการสังเคราะห�แสงของพืชพวกสาหร-ายลดลงประมาณ 50 % และทําให� เย่ือหุ�มเซลล� 
สูญเสียธาตุโพแทสเซียมและแมงกานีส 

4) ทําลายทัศนียภาพและอุตสาหกรรมการท_องเท่ียว คราบนํ้ามันที่ลอยอยู- 
บนผิวนํ้า หากพัดเข�าสู-ฝ
�งจะไปทําลายแหล-งพักผ-อนหย-อนใจซึ่งยากแก-การฟ��นฟู นอกจากน้ี 
คราบนํ้ามันตามชายหาดหรือที่เกาะตามโขดหิน ส-งผลทําให�เกิดความสกปรกเปFนการทําลาย 
ความสวยงามของแหล-งพักผ-อนหย-อนใจ หรือแหล-งท-องเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบต-ออุตสาหกรรม
การท-องเที่ยว และทําให�เกิดผลเสียทางด�านเศรษฐกิจของประเทศตามมา 

5) ผลกระทบต_อการประมง เน่ืองจากผลผลิตจากการประมงปนเป��อนด�วย 
คราบนํ้ามันหรือกลิ่นนํ้ามันทําให�คุณภาพผลผลิตลดตํ่าทําให�ไม-เปFนที่ต�องการของผู�ซื้อ หรือสัตว�นํ้ามี
การอพยพย�ายถ่ิน การตายของสัตว�นํ้าทําให�ผลผลิตลดลง และต�องใช�เวลาเวลาในการทําการประมง
มากข้ึนส-งผลทําให�เสียค-าใช-จ-ายเพิ่มสูงข้ึนเช-นกัน และผลดังกล-าวส-งผลต-อเน่ืองถึงแหล-งอาหารที่
สําคัญของมนุษย�ลดลง 

2.9.3 การควบคุมและกําจัดนํ้ามันท่ีร่ัวไหล 
การขจัดคราบนํ้ามันที่รั่วไหลสามารถกระทําได�หลายวิธี โดยพิจารณาจากข�อมูลที่

เกี่ยวข�องทั้งหมด เช-น ชนิดของนํ้ามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทางและความเร็วของกระแสนํ้า     
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กระแสลม สภาพอากาศ ลักษณะทางภูมิศาสตร�และสิ่งแวดล�อม ซึ่งวิธีการขจัดคราบนํ้ามันสามารถ
แบ-งได�วิธีการ 5 วิธีดังน้ี 

1) การปล_อยให�สลายตัวตามธรรมชาติ เปFนวิธีที่เหมาะสมในกรณีที่มีการรั่วไหล
จํานวนเล็กน�อย และชนิดของนํ้ามันที่รั่วไหลสามารถสลายตัวได�ดีในธรรมชาติ เช-น นํ้ามันดีเซล แต-ยัง
ต�องมีการติดตามและเฝ1าระวังผลกระทบของคราบนํ้ามันว-าจะส-งผลกระทบต-อสิ่งแวดล�อมบริเวณ
ใกล�เคียงในลักษณะใดบ�าง เพื่อหาวิธีแก�ไขที่เหมาะสมต-อไป 

2) การกักและเก็บ ทําได�โดยใช�ทุ-นนํ้ามัน (Boom) จํากัดขอบเขตการแพร-กระจาย
ของนํ้ามันให�มีความหนาแน-นเพิ่มมากข้ึน จึงใช�เครื่องเก็บนํ้ามัน (Skimmer) เก็บคราบนํ้ามันได�อย-าง
มีประสิทธิภาพ หรือใช�วัสดุดูดซับคราบนํ้ามันอื่น ๆ เช-น ลําไม�ไผ- มัดฟางข�าว เปFนต�น 
 

 
 (ก) ทุ-นนํ้ามัน (boom)                                     (ข) เครื่องเก็บคราบนํ้ามัน (skimmer) 

ภาพท่ี 6.16 วิธีการการกําจัดคราบนํ้ามัน 
ที่มา : (ก) http://www.nortrade.com 

    (ข) http://channel.nationalgeographic.com 
 

3) ใช�สารเคมีขจัดคราบนํ้ามัน เปFนวิธีการที่ใช�สารเคมีขจัดคราบนํ้ามันบนผิวนํ้า
ได�ในระยะเวลาอันสั้น เช-น การใช�สารเคมีที่ทําให�นํ้ามันแตกตัวเปFนโมเลกุลเล็กๆ หรือสารลดแรงตึงผิว
ชีวภาพ (Biosurfactant) ที่ผลิตจากจุลินทรีย�บางชนิด ซึ่งสารเคมีที่นํามาใช�ต�องไม-ส-งผลกระทบต-อ
ระบบนิเวศทางนํ้า และต�องได�รับการอนุญาตจากหน-วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข�อง ควรใช�วิธีน้ีเมื่อ      
ขจัดคราบนํ้ามันไม-ได�ผลหรือไม-ทันการ 

4) การเผา สามารถใช�วิธีน้ีได�ก-อนที่คราบนํ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและเคมี และคราบนํ้ามันต�องมีความหนาต้ังแต- 3 มิลลิเมตรข้ึนไป โดยเริ่มจากล�อมคราบ
นํ้ามันด�วยทุนกักเก็บชนิดพิเศษที่ทนไฟได�ดี เช-น Ceramic type boom และเริ่มทําการเผา การขจัด
คราบนํ้ามันด�วยวิธีน้ีต�องทําด�วยความเช่ียวชาญเปFนพิเศษและมีการวางแผนเปFนอย-างดี 
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5) การทําความสะอาดชายฝ�wง เปFนวิธีขจัดคราบนํ้ามันในกรณีที่คราบนํ้ามันที่ 

ถูกพัดเข�าหาฝ
�ง โดยใช�คนและอุปกรณ�เข�าเก็บรวบรวมคราบนํ้ามัน และใช�อุปกรณ�ช-วยเก็บ 
คราบนํ้ามัน ในกรณีที่คราบนํ้ามันจับตัวเปFนก�อนหรือปนเป��อนกับขยะ เช-น พลั่ว เสียม และ
ถุงพลาสติก รวมทั้งใช�เครื่องมือตักนํ้ามันในกรณีที่คราบนํ้ามันยังไม-จับกันเปFนก�อน 

2.9.4 การปlองกันและแก�ไขกับป�ญหานํ้ามันร่ัวไหล 
การป1องกันและแก�ไขป
ญหานํ้ามันรั่วไหล ต�องอาศัยการร-วมมือจากหลาย

หน-วยงานเพื่อให�สามารถดําเนินการบรรเทาผลกระทบและความเสียหาย ที่จะเกิดข้ึนกับทรัพยากร
และสิ่งแวดล�อม ได�อย-างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1) การควบคุมและแก�ป
ญหาการลักลอบปล-อยทิ้งของเสียจากเรือ โดยเตรียม
อุปกรณ�รองรับของเสียในท-าเรือ ซึ่งกรมเจ�าท-าได�ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการจัดการของเสีย 
จากเรือ โดยกําหนดให�เขตท-าเรือ 5 เขต ได�แก- เขตท-าเรือกรุงเทพมหานคร ท-าเรือศรีราชา ท-าเรือ
มาบตาพุด ท-าเรือสงขลา และเขตท-าเรือภูเก็ต เปFนเขตที่ต�องจัดการบริการจัดเก็บและบําบัดของเสีย
จากเรือ 

2) ป1องกันนํ้ามันหรือสารเคมีรั่วไหลขณะที่มีการขนถ-ายระหว-างเรือกับเรือ 
ตามประกาศของกรมเจ�าท-า เรื่องมาตรการความปลอดภัยในการขนถ-ายนํ้ามันและผลิตภัณฑ� 
ที่กําหนดให�นายเรือทั้งสองลําร-วมกันตรวจสอบความปลอดภัยของเรือก-อนการขนถ-ายอย-างเคร-งครัด 
เพื่อป1องกันการรั่วไหลขณะขนถ-ายในทะเล 

3) จัดทําระบบเตือนภัยเพื่อป1องกันและแก�ไขป
ญหานํ้ามันรั่วไหล ในพื้นที่ 
ความเสี่ยงสูงที่จะมีต-อผลกระทบจากนํ้ามันรั่วไหล 

4) กําหนดและจัดทําแผนที่ เขตความเสี่ยงต-อนํ้ามันรั่วไหล ซึ่งหน-วยงานที่
เกี่ยวข�องสามารถใช�แผนที่น้ี กําหนดกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเดินเรือในน-านนํ้าทะเลในประเทศและ
น-านนํ้าทะเลสากลระดับภูมิภาค เพื่อป1องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากนํ้ามันรั่วไหลต-อ
สิ่งแวดล�อม 

ภาพท่ี 6.17 การเผาเพื่อการ
ควบคุมและกําจัดนํ้ามันทีร่ั่วไหล 
ที่มา:http://atomthai.blogspot.
com/2014/11/oil-
spill.htmlhttp://www.alyoung
steronpoint.com 
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5) จัดทําฐานข�อมูลระดับพื้นที่เกี่ยวกับเส�นทางการขนส-งนํ้ามัน ชนิด ปริมาณ 
คุณสมบัติที่สําคัญของนํ้ามันแต-ละชนิดที่มีการขนส-ง และผลิตได�ในทะเลฝ
�งอ-าวไทยและอันดามันและ
ผู�เกี่ยวข�องกรณีเกิดเหตุรั่วไหล เปDดเผยและเช่ือมโยงฐานข�อมูลระหว-างหน-วยงาน และให�ประชาชน
และหน-วยงานต-างๆ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส-วนท�องถ่ินให�สามารถเข�าถึงแหล-งข�อมูลได�ง-าย 

6) จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการนํ้ามันรั่วไหล ประกอบด�วยการตรวจสอบ 
กํากับ และควบคุม ของหน-วยงานภาครัฐ ผู�ประกอบการ องค�กรปกครองส-วนท�องถ่ิน และจัดทํา
ระบบการขนส-งทางทะเล โดยกําหนดรูปแบบ เส�นทาง และช-วงเวลาในการขนส-งนํ้ามันทางทะเล 
ตลอดจนจัดทําระบบติดตามและรายงานการเดินเรือเพื่อให�สามารถสืบหาผู�ลักลอบปล-อยทิ้งนํ้ามันได�
อย-างมีประสิทธิภาพ 

7) สร�างความตระหนักให�ผู�ประกอบการมีความรับผิดชอบต-อสังคม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต-อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม และจัดต้ังกองทุนป1องกันและฟ��นฟูทรัพยากรที่ได�รับ
ผลกระทบเน่ืองจากนํ้ามันรั่วไหล 

8) สร�างเครือข-ายชุมชนในพื้นที่เพื่อเฝ1าระวังและตรวจสอบเหตุการณ�นํ้ามนัรัว่ไหล
ในทะเล และอบรมให�ความรู�เบื้องต�นในการป1องกันและแก�ไขป
ญหานํ้ามันในทะเล เพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงานของรัฐ 
 

3. บทสรปุ 
 ป
ญหาสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึนในป
จจุบันก-อให�เกิดผลกระทบต-อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล�อมมากข้ึน
ทั้งป
ญหาสิ่งแวดล�อมที่เปFนประเด็นที่ทวีความรุนแรงระดับโลก ได�แก- ภาวะโลกร�อน การลดลงของ
โอโซน นอกจากน้ีป
ญหาสิ่งแวดล�อมที่กําลังเปFนประเด็นที่ควรเฝ1าระวังเพิ่มสูงข้ึน เช-น ป
ญหาฝนกรด 
ปรากฎการเอลนินโญและลานิญ-า รวมถึงป
ญหาการขาดแคลนนํ้า นํ้าท-วม ปรากฏการณ�ยูโทรฟDเคช่ัน 
ปรากฏการณ�นํ้าเปลี่ยนสี และการรั่วไหลของนํ้ามันในทะเล ยังเปFนป
ญหาสิ่งแวดล�อมที่มนุษย�ควรให�
ความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบมากข้ึน เน่ืองจากป
ญหาที่เกิดข้ึนส-วนใหญ-สาเหตุหลักมาจาก
กิจกรรมของมนุษย� ดังน้ันการรู�เท-าทันสถานการณ�สิ่งแวดล�อมจึงเปFนเรื่องที่สําคัญสําหรับมนุษย�อย-าง
ย่ิงเพื่อให�ได�ทราบถึงสาเหตุ ผลกระทบ รวมถึงสามารถหาแนวทางแก�ไขป
ญหาที่เกิดข้ึนได�ทันท-วงที ซึ่ง
แนวทางดังกล-าวจะช-วยลดป
ญหาสิ่งแวดล�อมที่จะเกิดข้ึนกับโลกของเราได� 
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คําถามท�ายบท 
 

1. ป
ญหาสิ่งแวดล�อมแบ-งออกเปFนกี่ระดับ อะไรบ�าง พร�อมยกตัวอย-างป
ญหาสิ่งแวดล�อมแต-ละระดับ
มา 3 ป
ญหา 

2. จงบอกความหมายของภาวะโลกร�อนพร�อมสาเหตุการเกิดป
ญหา 
3. ปรากฏการณ�เรือนกระจกคืออะไรและกaาซเรือนกระจกมีกี่ชนิดอะไรบ�าง 
4. กaาซเรือนกระจกชนิดใดที่มีศักยภาพที่ทําให�เกิดโลกร�อนมากที่สุด และเพราเหตุใด 
5. จงยกตัวอย-างวิธีช-วยลดป
ญหาโลกร�อนในชีวิตประจําวันมาอย-างน�อย 5 วิธี 
6. เพราะเหตุใดสาร CFC  จึงมีผลทําให�โอโซนลดลง 
7. หากโอโซนลดลงจะส-งผลกระทบต-อสิ่งมีชีวิต และมนุษย�อย-างไร 
8. จงบอกแนวทางการแก�ไขป
ญหาการลดลงของโอโซนมา 3 แนวทาง 
9. สารมลพิษหลักที่ทําให�เกิดฝนกรดคือสารใดและเกิดได�อย-างไร 
10. จงบอกผลกระทบของปรากฏการณ�เอลนีโญและลานินญาต-อประเทศไทย 
11. นักศึกษาจะมีวิธีการใดที่ช-วยลดป
ญหาการขาดแคลนนํ้าได� จงยกตัวอย-างมา 5 วิธี 
12.  จงบอกแนวทางที่ช-วยลดป
ญหานํ้าท-วมมา 5 แนวทาง 
13.  จงอธิบายการเกิดยูโทรฟDเคช่ัน 
14. การเกิดยูโทรฟDเคช่ันแบ-งเปFนกี่ระดับ อะไรบ�างจงอธิบายมาพอสังเขป 
15.  สาเหตุใดที่ทําให�เกิดปรากฎการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสี 
16.  ปรากฏการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสีส-งผลกระทบระบบนิเวศทางทะเล และมนุษย�อย-างไร 
17.  การรั่วไหลของนํ้ามันในทะเลส-งผลกระทบต-อสิ่งมีชีวิต และมนุษย�อย-างไรบ�าง 
18.  ให�นักศึกษาแต-งคําขวัญเพื่อลดป
ญหาโลกร�อน มา 2 คําขวัญ 
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 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพือ่การพัฒนาอย$างยั่งยนื 

 
เน้ือหาประจําบทท่ี 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อมเพื่อการพัฒนาอย�างย่ังยืน 

1. ความหมายการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 
2. สาเหตุที่ต�องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4. แผนการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 
5. การประยุกต+แนวคิดทางสิ่งแวดล�อมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
6. เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างย่ังยืน 

 
จุดประสงค(เชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได� 
2. นักศึกษาบอกสาเหตุการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได� 
3. นักศึกษาสามารถสรุปแนวความคิดและแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ได� 
4. นักศึกษาสามารถยกตัวอย�างแนวคิดทางสิ่งแวดล�อมที่สามารถนําไปใช�เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได� 
5. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย แนวทาง และจําแนกการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมทั้งทางตรง

และทางอ�อมได� 
6. นักศึกษาสามารถนําวิธีการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมไปใช�ได� 
7. นักศึกษาสามารถสรุปแนวความคิดนิเวศพัฒนาได� 
8. นักศึกษาสามารถสรุปแนวความคิดการพัฒนาอย�างย่ังยืนได� 
9. นักศึกษาสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมได� 
10. นักศึกษาสามารถนําหลักการวิทยาศาสตร+สิ่งแวดล�อมไปใช�ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมได� 
11. นักศึกษาสามารถยกตัวอย�างเครื่องมือที่สามารถใช�ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมได� 
12. นักศึกษาสามารถนําแนวทางที่เกี่ยวข�องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

เพื่อการใช�ประโยชน+อย�างย่ังยืนไปประยุกต+ใช�ในชีวิตประจําวัน 
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วิธีการสอนและกิจกรรมกาเรียนการสอนประจําบทท่ี 7 
1. วิธีการสอน 

1.1 ใช�การสอนแบบบรรยาย 
1.2 เน�นให�ผู�เรยีนการมีส�วนร�วม 
1.3 วิธีการสอนแบบกลุ�มสัมพันธ+ 
1.4 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ�ม 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 
2.2 ศึกษาจาก Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ต�างๆ 
2.3 ร�วมกันอภิปรายเน้ือหาและสรุปประเด็น 
2.4 ผู�สอนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
2.5 แบ�งกลุ�มทํารายงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และนําเสนอหน�า

ช้ันเรียน 
2.6 สอบปากเปล�า (Oral exam) 
2.7 ทําแบบฝRกหัด 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล�อม (GE40001) 
2. Power point และสื่ออิเล็กทรอนิกส+ต�าง ๆ 
3. ใบงาน 
4. วีดีทัศน+ 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจรายงานกลุ�ม การนําเสนอหน�าช้ันเรียน อภิปราย 
2. เข�าเรียน 
3. การทําใบงาน 
4. การทําแบบฝRกหัดท�ายบท 
5. จากการสอบปากเปล�า และตอบคําถามในช้ันเรียน 

 



 

บทที ่7  
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเพือ่การพัฒนาอย$างยั่งยนื 

 
 การลดลง การเสื่อมโทรม และการมีอยู�อย�างจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
รวมถึงการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและการขยายตัวในการพัฒนาในด�านต�างๆ ส�งผลทําให�
จําเปUนต�องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่มีอยู�ให�มีความเพียงพอและเหมาะสมต�อ
การใช�ป ระ โยชน+ของมนุษย+ควบ คู� ไปกับการพัฒนาที่ ขยายตัว เพิ่ ม ข้ึน โดยการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ต�องมีการบูรณาการแนวคิดและหลักการหลายๆ ด�านเข�าใช�ใน
การดําเนินการ เช�น หลักการอนุรักษ+นิเวศพัฒนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐาน          
ISO 14000 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม หรือฉลากสิ่งแวดล�อม เปUนต�น และที่สําคัญต�องอาศัย
ความร�วมมือของทุกฝZายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงจะทําให�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมประสบความสําเร็จได� ดังน้ันการเรียนรู�หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจึงเปUนเรื่องที่สําคัญและจําเปUน เพื่อจะได�นําความรู�ไปใช�ในการวางแผน และหามาตรการ
ป[องกันและแก�ไขป\ญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาและฟ^_นฟูความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึน โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ดังกล�าว ต�องอยู�ภายใต�หลักการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย+และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมได� 
อย�างย่ังยืน 
 
1. ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 การจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต�าง ๆ
ทั้งด�านการจัดหา การเก็บรักษา การซ�อมแซม การใช�อย�างประหยัด และการสงวนรักษา เพื่อให�
กิจกรรมที่ ดําเนินการน้ัน สามารถให�ผลย่ังยืนต�อมวลมนุษย+และธรรมชาติ โดยหลักการแล�ว 
"การจัดการ" จะต�องมีแนวทางการดําเนินงาน ขบวนการ และข้ันตอน รวมทั้งจุดประสงค+ใน 
การดําเนินงานที่ชัดเจนแน�นอน (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 2556) 
 การจัดการหมายถึง  การดําเ นินการอย� างมีประสิทธิภาพซึ่ งการดําเนินการอย�าง 
มีประสิทธิภาพ มีลักษณะและรูปแบบที่ไม�ทําให�เกิดผลเสียหาย หรือประสิทธิภาพของสิ่งที่จะถูก
ดําเนินการน้ันลงด�วย (เกษม จันทร+แก�ว, 2558: 316 ) 
 การจัดการสิ่งแวดล�อม (Environment management) หมายถึง วิธีดําเนินการหรือ 
การปฏิบัติเพื่อให�ทรัพยากรธรรมชาติดํารงอยู� หรือไม�ถูกทําลายจนเกินขอบเขต ไม�ว�าโดยทางตรงหรือ
ทางอ�อม ไม�ว�าจะเปUนการป[องกัน การรักษาหรือการแก�ไขก็ตาม (จักรพันธุ+ ป\จจะสุวรรณ,2545: 8) 
 การจัดการสิ่งแวดล�อม หมายถึง กระบวนการจัดการตามระบบกลไกในการจัดสรรการใช�
ประโยชน+จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพื่อตอบสนองความต�องการของมนุษย+เพื่อให�
บรรลุเป[าหมายสูงสุดของการพัฒนา (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ+, 2553: 280) 
 การจัดการสิ่งแวดล�อม หมายถึง กระบวนการสร�างศักยภาพของสิ่งแวดล�อมให�คงสภาพด�วย
การใช�อย�างย่ังยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เพื่อเอื้อประโยชน+ต�อ
มนุษย+ตลอดไป (เกษม จันทร+แก�ว, 2556: 77) 
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 กล�าวได�ว�าการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ต�องคํานึงถึงทรัพยากรทุกอย�าง
ในเวลาเดียวกันไม�ควรจะแยกพิจารณาเฉพาะอย�างใดอย�างหน่ึง เพราะทรัพยากรทุกอย�างมีส�วน
เกี่ยวข�องสัมพันธ+กันอย�างใกล�ชิด เพื่อให�การอนุรักษ+และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ได�ผลสูงสุดหรือบรรลุเป[าหมายในทุกพื้นที่ หรือทุกบริเวณที่เข�าไปจัดการน้ันจะต�องนํา
ยุทธวิธีทั้งทางตรงและทางอ�อมมาพิจารณาร�วมกัน เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสม และเกิดประโยชน+มาก
ที่สุดเข�าดําเนินการจัดการไปพร�อมๆ กัน 
 ดังน้ันจึงสรุปได�ว�า การจัดการสิ่งแวดล อม หมายถึง กระบวนการการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพและใช�ให�เกิดประโยชน+อย�างย่ังยืน โดยอาศัยการดําเนินงานใน
หลายด�านทั้งด�านการจัดหา ขจัด ป[องกัน รักษา ควบคุมหรือแก�ไขกิจกรรมการจัดการ เพื่อให�
ตอบสนองต�อการใช�ประโยชน+ของมนุษย+ 
 
2. สาเหตุท่ีต องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปUนบ�อเกิดแห�งป\จจัย 4 และเครื่องอํานวย          
ความสะดวกสบายในการ ดําเ นินชี วิตของมนุษย+  จึ งจํ า เปU นที่ จะต�องทํ าการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเน่ืองจากสาเหตุ ดังน้ี 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมบางประเภทเป7นสิ่งท่ีใช แล วสิ้นเปลือง บางชนิดก็
มีจํานวนจํากัด และไม�มีทางที่จะงอกเงยข้ึนมาใหม�ได� เช�น แร�ธาตุต�างๆ เปUนต�น ดังน้ันมนุษย+จึงต�อง
ช�วยกันอนุรักษ+ และจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป[องกันการขาดแคลนและเพื่อมนุษย+จะได�
นํามาใช�ประโยชน+ได�มากย่ิงข้ึน 

2.2 การเพ่ิมขึ้นของประชากร ประชากรโลกมีแนวโน�มเพิ่มมากข้ึนแต�ขณะเดียวกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�จํานวนจํากัด และทรัพยากรธรรมชาติบางอย�างไม�สามารถเจริญงอกงาม
ข้ึนมาใหม�ให�ทันต�อความต�องการได� ในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติเหล�าน้ันก็จะหมดไปจากโลกถ�าไม�
ช�วยกันดูแลรักษาจะทําให�เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

2.3 ความเจริญก าวหน าทางเทคโนโลยี หากไม�มีการวางแผนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ     
ที่เหมาะสมจะก�อให�เกิดการทําลายอย�างรวดเร็วและทําให�เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
มากหรือน�อยแตกต�างกันตามเทคโนโลยีที่ใช� 

2.4 เพ่ือส$งเสริมความเจริญทางด านเศรษฐกิจ ถ�าประเทศหรือกลุ�มชนใดรู�จักการจัดการ 
และอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คงอยู� หรือมีการยืดอายุการใช�งานออกไปได�มาก
เท�าใดจะทําให�ประเทศ หรือกลุ�มชนน้ันมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และประชาชนจะดํารงชีวิตอยู�
ได�ในสังคมของโลกอย�างภาคภูมิ และสะดวกสบาย 

2.5 เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญทางด านวัฒนธรรม โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมได�ถูก
ทําลายเปUนจํานวนมาก จากการกระทําของมนุษย+ในการพัฒนาด�านต�างๆ รวมทั้งการทําลายทิวทัศน+ที่
สวยงามตามธรรมชาติ ถ�าสิ่งเหล�าน้ีไม�ได�รับการดูแลทํานุบํารุง หรือปล�อยให�ถูกทําลายไปก็เท�ากับว�า
สัญลักษณ+ หรือวัฒนธรรมของชาติถูกทําลายไปด�วย 

2.6 ค$านิยมในการบริโภคเปลี่ยนไป ป\จจุบันมนุษย+ได�ยกระดับความเปUนอยู�ควบคู�ไปกับ 
การสร�างค�านิยมทางสังคมที่ เปUนสังคมการบริโภควัตถุนิยมเกินความจําเปUนข้ันพื้นฐาน ทําให�
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ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เน่ืองจากการขาดการวางแผนการใช�และป[องกันแก�ไขที่ดี จึงก�อให�เกิด
ป\ญหาสิ่งแวดล�อมในหลายระดับ (ศศินา ภารา, 2550: 322) 

2.7 สมรรถภาพของการอนุรักษ(ในประเทศและระหว$างประเทศ ยังขาดการจัดการและ
ประสานงานที่ดี ทั้งมีการแยกเปUนฝZาย เช�น ปZาไม� การเกษตร ประมง สัตว+ปZา ทําให�เกิดการทํางาน 
ที่ซ้ําซ�อนและไม�ครอบคลุม มีการแข�งขันด�านงบประมาณ อิทธิพล เกิดความขัดแย�ง ทําให�การพัฒนา
ไม�เต็มที่ตามขบวนการพัฒนา จึงทําให�เกิดการทําลายและทําให�ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
 
3. แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปUนหลักการที่เข�ามาช�วยเพื่อลด
ป\ญหาความเสื่อมโทรมและการร�อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมีแนวคิดพืน้ฐาน  
(ชัชพล ทรงสุนทรวงศ+, 2553: 281) ดังต�อไปน้ี 

3.1 การสร า งระ เ บียบกฎเกณฑ(  เ น่ื อ งจากป\ญหาและสา เห ตุของการทํ าล าย
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึนมีพื้นฐานมาจากการที่มนุษย+ไม�เคารพในระเบียบกฎเกณฑ+ที่กําหนดไว�   
มักมีการหลีกเลี่ยง หรือใช�ช�องว�างทางกฎหมายหาผลประโยชน+ ดังน้ันควรมีการปรับปรุงและ 
บังคับใช�กฎหมายต�าง ๆ อย�างเข�มงวด 

3.2 การใช เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรจะนํา
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช� เพื่อลดป\ญหาการสิ้นเปลืองของทรัพยากรธรรมชาติ 
และเปUนการลดป\ญหามลพิษที่เกิดข้ึน 

3.3 การสร างระเบียบวินัย ควรมีการจัดต้ังองค+กร กลุ�ม หรือชมรม เพื่อการสร�างระเบียบ
วินัย โดยการรวมกลุ� มดังกล� าวเปUนจุดเริ่ มต�นในการสร� างระเบียบ วินัย เพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส�งเสริมให�ผู�อื่นมีระเบียบวินัยในการบริโภคทรัพยากร 

3.4 การให การศึกษา เปUนกระบวนการที่ทําให�คนเกิดความรู�ความเข�าใจ และเกิดจิตสํานึกใน
การอนุรักษ+และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยอาจมีการเผยแพร�ความรู�ผ�าน
สื่อมวลชนเพื่อให�เกิดการแพร�กระจายของข�าวสาร และเปUนการกระตุ�นให�ประชาชนมีส�วนร�วมใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมากข้ึน 
 
4. แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะมีแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแต�ละ
อย�างแตกต�างกันไปเฉพาะเรื่อง เช�น นโยบายการพัฒนาปZาไม� ดิน นํ้า แร�ธาตุ เปUนต�น แต�แผนนโยบาย
ในภาพรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปมีพื้นฐาน ดังน้ี  

4.1 ป\ญหาสิ่งแวดล�อม ถือว�าเปUนป\ญหาเร�งด�วนที่จะต�องดําเนินการป[องกันและแก�ไข      
อย�างเหมาะสม 

4.2 ทรัพยากรธรรมชาติ ถือว�าเปUนสมบัติส�วนรวมที่ต�องใช�ให�เกิดประสิทธิภาพและประโยชน+
ต�อส�วนรวมมากที่สุด 

4.3 ให�มีการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการต�าง ๆ ทั้งของส�วนราชการและ
เอกชน 
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4.4 ให�มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล�อม รวมทั้งควบคุมติดตามให�มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน 

4.5 ให�มีการสนับสนุนด�านงบประมาณ โดยให�ลําดับความสําคัญก�อนหลังต�อโครงการที่มีผล
ในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

4.6 ให�มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัย การศึกษาและการให�ความรู�ความเข�าใจทางด�าน
สิ่งแวดล�อม 
 
5. การประยุกต(แนวคิดทางสิ่งแวดล อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมน้ัน ต�องใช�การผสมผสานความรู�ทั้ง 
ทางทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี เพื่อผสมผสานความรู�เหล�าน้ันไปประยุกต+ใช�
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  โดยมีแนวคิดทางสิ่งแวดล�อมที่สําคัญ ได�แก�การ
อนุรักษ+ นิเวศพัฒนา การพัฒนาอย�างย่ังยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการวิทยาศาสตร+
สิ่งแวดล�อม โดยแต�ละแนวคิดมีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 การอนุรักษ( 
5.1.1 ความหมายการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2549: 137) ให�ความหมายการอนุรักษ+ (Conservation) 
หมายถึง การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�ตามธรรมชาติด�วยวิธีการต�างๆ โดยรู�จักใช�ให�
ถูกต�อง และได�ผลคุ�มค�าที่สุด ให�มีการคงอยู�หรือสูญเสียน�อยที่สุด เช�น การอนุรักษ+ดิน นํ้า แร� ปZาไม� 
สัตว+ปZา เปUนต�น 

นิวัติ เรืองพานิช, (2556: 46) การอนุรักษ+ หมายถึง การรู�จักใช�ทรัพยากร 
อย�างชาญฉลาดเพื่อให�เกิดประโยชน+ต�อมหาชนมากที่สุด และให�มีการใช�ได�เปUนระยะเวลายาวนาน
ที่สุด ทั้งน้ีต�องให�สูญเสียทรัพยากรโดยเปล�าประโยชน+น�อยที่สุด และต�องมีการกระจายการใช�
ประโยชน+อย�างทั่วถึงด�วย ฉะน้ันการอนุรักษ+จึงไม�ได�หมายความถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว�เฉยๆ แต�
ต�องนําทรัพยากรมาใช�ประโยชน+ให�ถูกต�องกับกาลเทศะ 

เกษม จันทร+แก�ว (2557:112) การอนุรักษ+ หมายถึง การใช�อย�างสมเหตุผลเพื่อ
การมีใช�ตลอดไป 

ดังน้ัน การอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental and natural 
resources conservation) หมายถึง การใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างชาญฉลาดให�เปUนประโยชน+ต�อ
มหาชนมากที่สุด มีการใช�ที่ให�ผลคุ�มค�าที่สุด ให�มีการคงอยู�หรือสูญเสียน�อยที่สุด และให�ใช�ได�เปUน
ระยะเวลายาวนานมากที่สุด 

จากความหมายดังกล�าวของการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะมี
ลักษณะของการจัดการในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติแต�ละประเภทอย�างฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดใดหายากหรือลดจํานวนน�อยลงถ�านํามาใช�ประโยชน+ อาจทําให�เกิดผลเสียหายได� ในสภาพน้ี
จะต�องนําหลักของการสงวนมาใช� และในการใช�อย�างประหยัดและพยายามเพิ่มปริมาณให�เพียงพอ
ก�อนที่จะนําไปใช�ในอนาคต สิ่งที่สําคัญ คือ ควรหาวิธีการที่จะทําให�มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมมีไว�ใช�ตลอดไป 
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5.1.2 หลักการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
หลักการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

มีหลักการ 3 ประการ  (เกษม จันทร+แก�ว, 2558: 95)  ดังน้ี 
1) หลักการท่ี 1 การใช แบบยั่งยืน ทรัพยากรทุกประเภทต�องมีแผนการใช�แบบ

ย่ังยืน (Sustainable Utilization) ซึ่งต�องวางแผนการใช�ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร 
พร�อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่ให�เหมาะสมกับชนิดทรัพยากรและปริมาณการเกบ็เกีย่วเพือ่เหมาะสม
กับช�วงเวลาที่จะนําไปใช�และการกําจัด/บําบัดของเสีย และมลพิษให�หมดไปหรือเหลือน�อยจนไม�มี   
พิษภัย 

2) หลักการท่ี 2 การฟKLนฟูสิ่งแวดล อม ทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย+สร�างข้ึน 
เมื่อมีการใช�แล�วย�อมเกิดการเสื่อมโทรมเน่ืองจากมีการใช�เทคโนโลยีที่ไม�เหมาะสม มีการเก็บเกี่ยว
จํานวนจนเกินความสามารถในการปรับตัวของระบบ รวมถึงมีการเก็บเกี่ยวบ�อยเกินไปและไม�ถูกต�อง
ตามกาลเวลา จึงจําเปUนต�องทําการฟ^_นฟูให�ดีเสียก�อน จนกว�าทรัพยากร/สิ่งแวดล�อมน้ันๆต้ังตัวได�    
จึงสามารถนําไปใช�ได�ในโอกาสต�อไป หากไม�สามารถจัดการตามดังกล�าวได� อาจใช�เวลาในการฟ^_นฟู 
กําจัด การบําบัดหรือการทดแทนเปUนปsๆ 

3) หลักการท่ี 3 การสงวนของหายาก ทรัพยากรบางชนิดมีการใช�มากเกินไป
หรือมีการแปรสภาพเปUนสิ่งอื่น ทําให�ทรัพยากร/สิ่งแวดล�อมบางชนิดเปUนของหายาก และถ�าปล�อยให�
มีการใช�ทรัพยากรดังกล�าว อาจทําให�เกิดการสูญพันธุ+ได� จึงจําเปUนต�องสงวนหรือเก็บไว�เพื่อเปUน     
แม�พันธุ+หรือเปUนตัวแม�บทในการผลิตให�มากข้ึน จนแน�ใจว�าได�ผลผลิตมากพอแล�ว ก็สามารถนํามาใช�
ประโยชน+ได� 

5.1.3 มาตรการอนุรักษ(สิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การป[องกันไม�ให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความเสื่อมโทรมจนเปUน

อันตรายต�อการอยู�รอดของมนุษย+ ต�องอาศัยความร�วมมือของทุกฝZายอย�างจริงจัง ทั้งผู�กําหนด
นโยบายและมาตรการ และผู�ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการน้ันๆ โดยการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ�งออกเปUน มาตรการอนุรักษ+ทางตรง และมาตรการทางสังคม ซึ่งมาตรการ 
การอนุรักษ+ต�างๆ มีดังน้ี 

1) มาตรการในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติทางตรง 
1.1) การถนอมหรือรักษา (Preservation) หมายถึง เปUนการใช�ทรัพยากร

อย�างระมัดระวัง หรือเปUนการใช�อย�างประหยัด เพื่อให�ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีปริมาณและคุณภาพ
ที่ให�ประโยชน+ต�อการใช�ได�นาน ๆ เช�น การตัดไม�ตามหลักวิชาการ การตัดไม�ไม�เกินกําลังงอก  
การให�พืชแบบนํ้าหยดในพื้นที่แห�งแล�ง การสร�างเข่ือนหรือฝายเก็บกักนํ้าไว�ใช�ในหน�าแล�ง และ 
การถนอมอาหาร เช�น แช�แข็ง ย�าง ตากแห�ง การดองหรือรมควัน เปUนต�น 
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                            (ก) เข่ือนกักเก็บนํ้า                     (ข) การตากแห�งผลไม� 
ภาพท่ี 7.1 การอนุรักษ+โดยการถนอมหรือรักษา 

ที่มา : (ก) http://www.paevjtour.com/?portfolio 
        (ข) http://www.otoptoday.com/wisdom/6807  
 

1.2) การบูรณะหรือการปรับปรุงให�ฟ^_นสภาพ (Restoration) หมายถึง เปUน
การปรับปรุงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ได�รับความเสียหาย ให�มีสภาพ
เหมือนเดิมหรือเทียบเท�า เพื่อให�สามารถนํามาใช�ประโยชน+ได� เช�น การใส�ปุzยในพื้นที่ที่ผ�านการใช�
ประโยชน+จนดินขาดความอุดมสมบูรณ+ การบําบัดอากาศเสีย การปลูกปZาทดแทนพื้นที่ที่โดนทําลาย 
การบูรณะวัดหรือโบราณสถาน เปUนต�น  

 

                    (ก) การปลูกปZาทดแทน                       (ข) การบําบัดนํ้าเสีย 
ภาพท่ี 7.2 การอนุรักษ+โดยการการบรูณะหรือการปรับปรงุให�ฟ^_นสภาพ 

ที่มา: (ก) http://pprinciple.net/wp-content/uploads/2016/06/1245248200-mfu_02.jpg 
 (ข) http://myking13191.blogspot.com/2015/02/blog-post_39.html 

 
1.3) การปรับปรุงให�ดีกว�าสภาพธรรมชาติ (Beneficiation) หมายถึง การทํา

สิ่งที่มีอยู�เดิมตามธรรมชาติให�สามารถนํามาใช�ประโยชน+ได�ดีมาก หรือมีประสิทธิภาพสูงจากสภาพเดิม 
เช�น การปรับปรุงดินเค็มหรือดินเปรี้ยวที่เกิดตามธรรมชาติให�ใช�ประโยชน+ได� การปรับปรุงแหล�งนํ้า
ด�วยการขุดลอกแหล�งนํ้า และการปรับปรุงพื้นที่ในเขตแห�งแล�ง เปUนต�น 
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1.4) การลดปริมาณของเสีย (Decrease of waste proposal) เปUนแนวทาง

ป[องกันการเกิดของเสียที่เกิดจากการบริโภค และเพื่อลดปริมาณการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม โดยใช�หลัก 7 R เช�น Rethink โดยการซื้อสินค�าที่ผลิตจากวัสดุที่เปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อม
Reuse ได�แก� บริจาคสิ่งของที่เลิกใช�แล�วแต�มีสภาพดีให�กับผู�ที่ขาดแคลน การใช�ถุงพลาสติกซ้ําหลาย 
ๆ ครั้งตามสภาพความเหมาะสม เปUนต�น Reduce ได�แก� ใช�ถุงผ�าหรือตะกร�าหวายแทนถุงพลาสติก    
ป�ดนํ้าเมื่อเลิกใช�งาน เปUนต�น หรือ Reject ได�แก� ปฏิเสธใช�สินค�าหรือผลิตภัณฑ+ที่ทําลายโลก        
เช�น พลาสติกกล�องโฟมบรรจุอาหาร เปUนต�น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               (ก) การนํายางรถยนต+มาใช�ซ้ํา        (ข) ใช�ถุงผ�าแทนถุงพลาสติก 

ภาพท่ี 7.4 การอนุรกัษ+โดยการลดปริมาณของเสีย 
ที่มา: (ก) https://www.redtedart.com/17-ways-to-reuse-tires/ 

      (ข) http://summer137.blogspot.com/2011/03/blog-post_25.html 
 

1.5) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช�งาน(Increase efficient) วิธีการอนุรักษ+น้ี
เปUนการใช�ประโยชน+จากทรัพยากรธรรมชาติให�เกิดประโยชน+สูงสุด โดยทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด
สามารถนํามาใช�ประโยชน+ได�หลายอย�าง เช�น การสร�างเข่ือนกักเก็บนํ้าและผลิตกระแสไฟฟ[า หรือการ
ชลประทาน การนําเอาชานอ�อยหรือเศษไม�มาทําไม�อัด การนําโลหะ  มาสร�างเปUนเครื่องจักรทุ�นแรง 
เปUนต�น 

ภาพท่ี 7.3 การปรบัปรุงดินให�มีประสิทธิภาพ โดยการใส� 
ปูนขาวแก�ไขป\ญหาดินเปรี้ยวทีเ่กิดจากธรรมชาติ 
ที่มา : http://nana-pee.blogspot.com/ 
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1.6) การสงวนและนํามาเปUนสิ่งทดแทน (Substitution) เปUนการนําทรัพยากร
หน่ึงเข�ามาใช�แทนทรัพยากรหน่ึง โดยหลักการโดยทั่วไปจะใช�ทรัพยากรที่มีมากหาได�ง�ายมาแทน
ทรัพยากรที่มีน�อยหรือมีจํากัด หรือแทนทรัพยากรที่ก�อให�เกิดผลกระทบสิ่งแวดล�อม เช�น ใช�วัสดุอื่น
แทนไม� ใช�คอนกรีตหรืออะลูมีเนียมแทนเหล็ก ใช�นํ้ามันสบู�ดําแทนนํ้ามันดีเซล ใช�พลาสติกแทนโลหะ
ใช�พลังงานจากนํ้า ลม แทนถ�านหินในการผลิตกระแสไฟฟ[า ใช�ไม�เทียมแทนไม� และการใช�ผ�าฝ[ายแทน
ผ�าขนสัตว+ เปUนต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7) ตรวจสอบและการประดิษฐ+ (Inventories and Investigations) เปUน

การสํารวจหาปริมาณหรือประดิษฐ+ คิดค�นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ต�องการใช�ประโยชน+ เพื่อจะได�วางแผนการใช�และมีการอนุรักษ+ได� 
อย�างเหมาะสม เช�น การสํารวจหาโครงสร�างธรณีวิทยา และปริมาณป�โตรเลียม เปUนต�น 

1.8) การค�นหาสํารวจทรัพยากร (Resource inventories and appraisal) 
เปUนการแสวงหาทรัพยากรมาใช�เพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกและสนองความต�องการเพิ่มมากข้ึน 
เช�น การค�นหาพลังงานธรรมชาติมาใช�ในการผลิตเช้ือเพลิง การสํารวจหาแหล�งนํ้ามัน ก�าซธรรมชาติ 
ถ�านหิน เปUนต�น 

2) มาตรการในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติทางสังคม 
การอนุรักษ+ทรัพยากรมิได�เปUนเพียงความรับผิดชอบของรัฐบาลของแต�ละ

ประเทศเท�าน้ัน แต�ประชาชนทุกคนจะต�องมีความตระหนัก (Awareness) ถึงความรับผิดชอบที่มีต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพื่อให�การอนุรักษ+เปUนไปตามความต�องการของประเทศ จึงมี
แนวปฏิบัติหรือมาตรการอนุรักษ+ทางสังคมเข�ามาเสริมการอนุรักษ+ทรัพยากรโดยตรงอีกทางหน่ึง ดังน้ี 

2.1) การให�การ ศึกษา โดยการสนับสนุนการศึกษาด� านการอนุรักษ+
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ถูกต�องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทําได�ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต�าง ๆ และนอกระบบโรงเรียนผ�านสื่อสารมวลชนต�างๆ เพื่อให�
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปUนในการอนุรักษ+ เกิดความรัก หวงแหน 
และให�เกิดความร�วมมืออย�างจริงจัง 

2.2) จัดต้ังกลุ�มเพื่อการอนุรักษ+ การให�ความร�วมมือด�วยจิตสํานึกในความมี
คุณค�าของสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรที่มีต�อมนุษย+ เช�น กลุ�มชมรมอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและ

ภาพท่ี 7.5 การสงวนและนําสิ่งมาทดแทน โดยการใช�
พลังงานลมในการผลิตไฟฟ[าแทนการใช�ถ�านหิน 
ที่มา: http://www.thaiwaste.com 



245 

สิ่งแวดล�อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต�าง ๆ มูลนิธิคุ�มครองสัตว+ปZาและ
พรรณพืชแห�งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เปUนต�น 

2.3) ส�งเสริมให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีส�วนร�วมในการอนุรักษ+และช�วยกัน
ดูแลรักษาให�คงสภาพเดิมไม�ให�เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน+ในการดํารงชีวิตในท�องถ่ินของตน 
การประสานงานเพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ และความตระหนักระหว�างหน�วยงานของรัฐ องค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินกับประชาชน ให�มีบทบาทหน�าที่ในการปกป[อง คุ�มครอง ฟ^_นฟูการใช�ทรัพยากร
อย�างคุ�มค�าและเกิดประโยชน+สูงสุด 

2.4) ส�งเสริมการศึกษาวิจัย ค�นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช�ใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให� เกิดประโยชน+สูงสุด เช�น การใช�ความรู� 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ+เครื่องมือเครื่องใช�ให�มี 
การประหยัดพลังงานมากข้ึน การค�นคว�าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล�อมให�มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน เปUนต�น 

2.5) รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายและวางแนวทางดําเนินงานในการอนุรักษ+
และพัฒนาสิ่งแวดล�อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปUนหลักการให�หน�วยงานและเจ�าหน�าที่ 
ของรัฐที่ เ กี่ยวข�อง ยึดถือและนําไปปฏิบั ติ  รวมทั้ งการเผยแพร�ข� าวสารด� านการอนุรักษ+
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทั้งทางตรงและทางอ�อม 

2.6) การใช�กฎหมายควบคุม กฎหมายเปUนเรื่องจําเปUนที่ต�องนํามาบังคับใช�          
ในการป[องกัน แก�ป\ญหาหรือจัดระเบียบการใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�ถูกต�องเหมาะสมเกิดประโยชน+
ต�อสังคมและสนับสนุนให�เกิดการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

2.7) การให�สื่อมวลชนเปUนสื่อกลาง เพราะการดําเนินการผ�านสื่อมวลชนจะทํา
ให�ประชาชนทราบข�าวอย�างกว�างขวางและเข�ามามีส�วนร�วมได�มากและยังเปUนการกระตุ�นให�ประชาชน
เห็นความสําคัญและความจําเปUนที่จะต�องช�วยอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว� ตลอดจนเข�าใจถึง
บทบาทและหน�าที่ที่เกี่ยวข�องกับการอนุรักษ+ ถ�าประชาชนทุกคนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อม
ก็จะทําให�ประชาชนทุกคนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5.2 นิเวศพัฒนา 
นิเวศพัฒนา (Eco-Development) เปUนศาสตร+ที่ผสมผสานระหว�างนิเวศวิทยาและ 

การพัฒนาทางเศรษฐศาสตร+โดยให�แนวคิดว�าการพัฒนาใดๆก็ตามย�อมทําได�แต�อยู�ในขอบข�ายของ
นิเวศวิทยา คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของระบบนิเวศใดๆ ต�องไม�สร�างความไม�สมดุลหรือสร�าง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างเกินสมรรถนะที่จะแสดงบทบาทและการทํางานของระบบได� หรือทําให�
การทํางานของระบบเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ไม�สามารถฟ^_นคืนสภาพตัวเอง 
แม�ว�าจะใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วย 

แนวคิดทางนิเวศพัฒนาน้ี ช้ีให�เห็นว�าการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างสิ่งแวดล�อมใดๆย�อม
เปUนไปได�แต�ต�องไม�เกินขีดความสามารถของระบบที่จะฟ^_นคืนสภาพ โดยการดําเนินการให�เปUนไปตาม
ความต�องการได�น้ัน ต�องเข�าใจทฤษฎีทางนิเวศวิทยาและการพัฒนา รวมทั้งการผสมผสานการจัดการ
สิ่งแวดล�อม (เกษม จันทร+แก�ว, 2556: 85) 
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5.2.1 หลักการทางนิเวศพัฒนา 
แนวคิดนิเวศพัฒนาเปUนความพยายามที่จะลดช�องว�างระหว�าง “การอนุรักษ+” กับ 

“การพัฒนา” ในขณะเดียวกันแนวคิดทางนิเวศพัฒนามีเป[าหมายในการควบคุมไม�ให�มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างไร�ขอบเขต ทั้งน้ีเพื่อสร�างความสมดุลอันยาวนาน
ระหว�างมนุษย+กับสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ ซึ่งนิเวศพัฒนามีหลักการสําคัญๆ ดังน้ี 

1) การพัฒนาจะต�องได�รับการทบทวนใหม�หมด เป[าหมายที่สําคัญที่สุด ไม�ใช� 
การพัฒนาวัตถุ หากแต�เปUนการพัฒนามนุษย+ ซึ่งหมายถึง การสร�างความสมบูรณ+ให�แก�ประชาชนอย�าง
ทั่วถึง โดยต�องมีการตอบสนองความต�องการข้ันพื้นฐาน 

2) การพัฒนาไม�ได�มุ�งไปทางการสนองความต�องการทางด�านวัตถุเพียงด�านเดียว 
แต�การพัฒนาจะต�องรวมไว�ซึ่งเสรีภาพ และสิทธิข้ันพื้นฐานอย�างรอบคอบด�วย เช�น สิทธิการมีส�วนร�วม 

5.3 การพัฒนาอย$างยั่งยืน 
ในหลายศตวรรษที่ผ�านมา แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาได�ผ�านการเปลี่ยนแปลงและ

เปลี่ยนจุดเน�นในเรื่องความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจแบบด้ังเดิมในวงแคบหรือเฉพาะบางส�วน 
มาเปUนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว�างที่มุ�งไปสู�การเปUนอุตสาหกรรมและความทันสมัย 
(Industrialization and Modernization) ในป\จจุบันการพัฒนาตามความคิดขององค+การ
สหประชาชาติและองค+กรต�างๆ ได�เน�นการพัฒนาที่ให�ความสําคัญกับคน ความต�องการพื้นฐาน 
การพัฒนาที่ย่ังยืนตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ 

การพัฒนาอย$างยั่งยืน (Sustainable development) หมายถึง การพัฒนาโดย 
การใช�ทรัพยากรธรรมชาติด�วยการวางแผนที่ดีโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของ
นิเวศวิทยา 

5.3.1 หลักการการพัฒนาอย$างยั่งยืน 
ตามหลักแนวคิดการพัฒนาอย�างย่ังยืนเปUนการพัฒนาที่เน�นความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพียงอย�างเดียวค�อนข�างจะล�มเหลว ด�วยเหตุน้ีจึงมีการนําวิธีการที่จะนําเอาการพัฒนาและ
สิ่งแวดล�อมมาผสมผสานกันเปUนการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การแสวงหาระบบเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมี
ศักยภาพสูงพอที่จะปรับปรุงและรักษาคุณภาพชีวิตให�ดํารงอยู�อย�างยาวนานได� โดยมีหลักการพัฒนา
อย�างย่ังยืน 3 ประการ  (ศศินา ภารา, 2550: 337) คือ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติเปUนป\จจัยสําคัญในการพัฒนาและต�องเปUนการพัฒนาที่ไม�
ทําลายและไม�ก�อให�เกิดความเสื่อมโทรมแก�ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

2) เมื่อพัฒนาโดยนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชน+แล�ว ระบบนิเวศยังคงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ธรรมชาติสามารถฟ^_นตัวหรือทดแทนได� และยังคงความสมดุลของ
ธรรมชาติ 

3) ไม�ทําให�เกิดป\ญหาต�อระบบนิเวศ ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมของเสียและ
มลภาวะที่เกิดข้ึนอยู�ในข้ันตํ่าที่สุดหรือไม�มีสิ่งเปUนพิษจนก�อให�เกิดอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล�อม 

5.3.2 แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
1) การควบคุมจํานวนประชากรอย�างเข�มงวด เพื่อลดมลพิษสิ่ งแวดล�อม 

ความเสื่อมโทรม และประหยัดทรัพยากร 
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2) การกระจายรายได�ที่เปUนธรรมเพื่อลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรอันเน่ืองมาจาก
การกักตุนและลดความขัดแย�งในสังคม ช�วยให�มีการใช�ประโยชน+จากทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

3) ปรับระดับชีวิตความเปUนอยู�ของคนในสังคมให�ใกล�เ คียงกันทั่วทุกส�วน 
โดยเฉพาะการบริการทางสังคมและการสวัสดิการที่ประชาชนพึงได�รับอย�างเท�าเทียมกัน เพื่อให�มีการ
กระจายตัวของประชากรอย�างเหมาะสม 

4) นําวิธีการผลิตที่ไม�ก�อมลพิษ หรือก�อมลพิษน�อยที่สุดเท�าที่จะเปUนไปได�มาใช�ใน
การผลิตเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล�อม 

5) ใช�ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัดอย�างประหยัด โดยการใช�วิธีการต�อไปน้ี 
5.1) ลดและเลิกการผลิตสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไม�มีความจําเปUน รวมทั้ง

สินค�าอุปโภคบริโภคชนิดฟุZมเฟ^อยต�างๆ 
5.2) หมุนเวียนสิ่งที่ใช�แล�วกลับมาใช�ใหม�ด�วยการซ�อมแซมและการตกแต�ง 
5.3) หมุนเวียนสิ่งที่ใช�แล�วกลับมาสู�ระบบการผลิตใหม�  
5.4) ปรับปรุงการผลิตให�ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 
5.5) เปลี่ยนค�านิยมในการบริโภค มีการประหยัดในการใช�ทรัพยากรร�วม  

การมีสิทธิที่จะมีความมั่นคงในชีวิตและการทํางาน การพัฒนาต�องนําไปสู�การลดความเหลื่อมล้ํา  
6) แนวทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาต�างๆ จะต�องได�รับการออกแบบและ

การจัดการไปในทิศทางที่ ให�ผลประโยชน+แก�คนส�วนใหญ� โดยไม�ทําลายสิ่ งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7) ยุทธศาสตร+การพัฒนาจะต�องยกระดับการพึ่งพาตนเอง หมายถึง การพึ่งพา
ทรัพยากรของตนเองให�มากที่สุดเท�าที่จะทําได� ไม�ว�าจะเปUนทรัพยากรทางมนุษย+ธรรมชาติ หรือ
เทคโนโลยีก็ตาม นอกจากน้ียังมีความครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล�องกับสภาพ
ท�องถ่ินและไม�ทําลายสิ่งแวดล�อมด�วย 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอย�างย่ังยืนมาจากพื้นฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาให�เกิดความสมดุลทั้งทางด�านสังคม เศรษฐกิจและสังคม และเปUน 
การพัฒนาอย�างเปUนองค+รวมที่ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วม 

5.4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เปUนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร+มหาภูมิพลอดุลยเดชมี

พระราชดํารัสแก�ชาวไทยนับต้ังแต� ปsพ.ศ. 2517 ทรงได�ช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก�พสกนิกรไทย 
ให�รอดพ�นและสามารถดํารงอยู�ได�อย�างมั่นคงและย่ังยืนภายใต�ความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 

5.4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เปUนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู� และการปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต�ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ 
การบริหารประเทศให�ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให�ก�าวทันต�อ 
โลกยุคโลกาภิวัตน+ 

ส$วนความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล 
(Reasonableness) รวมถึงความจําเปUนที่จะต�องมีระบบภูมิคุ�มกันในตัว (Self-immunity) ที่ ดี
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พอสมควรต�อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให�มีสมดุล
และความพร�อมต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว�างขวาง ทั้งด�านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได�เปUนอย�างดี 

ดังน้ันจากความความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด�วยคุณสมบัติ 
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) ดังน้ี  

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม�น�อยเกินไปและไม�มากเกินไป 
โดยไม�เบียดเบียนตนเองและผู�อื่น 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต�อง
เปUนไปอย�างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป\จจัยที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว�าจะเกิดข้ึน
จากการกระทําน้ันๆ อย�างรอบคอบ 

3) ภูมิคุ�มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมกับการที่จะได�รับผลกระทบและ 
การเปลี่ยนแปลงด�านต�าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปUนไปได�ของสถานการณ+ต�างๆ ที่คาดว�า
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

5.4.2 หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ังอยู�บนพื้นฐานของ 

ทางสายกลางและความไม�ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกัน
ที่ดีในตัว ตลอดจนใช�ความรู�ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ 
การกระทําโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู� 5 ส�วน ดังน้ี 

1) กรอบแนวคิด เปUนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู�และปฏิบัติตนในทาง 
ที่ควรจะเปUน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต+ใช�ได�ตลอดเวลา
และเปUนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา มุ�งเน�นการรอดพ�นจากภัยวิกฤติเพื่อ
ความมั่นคงและความย่ังยืนของการพัฒนา 

2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต+ใช�กับการปฏิบัติได�ใน 
ทุกระดับโดยเน�นการ ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย�างเปUนข้ันตอน 

3) คํานิยามเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกต+ใช�กับการปฏิบัติได�ในทุก
ระดับ โดยเน�นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย�างเปUนข้ันตอนความพอเพียงจะต�อง
ประกอบด�วย 3 คุณลักษณะพร�อม ๆ กัน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกัน
ในตัวที่ดี 

4) เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ให�อยู�ในระดับพอเพียงน้ัน
ต�องอาศัยทั้งความรู� และคุณธรรมเปUนพื้นฐาน กล�าวคือ 

4.1) เงื่อนไขความรู�  ประกอบด�วย ความรอบรู� เกี่ยวกับวิชาการต�างๆ 
ที่เกี่ยวข�องอย�างรอบด�าน มีความรอบคอบที่จะนําความรู�เหล�าน้ันมาพิจารณาให�เช่ือมกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผนและการใช�ความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

4.2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต�องเสริมสร�างประกอบด�วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย+สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร การใช�สติป\ญญาในการดํารงชีวิต 

5) แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว$าจะได รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต+ใช� คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกด�าน 
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ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ความรู�และเทคโนโลยี เปUนการปฏิบัติในระดับตนเองและใน
ระดับองค+กร 
 

 
 

ภาพท่ี 7.6 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 3 ห�วง 2 เงื่อนไข 
ที่มา:http://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=34507 

 
5.5 หลักการวิทยาศาสตร(สิ่งแวดล อม 

วิทยาศาสตร+เปUนศาสตร+ที่เรียนรู�ปรากฏการณ+ธรรมชาติที่เกิดข้ึนในโลกอย�างเปUนข้ันตอน 
และเปUนกระบวนการที่นําไปสรุปอย�างมีกฎเกณฑ+และเปUนระบบ และวิทยาศาสตร+สิ่งแวดล�อม 
หมายถึง การศึกษาทางวิทยาศาสตร+ เกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งแวดล�อมต�อมนุษย+ และมนุษย+ต�อ
สิ่งแวดล�อม ในเรื่องของชนิด ปริมาณ และสัดส�วนของการอยู�ร�วมกันภายในระบบสิ่งแวดล�อมน้ันๆ 
(เกษม จันทร+แก�ว, 2556: 88 ) 

5.5.1 หลักการวิทยาศาสตร(สิ่งแวดล อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

วิทยาศาสตร+ซึ่งเปUนพื้นฐานในการศึกษาสิ่งแวดล�อม มีแนวทางในการศึกษา 
ที่ชัดเจนถูกต�องและเปUนระบบ โดยการนําความรู�ทางวิทยาศาสตร+ประยุกต+ใช�เพื่อเปUนแนวทางใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ทําให�นักวิทยาศาสตร+สิ่งแวดล�อมสร�างหลักการ ดังน้ี 

1) ปรากฏการณ+และความย่ังยืนของสิ่งแวดล�อม นิเวศวิทยาเปUนศาสตร+ใน
การศึกษาปรากฏการณ+สิ่งแวดล�อม ในขณะที่การอนุรักษ+เปUนศาสตร+ที่ศึกษาศักยภาพของสิ่งแวดล�อม 
โครงสร�างสิ่งแวดล�อมต�องมีบทบาทและหน�าที่ประจําตัว 

2) การแสดงบทบาทหน�าที่ข้ึนอยู�กับสถานภาพทางสิ่งแวดล�อม ทั้งชนิด ปริมาณ 
สัดส�วน และการกระจายของสิ่งแวดล�อม ซึ่งมีอิทธิพลในการแสดงบทบาท 
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3) สิ่งแวดล�อมฟ^_นคืนสถานภาพภายหลังการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมทําให�เกิดการปนเป^_อนสารมลพิษในสิ่งแวดล�อมลักษณะใดก็ตาม สามารถทําให�เกิด 
การฟ^_นคืนสภาพให�ย่ังยืนได�โดยให�ธรรมชาติช�วยธรรมชาติ หรือการใช�เทคโนโลยีที่สร�างข้ึนมาช�วย 

4) ผลกระทบสิ่งแวดล�อมไม�ว�าทางบวกหรือทางลบ ย�อมเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย+ และเกิดจากปรากฏการณ+ทางธรรมชาติ ซึ่งแก�ไขได�เสมอ และมาตรการการแก�ไขข้ึนอยู�กับ
ระดับของการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ 

5) การจัดการสิ่งแวดล�อมต�องใช�วิธีการผสมผสานการจัดการสิ่งแวดล�อม 
เปUนกระบวนการผสมผสานเพื่อสร�างศักยภาพความย่ังยืนให�กับสิ่งแวดล�อม การกําจัดและการบําบัด
ของเสีย และมลพิษควบคู�กับการควบคุมกิจกรรมมนุษย+และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6) คุณภาพชีวิตเกิดจากการจัดการแบบผสมผสาน คุณภาพชีวิตเปUนผลพวงจาก
กระบวนการผสมผสานการทํางานระหว�างกลไกสิ่งแวดล�อมธรรมชาติและกลไกที่สร�างข้ึน เพื่อทําให�
มนุษย+แสดงบทบาทและหน�าที่อันพึงประสงค+ของสังคม 

จากหลักการดังกล�าวจะเห็นได�ว�าความรู�ทางวิทยาศาสตร+สิ่งแวดล�อมเปUนศาสตร+ที่
อาศัยหลักการและวิธีการผสมผสาน ซึ่งจะนํามาเพื่อความอยู�รอดและคุณภาพของชีวิตของมนุษย+และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ย่ังยืนต�อไป 

 
6. เคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย$างยั่งยืน 
 ป\ญหาการลดลงทั้งคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติในป\จจุบันทําให�การจัดการ
สิ่งแวดล�อมเปUนเรื่องที่สําคัญ ทําให�ป\จจุบันได�มีการนําเครื่องมือทางสิ่งแวดล�อมเข�ามาประยุกต+ใช�ใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อให�มีการพัฒนาอย�างย่ังยืน ได�แก� มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14000 การวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีสะอาด  
ฉลากสิ่งแวดล�อม กฎหมายสิ่งแวดล�อม สิ่งแวดล�อมศึกษา และองค+กรทางสิ่งแวดล�อม ดังน้ี 

6.1 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล อม ISO 14000 
ป\จจุบันทั่วโลกกําลังให�ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล�อม อันเปUนผลมาจากมลพิษต�างๆ 

ที่ได�ส�งผลกระทบต�อพลเมืองโลกอย�างมาก ผลกระทบน้ีเกิดข้ึนกับทุกๆ ประเทศในโลก จึงทําให�เกิด
เปUนแรงผลักดันให�องค+กรระหว�างประเทศว�าด�วยการมาตรฐาน หรือ International Organization 
for Standardization: ISO) ได�จัดทําอนุกรมมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล�อม (ISO 14000) 
ข้ึนโดยเกิดจากแนวคิดที่ว�า ทุกคนเปUนสมาชิกของสังคม และเปUนผู�ก�อให�เกิดป\ญหาสิ่งแวดล�อม      
ทั้งทางตรงและทางอ�อม จึงมีหน�าที่ที่ต�องช�วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพื่อให�เกิดการพัฒนาอย�าง
ย่ังยืน 

โดย มาตรฐาน ISO 14000 เปUน มาตรฐานสากลว�าด�วยการจัดการสิ่งแวดล�อม      
เปUนมาตรฐานที่กําหนดให�องค+การมีการจัดต้ังระบบการบริหารที่คํานึงถึงสิ่งแวดล�อมของตนเอง ซึ่ง
ต�องไม�ขัดต�อกฎหมายและข�อบังคับด�านสิ่งแวดล�อมขององค+การน้ัน ๆ  (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) 

6.1.1 โครงสร างของ ISO 14000 
ISO14000 ประกอบไปด�วยมาตรฐานเริ่มต�นต้ังแต�หมายเลข 14001 จนถึง 

14100 โดยป\จจุบัน ISO กําหนดเลขสําหรับมาตรฐานในอนุกรมน้ีไว� 100 อนุกรม โดยระบบการ
จัดการสิ่งแวดล�อมเปUนแกนกลางที่สําคัญของมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งมาตรฐานการจัดการ
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สิ่งแวดล�อม ISO 14000 ที่หน�วยงานต�างๆ สามารถดําเนินการได�จัดให�มีข้ึน 3 กลุ�ม ได�แก� มาตรฐาน
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม เกี่ยวผลิตภัณฑ+ และมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ดังน้ี 

1) มาต รฐ า นข องร ะบบกา ร จั ด กา ร สิ่ ง แ วด ล อม  ( Environmental 
Management System : EMS) มีหน�าที่ควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมของหน�วยงาน
ทางด�านนโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการตรวจสอบ มี 2 รูปแบบ คือ 

1.1) ISO 14001 หมายถึง ข�อกําหนดสําหรับการใช�เปUนข�อกําหนดของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล�อม และแนวทางในการนําข�อกําหนดไปใช�ในองค+การ 

1.2) ISO 14004 หมายถึง หลักเกณฑ+และข�อเสนอแนะที่เปUนแนวทางเกี่ยวกับ
หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมและการประยุกต+ใช�ในองค+การ 

2) มาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ( (Product Evaluation Standards) ประกอบด�วย
มาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลของผลิตภัณฑ+ 3 แบบ คือ 

2.1) ฉลากสิ่งแวดล�อม (Environmental Labels, EL) หมายถึง สิ่งต�างๆ 
ที่เกี่ยวข�องกับฉลากสิ่งแวดล�อมด�วยการกําหนดมาตรฐาน คือ 

2.1.1) ISO 14020 เปUนหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช�
ฉลากสิ่งแวดล�อม 

2.1.2) ISO 14021 เปUนคํานิยามและคําศัพท+เกี่ยวกับการใช�ฉลาก
ผลิตภัณฑ+ประเภทที่ 2 

2.1.3) ISO 14022 เปUนวิธีการและแนวทางในการใช�สัญลักษณ+ของ
ฉลากผลิตภัณฑ+ประเภทที่ 2 

2.1.4) ISO 14023 เปUนวิธีการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ+ที่จะใช�
ฉลากผลิตภัณฑ+ประเภทที่ 2 

2.1.5) ISO 14024 เปUนแนวทางหลักการและข�อกําหนดของวิธีการ
รับรองผลิตภัณฑ+ที่จะใช�ฉลากผลิตภัณฑ+ประเภทที่ 1 

2.2) การประเมินวงจรผลิตภัณฑ+ (Life-Cycle Assessment: LCA) การประเมิน
วงจรผลิตภัณฑ+หรือวงจรชีวิต หมายถึง ลักษณะป\ญหาสิ่งแวดล�อมและผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมที่
เปUนไปได�ของผลิตภัณฑ+ เปUนการศึกษาลักษณะป\ญหาสิ่งแวดล�อมและผลกระทบที่เปUนไปได�ตลอดชีวิต
ของผลิตภัณฑ+ต้ังแต�การได�มาซึ่งวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต การใช� ด�วยการกําหนดมาตรฐาน ได�แก� 

2.2.1) ISO 14040 เปUนหลักการ กรอบงาน และข�อกําหนด สําหรับ 
การดําเนินการและการรายงานผลการศึกษาการประเมินวงจงผลิตภัณฑ+ 

2.2.2) ISO 14041 เปUนวิธีการจัดทํารายงาน และป\จจัยที่ใช�ใน
กระบวนการการผลิตและการบริการ รวมทั้งผลที่ได�จากกระบวนการ 

2.2.3) ISO 14042 เปUนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมของวงจร
ผลิตภัณฑ+ 

2.2.4) ISO 14043 เปUนการประเมินการปรับปรุงผลิตภัณฑ+ 
6.1.2 หลักการจัดการด านสิ่งแวดล อมตามระบบมาตรฐาน ISO 14000 

ข้ันตอนสําคัญในหลักการสําคัญของมาตรฐาน ISO 14000 หรือ Environmental 
Management Systems (EMS) มีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
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1) การกําหนดนโยบายทางด านสิ่งแวดล อม (Environmental Policy)คือ 
การวางนโยบาย เกี่ยวกับด�านสิ่งแวดล�อมโดยผู�บริหารระดับสูงขององค+กร เพื่อให�เหมาะสมกับ
กิจกรรม ผลิตภัณฑ+ หรือบริการขององค+กรน้ันๆ โดยคํานึงถึงตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมและ
เป[าหมายในการจัดการสิ่งแวดล�อมให�เปUนผลสําเร็จเพื่อประโยชน+ทางการค�าและอื่น ๆ 

2) การวางแผน (Planning) แบ�งได�เปUน 4  ด�านได�แก� 
2.1) ด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental aspects) คํานึงถึงผลกระทบทาง 

ด�านสิ่งแวดล�อม ทั้งที่ควบคุมได�และควบคุมไม�ได�ต�องมีการปรับเปลี่ยนให�ถูกต�องอยู�เสมอ 
2.2) ด�านกฎหมาย (Legal and Other requirements) โดยการทําตาม

ข้ันตอนในกฎหมายให�ถูกต�อง 
2.3) ด�านการวางวัตถุประสงค+และเป[าหมาย (Objectives and Targets) ซึ่ง

กําหนดให�สอดคล�องกับ นโยบายและข�อบังคับตามกฎหมายต�างๆ 
2.4) ด� านการ สร� า ง โป รแก รมจั ดกา รสิ่ ง แวดล� อม  ( Environmental 

management programs) เพื่อให�บรรลุจุดประสงค+ที่กําหนดข้ึนตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเมื่อมี
กิจกรรม ผลิตภัณฑ+ หรือบริการใหม�เกิดข้ึนก็สามารถปรับปรุงโปรแกรมต�างๆ ที่เกี่ยวข�องได� 

3) ปฏิบัติและดําเนินการ (Implementation and Operation) แบ�งได� ดังน้ี 
3.1) โครงสร�างและความรับผิดชอบ (Structure and Responsibility) โดย

จัดแบ�งองค+กรและแต�งต้ังผู�ที่มีความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล�อม 
3.2) การฝRกอบรม ให�ความรู� และเพิ่มประสิทธิภาพ (Training, Awareness 

and Competence) ให�แก� เจ�าหน�าที่พนักงานและลูกจ�างทุกระดับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย 
ผลงาน ผลกระทบ หน�าที่ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให�บรรลุเป[าหมายที่ได�วางไว� 

3.3) การสื่อสารข�อมูล (Communication) จัดทําข้ันตอนในการรับส�ง และ
โต�ตอบข�อมูล ข�าวสารทั้งภายในและนอกองค+กร รวมทั้งสาธารณชนที่อาจได�รับผลกระทบ 

3.4) เอกสารการจัดการสิ่งแวดล�อม (Environmental Management 
Systems Documentation) การจัดทําเอกสารการจัดการสิ่งแวดล�อมเพื่อเปUนแนวทางการ
ดําเนินงาน  

3.5) การควบคุมเอกสาร (Document Control) โดยจัดวิธีค�นหา ทบทวน
และปรับปรุงข�อมูลให�ทันสมัย และพร�อมที่จะนําไปใช� รวมทั้งกําหนดให�มีผู�รับผิดชอบโดยตรง 

3.6) การควบคุมการดําเนินการ (Operation Control) โดยกําหนดวิธี 
ที่จะควบคุมการดําเนินการ ที่อาจมีผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมและที่ขัดกับนโยบาย วัตถุประสงค+
หรือเป[าหมายขององค+กร 

3.7) การ เตรียมการในกร ณีฉุกเ ฉินและ วิ ธีตอบสนอง ( Emergency 
preparedness and Response) เพื่อป[องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 

4) การตรวจสอบและการแก ไข (Checking and Corrective action) เพื่อให�
การจัดการสิ่งแวดล�อมได�รับการตรวจสอบและแก�ไข อย�างน�อยการดําเนินการขององค+กรต�อง
ครอบคลุมถึงองค+ประกอบต�าง ๆ ดังน้ี 

4.1) ติดตามและวัดผลการดําเนินการ โดยทําการเปรียบเทียบและประเมินผล
การดําเนินการกับแผนที่วางไว�ข้ันต�น 
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4.2) แจกแจงสิ่งต�างๆ ที่ไม�เปUนไปตามแผนการจัดการสิ่งแวดล�อม รวมทั้ง
ดําเนินการแก�ไข 

4.3) จัดทําบันทึกต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการจัดการสิ่งแวดล�อม 
4.4) ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมเปUนระยะ 

5) การทบทวนและการพัฒนา (Management review) ผู�บริหารองค+กรต�อง
ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให�การจัดการสิ่งแวดล�อม 
มีการพัฒนาอย�างสม่ําเสมอ 

6.1.3 ประโยชน(ท่ีได รับจากการทํา ISO 14000 
การรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีประโยชน+ในด�านต�างๆ ดังน้ี 
1) ทําให�บริหารงานด�านสิ่งแวดล�อมได�อย�างเปUนระบบ 
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในตลาด เพิ่มโอกาสให�กับผู�ประกอบการ

อุตสาหกรรมและผู�ส�งออก 
3) เกิดสภาพแวดล�อมการทํางานที่ดี รวมทั้งมีการป[องกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุ

เกิดข้ึน และ ลดความผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมที่เกิดต�อชุมชนโดยรอบ 
4) เกิดภาพลักษณ+ที่ดีต�อองค+กร การทีอ่งค+กรมีความรบัผิดชอบทางสิง่แวดล�อม

ต�อสังคม จะก�อให�เกิดความสัมพันธ+ที่ดีต�อชุมชน ลูกค�า พนักงาน และ ช�วยเพิ่มโอกาสทางธุรกจิ 
5) ลดต�นทุนการผลิตในระยะยาว เน่ืองจากทางองค+กรมีการจัดการสิ่งแวดล�อมที่

เหมาะสม มีการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า ทําให�เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด จึงส�งผลทําให�
ต�นทุนในการผลิตลดตํ่าลง ทําให�ลดค�าใช�จ�ายในการจัดการในด�านต�าง ๆ 

6.2 การวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
การวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล อม (Environmental Impact Assessment :EIA)

หมายถึง การใช�หลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณ+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมทั้งทางบวกและทาง
ลบของการดําเนินโครงการที่จะมีผลต�อสิ่งแวดล�อมในทุกๆ ด�านทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อจะได�แนวทางการป[องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดข้ึนให�เกิดน�อย
ที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส�วนใหญ�ไม�สามารถฟ^_นคืนกลับมาได�อย�างมี
ประโยชน+ มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ�มค�าที่สุด (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม,2559) 

นอกจากน้ี รายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมยังใช�เปUนแนวทางในการตัดสินใจ
ของนักบริหารว�าสมควรดําเนินการหรือไม� การวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมจะเปUนประโยชน+อย�าง
มาก หากได�รับการนํามาใช�ในการวางแผนป[องกันป\ญหาสิ่งแวดล�อม ต้ังแต�ข้ันตอนศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ จะช�วยลดค�าใช�จ�ายในการแก�ไขป\ญหาที่อาจเกิดข้ึนภายหลังดําเนินโครงการไป
แล�ว และเปUนวิสัยทัศน+ของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒน+ ที่มุ�งเน�นการป[องกันมากกว�าแก�ไข 

โดยโครงการที่ต�องทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปjจจุบันมี 34 ประเภท และรายงานการวิเคราะห+
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง 
มี12 ประเภท (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม,2559: 6) ตัวอย�าง
ประเภทโครงการหรือกิจการที่ต�องทําการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เช�น นิคมอุตสาหกรรม 
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อุตสาหกรรมป�โตรเลียม การทําเหมืองแร� อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต+ การผลิตเย่ือกระดาษ 
อุตสาหกรรมผลิตปุzยเคมี โรงไฟฟ[าพลังความร�อน ทางหลวงหรือถนน ระบบขนส�งมวลชนที่ใช�ราง 
ท�าเทียบเรือ การถมที่ดินในทะเล ระบบขนส�งทางอากาศ โรงพยาบาลขนาดใหญ� โรงแรมขนาด       
80 ห�องข้ึนไป การชลประทาน เปUนต�น ซึ่งโครงการต�างๆ เหล�าน้ีต�องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการ   
ทําโครงการต�อสํานักวิเคราะห+ผลกระทบสิ่ งแวดล�อม (สวผ.) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและเม่ือผ�าน
ความเห็นชอบแล�วจึงนําไปยื่นประกอบการขออนุญาตโครงการ 

6.2.1 วัตถุประสงค(ของการวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
1) เพื่อจําแนก ทํานาย และประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล�อมจากโครงการ 

โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม�มีโครงการ และเพื่อเตรียมการป[องกันผลกระทบสิ่งแวดล�อมต้ังแต�ข้ัน
การวางแผนโครงการ ซึ่งจะช�วยลดค�าใช�จ�ายในการแก�ไขป\ญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการก�อสร�างและ  
การดําเนินโครงการ และเพื่อสนับสนุนหลักการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล�อมอย�างย่ังยืน 

2) เพื่อให�มีการนําป\จจัยทางด�านสิ่งแวดล�อมมาช�วยในการวางแผนโครงการและ
ตัดสินใจในการดําเนินโครงการ 

6.2.2 ระบบการวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
ระบบการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมมีทั้งหมด 4 หมวด หรือเรียกว�า“Four-

tier System”ซึ่งเปUนการจัดแยกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมออกจากคุณค�าหรือคุณภาพใน
แง�ต�างๆ ของมนุษย+ ดังต�อไปน้ี  

1) ทรัพยากรด�านกายภาพ (Physical resources) เปUนการศึกษาถึงผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงทางด�านกายภาพ เช�น ดิน นํ้า อากาศ เสียง และแร�ธาตุ 

2) ทรัพยากรด�านนิเวศวิทยา (Ecological resources) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ด�านต�าง ๆ ที่มีต�อระบบนิเวศน+ เช�น ปZาไม� สัตว+ปZา สัตว+นํ้า และปะการัง เปUนต�น 

3) คุณค�าการใช�ประโยชน+ของมนุษย+ (Human use values) เปUนการศึกษาถึง
การใช�ประโยชน+จากทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย+ เช�น การใช�ประโยชน+ที่ดิน 
การใช�นํ้าการใช�ไฟฟ[า เปUนต�น 

4) คุณภาพชีวิต (Quality of life) เปUนการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดต�อมนุษย+ 
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ ค�านิยม รวมถึงทัศนียภาพ 
คุณค�าความสวยงาม 

6.2.3 ประโยชน(การวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
1) สามารถใช�ในการวางแผนการใช�ประโยชน+ได�อย�างมีประสิทธิภาพและช�วยใน

การมองป\ญหาต�างๆ ได�กว�างขวางมากข้ึน ซึ่งต�างจากแต�เดิมที่มองเพียงผลประโยชน+ทางเศรษฐกิจ
เปUนประเด็นหลัก อันก�อให�เกิดความเสื่อมโทรมแก�ทรัพยากรธรรมชาติตามมา 

2) ช�วยพิจารณาผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและความรุนแรงจากการพฒันา
โครงการ เพื่อให�ผู�ประกอบการสามารถหามาตรการในการป[องกันและแก�ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
น้ันอย�างเหมาะสมก�อนดําเนินการ 

3) สามารถแน�ใจว�าได�คาดการณ+ประเด็นป\ญหาสําคัญอันเกิดข้ึนอย�างถูกต�อง 
ตามหลักวิชาการ โดยเลือกมาตรการที่เปUนไปได�ในทางปฏิบัติและเสียค�าใช�จ�ายน�อย 
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4) ช�วยเปUนข�อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ 
การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล�อม 

5) สามารถใช�ผลการศึกษาที่ได�เปUนข�อมูลที่จะให�ความกระจ�างต�อสาธารณชนและ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพื่อป[องกันความขัดแย�งของการใช�ทรัพยากรได�และใช�เปUนแนวทางกําหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต�างๆ ทั้งที่จะเกิดข้ึนภายหลังได�และยังเปUนหลักประกันได�ว�าจะมี
ทรัพยากรไว�ใช�ได�อย�างยาวนาน (Long - term sustainable development ) 

6.3 เทคโนโลยีสะอาด 
6.3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด 

เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology : CT) หมายถึง กระบวนการ 
ในการลดปริมาณมลพิษ และของเสียจากกระบวนการผลิตให�เหลือน�อยที่สุด หรือหลีกเลี่ยงมิให�มี 
ของเสียเกิดข้ึน โดยมุ�งเน�นให�มีการลดของเสียที่ต�นตอหรือแหล�งกําเนิดหรือลดสาเหตุที่ทําให�เกิดของ
เสียน้ันก�อน (สถาบันสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรม, 2559) 

เทคโนโลยีสะอาดจึงนับว�าเปUนการป[องกันมลพิษ (Pollution Prevention: P2) 
ที่ใช�หลักการลดของเสียให�น�อยที่สุด  เปUนการป[องกันของเสียที่จะเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตที่
แหล�งกําเนิด แทนการควบคุม บําบัด และกําจัดของเสียแบบเดิมซึ่งมีค�าใช�จ�ายสูงกว�า โดยการลด
มลพิษที่แหล�งกําเนิดจึงเปUนทั้งการรักษาสิ่งแวดล�อมและการลดค�าใช�จ�าย ในการผลิตไปพร�อม ๆ กัน 
ดังน้ันเทคโนโลยีสะอาดจึงเปUนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร�างการพัฒนาที่ย่ังยืน ทําให�สามารถ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ+ ประหยัดพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 

6.3.2 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 
หลักการของเทคโนโลยีสะอาดแบ�งออกเปUน 2 ด�าน คือ เน�นการป[องกัน และ 

ลดมลพิษต้ังแต�ต�น (Pollution prevention) รวมทั้งลดปริมาณและความเข�มข�นขององค+ประกอบ 
ในของเสีย (Waste minimization) ด�วยการนําไปใช�ซ้ําหรือการนํากลับไปใช�ใหม�จนไม�สามารถนํา
ของเสียไปใช�ประโยชน+ได�แล�ว ก็จะนําไปบําบัดให�ถูกต�องตามหลักวิชาการต�อไปโดยมีการดําเนินการ
อย�างเปUนระบบและต�อเน่ือง ซึ่งลําดับความสําคัญในการจัดการของเสีย แสดงดังภาพที่ 7.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.7 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 
ที่มา: http://degree364.blogspot.com/2008/01/blog-post.html 
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นอกจากน้ีในการดําเนินการเพื่อให�บรรลุเป[าหมายได�น้ันยังต�องประกอบด�วย
ทัศนคติที่ดีและการร�วมมือกันอย�างเต็มที่จากบุคคลากรทุกฝZายอีกด�วย ซึ่งลําดับความสําคัญใน 
การจัดการของเสียโดยการใช�หลักการของเทคโนโลยีสะอาดแบ�งออกเปUน 2 ด�าน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2556) คือ 

1) การลดมลพิษท่ีแหล$งกําเนิด 
การลดมลพิษที่แหล�งกําเนิดแบ�งได�เปUน 2 แนวทางใหญ� ๆ คือ การปรับเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ+ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ดังน้ี 
1.1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต (Process change)แบ�งออกเปUน 

3 วิธี คือ 
1.1.1) การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ (Input material change) เปUนการเลือกใช�

วัตถุดิบที่สะอาด หมายถึง คุณสมบัติของวัตถุดิบเองหรือสิ่งปนเป^_อนมากับวัตถุดิบ สิ่งสกปรกที่
ปนเป^_อนมากับวัตถุดิบ หากเปUนไปได�ควรมีการกําจัดออกต้ังแต�ต�น คือแหล�งที่มาก�อนที่จะขนเข�าสู�
โรงงาน เพื่อเข�าสู�กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพต�องให�ได�ตามมาตรฐานการผลิตของโรงงานด�วย 

1.1.2) การปรับปรุงเทคโนโลยี (Technology improvement) เปUน 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ ได�แก� การปรับปรุงผังโรงงาน 
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ+ในการผลิตและการนําเทคโนโลยีใหม�มาใช� 
เพื่อให�เกิดของเสียน�อยที่สุดและถ�าหากของเสียไม�สามารถลดหรือกําจัดได�แล�ว ก็ให�หาวิธีนํา
เทคโนโลยีเพื่อทําการเคลื่อนย�ายตัวกลางทางสิ่งแวดล�อมเดิมไปสู�ตัวกลางใหม� ซึ่งเงือนไขในการนํา
เทคโนโลยีมาปรับปรุงมีองค+ประกอบ 5 ประการ (5 M) แสดงดังภาพ 7.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.8 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ที่มา: http://srp30310.blogspot.com/2015/07/blog-post_37.html 

 
1.1.3) การบริหารการดําเนินงาน (Operational management) เปUน

การบริหารระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิต ให�สามารถ
ลดต�นทุนการผลิตและผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมได�อย�างมีประสิทธิผล ได�แก� การปฏิบัติที่ดี การจัดการ 
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ที่ดี การควบคุมรายการวัตถุดิบ การจัดเก็บที่เหมาะสม การวางแผนการผลิต การแยกกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและการฝRกอบรม 

1.2) การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ( (Product reformulation)ทําได�โดย 
การออกแบบผลิตภัณฑ+ให�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด หรือให�มีอายุการใช�งานยาวนานข้ึน  
ลดการใช�สารเคมีอันตรายที่มีผลในการผลิตการใช�งาน และการทําลายหลังการใช�งาน โดยผลิตภัณฑ+ที่
เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม สามารถทําการปรับปรุงเพื่อลดป\ญหาได� 4 วิธี 

1.2.1) Product change factor เปUนการออกแบบใหม�เพื่อปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ+ โดยมีเงื่อนไขเทคนิคต�างๆที่เหมาะสม 

1.2.2) Production change factor เปUนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
วิธีการควบคุมสินค�า การเก็บรักษา 

1.2.3) Market change factor ปรับเปลี่ยนวิธีการตลาด ประมาณ
ความต�องการตลาด Marketing change factor ปรับปรุงการบริการ การตลาด 

2) การลดมลพิษท่ีแหล$งกําเนิด 
การนํากลับมาใช�ใหม�แบ�งออกได�เปUน 2 แนวทางคือการนําผลิตภัณฑ+เก�า

กลับมาใช�ใหม�หรือการใช�ผลิตภัณฑ+หมุนเวียนและการใช�เทคโนโลยีหมุนเวียน 
2.1) การใช ผลิตภัณฑ(หมุนเวียน ทําได�โดยการหาทางนําวัตถุดิบที่ไม�ได�

คุณภาพมาใช�ประโยชน+ หรือหาทางใช�ประโยชน+จากสารหรือวัสดุที่ปนอยู�ในของเสีย โดยการนํา
กลับมาใช�ในกระบวนการผลิตเดิมหรือกระบวนการผลิตอื่น ๆ 

2.2) การใช เทคโนโลยีหมุนเวียน เปUนการนําของเสียไปผ�านกระบวนการ
ต�างๆเพื่อให�สามารถนําเอากลับมาใช�ได�อีกหรือเพื่อทําให�เปUนผลพลอยได� เช�น การนํานํ้าหล�อเย็น นํ้าที่
ใช�ในกระบวนการผลิตหรือตัวทําละลายตลอดจนวัสดุอื่นๆกลับมาใช�ใหม�ในโรงงาน การนําพลังงาน
ความร�อนส�วนเกินหรือเหลือใช�กลับมาใช�ใหม�เปUนต�น การนําของเสียกลับมาใช�ใหม� (Recycle) ควร
ดําเนินการ ณ จุดกําเนิดของเสียน้ันมากกว�าการขนย�ายไปจัดการที่อื่น โดยเฉพาะของเสียที่เกิดจาก
การปนเป^_อนของวัตถุดิบ เช�น การแยกนํ้าเสียด�วยไฟฟ[าเพื่อแยกโลหะ เช�น ดีบุก ทองแดง หรือตะกั่ว
เพื่อนํากลับมาใช�งานซึ่งจะทําได�ง�ายและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงจากการปนเป^_อนใน
ระหว�างการรวบรวมหรือขนถ�าย เปUนต�น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.9 ลําดับความสําคัญในการจัดการของเสียหลักการของเทคโนโลยีสะอาด 

ที่มา: http://srp30310.blogspot.com/2015/07/blog-post_37.html 
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6.3.3 ประโยชน(ของเทคโนโลยีสะอาด 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เปUนเครื่องมือที่ใช�ในการพัฒนาขีดความสามารถด�าน
การผลิต เพื่อให�เกิดการแข�งขันของภาคอุตสาหกรรม เปUนเทคโนโลยีที่ทําให�เกิดการปรับปรุง       
อย�างต�อเน่ือง ให�ประโยชน+อย�างมากมายทั้งภาคอุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล�อม ดังน้ี 

1) ลดต�นทุนการผลิต เน่ืองจากการใช�ทรัพยากรต�างๆ ลดลง รวมถึงการลด
ค�าใช�จ�ายในการบําบัดนํ้าเสีย 

2) เพิ่มศักยภาพการผลิต หมายถึง เพิ่มประสิท ธิภาพกระบวนการผลิต 
เพิ่มคุณภาพและปริมาณสินค�าที่ออกจําหน�ายและบริการ 

3) พัฒนาองค+กร ทําให�เกิดการบริหารงานอย�างเปUนระบบและมีประสิทธิภาพ  
ทําให�ภาพพจน+ภายในโรงงานดีข้ึน 

4) เพิ่มความสัมพันธ+ของพนักงาน หน�วยงานราชการ และชุมนุมใกล�เคียง 
5) แบ�งเบาภาระภาครัฐในการ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม 
6) เปUนการอนุรักษ+ทรัพย+ธรรมชาติ เน่ืองจากเปUนการใช�ทรัพยากรให�เกิด

ประโยชน+สูงสุด และหลังจากไม�สามารถนํากลับมาใช�ใหม�หรือใช�ซ้ําได�อีกต�อไปแล�ว ก็ทําการบําบัดให�
มีคุณภาพใกล�เคียงกับธรรมชาติดังเดิม 

7) พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
6.4 ฉลากสิ่งแวดล อม 

ฉลากสิ่งแวดล อม (Eco-Labeling) เปUนกลไกการสื่อสารและบ�งบอกความเปUนมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมของผลิตภัณฑ+ให�แก�ผู�บริโภครับทราบ เปUนฉลากที่มอบให�แก�ผลิตภัณฑ+คุณภาพที่มี
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยกว�าผลิตภัณฑ+ที่ทําหน�าที่อย�างเดียวกัน เปUนข�อมูลที่ทําให�ผู�บริโภคทราบ
ว�าผลิตภัณฑ+น้ันเน�นคุณค�าทางสิ่งแวดล�อม และสามารถเลือกซื้อสินค�าและบริการที่ช�วยลดผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู�ผลิตก็จะได�รับผลประโยชน+ในแง�กําไร
จากการลดต�นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสียในการผลิตสินค�าหรือให�บริการ 
(กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม, 2559) 

6.4.1 ประเภทของฉลากสิ่งแวดล อม 
โดยฉลากสิ่งแวดล�อมมีหลากหลายลักษณะ โดยสามารถแบ�งเปUน 4 ประเภทคือ 
1) ฉลากสิ่งแวดล อมประเภทท่ี 1 เปUนฉลากที่แสดงความเปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

ซึ่งจะมอบให�กับผลิตภัณฑ+ที่มีคุณสมบัติตรงตามข�อกําหนดโดยองค+กรอิสระที่ไม�มีส�วนได�ส�วนเสียหรือ
Third party โดยยึดหลักการประเมินผลสิ่งแวดล�อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ+ (Life cycle 
consideration ) และเปUนไปตามมาตรฐาน (ISO 14024) ตัวอย�างฉลากประเภทที่ 1 แสดงดังภาพ 
7.10 

ป\จจุบันมีองค+กรที่ดําเนินรับรองฉลากประเภทที่ 1 มากกว�า 30 องค+การทั่วโลก 
ซึ่งเกณฑ+หรือข�อกําหนดของผลิตภัณฑ+อาจจะมีความแตกต�างกันในแต�ละประเทศข้ึนอยู�กับ
ความสามารถทางเทคโนโลยี และตลาดของผู�บริโภค สําหรับประเทศไทยมีการออกฉลากประเภทที่ 1 
คือ “ฉลากเขียว” (Green label) ซึ่งเปUนกลไกหลักที่ช�วยส�งเสริมให�เกิดการผลิตและการบริโภค     
ที่เปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อม แต�ยังคงประสบป\ญหาด�านความหลากหลายของสินค�าและบริการที่ผ�าน 
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การรับรองซึ่งยังมีอยู�ไม�มากในตลาด อีกทั้งมีกระบวนการดําเนินงานที่ซับซ�อนและใช�เวลานาน ดังน้ัน
เพื่อลดผลกระทบจากป\ญหาดังกล�าว จึงมีการพัฒนาระบบของฉลากสิ่งแวดล�อมประเภทที่ 2 มาใช� 
เปUนทางเลือกแทน และช�วยในการส�งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อมอีกด�วย 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.10 ฉลากสิ่งแวดล อมประเภทท่ี 1 
ที่มา: https://sites.google.com/site/environment03im/wan-matrthan-lok/chlak-sing-

waedlxm 
 

2) ฉลากสิ่งแวดล อมประเภทท่ี 2 เปUนระบบการเป�ดเผยข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม
ผ�านฉลากที่รับรองโดยผู�ผลิตหรือผู�ให�บริการน้ันๆ ด�วยตนเอง(Self-declared Environmental 
Claims) โดยเปUนไปตามมาตรฐาน ISO 14021 เปUนฉลากประเภทที่ไม�มีองค+กรกลางให�การรับรอง
อาจเปUนข�อความ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ+ ที่มีการบ�งช้ีประเด็นทางด�านสิ่งแวดล�อมของสินค�าและ
บริการ ซึ่งสามารถแสดงบนตัวผลิตภัณฑ+ หรือ บรรจุภัณฑ+ หรือ บทความทางวิชาการของผลิตภัณฑ+
หรือ จดหมายข�าวหรือ โฆษณา หรือ สื่อเพื่อการเผยแพร�สู�สาธารณใดๆ เช�น การแสดงข�อความ
เผยแพร� เช�น สามารถแปรสภาพใช�ใหม�ได� (Recyclable) สามารถย�อยสลายได� (Compostable) ลด
ของเสีย (Waste reduction)มีส�วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล หรือ waste จากกระบวนการอื่น ๆ 
(Recycled content) การใช�พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) และมีอายุการใช�งานที่
ยาวนาน (Extended life product) เปUนต�น (แสดงดังภาพ 7.11) หรือ การแสดงสัญลักษณ+ เช�น 
สัญลักษณ+แปรใช�ใหม� (Mobius loop) อย�างไรก็ตามการเผยแพร�ข�อมูลในลักษณะน้ี ต�องมีความ
ถูกต�อง ตรวจสอบได� และไม�สร�างความเข�าใจที่คลาดเคลื่อนอันจะนําไปสู�การแข�งขันที่ไม�เปUนธรรม   
ในตลาดหลายประเทศ มีข�อกําหนดและแนวทางในการเป�ดเผยข�อมูลของผลิตภัณฑ+ในลักษณะ
ดังกล�าว และมีบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดข�อกําหนดเหล�าน้ัน 
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ภาพท่ี 7.11 ฉลากสิ่งแวดล�อมประเภทที ่2 
ที่มา: http://apo-ecoproducts.com/environmental/index.html 

 

3) ฉลากสิ่งแวดล อมประเภทท่ี 3 เปUนฉลากที่แสดงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ+
ต�อสิ่งแวดล�อม มีการแสดงข�อมูลสิ่งแวดล�อมโดยรวม (Environmental information) โดยการใช�
เครื่องมือการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดล�อม (Life cycle sssessment) เข�ามา
ประเมิน ตามมาตรฐาน ISO 14040 โดยฉลากแบบที่ 3 น้ีมีหน�วยงานอิสระ หรือองค+กรกลางใน 
การทําหน�าที่ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลก�อนที่จะประกาศลงกับผลิตภัณฑ+ น้ันๆ เช�น        
ฉลากคาร+บอนฟุตพริ้นท (Carbon footprint labels ) และฉลากลดคาร+บอน (carbon reduction) 

4) เป7นฉลากประเภทท่ี 4 เรียกว$า Single Issue เปUนการชูประเด็นเดียว 
เช�น ประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอร+ ประหยัดพลังงานในเครื่องใช�ไฟฟ[า เช�น Energy Star 
บนอุปกรณ+คอมพิวเตอร+ หรือแม�แต�ฉลากประหยัดไฟฟ[าเบอร+ 5 เปUนต�น (สถาบันสิ่งทอและ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 2558) 

6.4.2 ตัวอย$างของฉลากสิ่งแวดล อม 
ตัวอย�างฉลากสิง่แวดล�อมแต�ละประเภททีส่ําคัญ ได�แก� 
1) ฉลากเขียว 

ฉลากเขียว (Green label) ฉลากเพื่อสิ่งแวดล�อมประเภทที่1ติดที่ผลิตภัณฑ+
แสดงว�าเปUนผลิตภัณฑ+ที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยกว�าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ+ที่ทําหน�าที่อย�าง
เดียวกัน อันเปUนแนวคิดของการพัฒนาอย�างย่ังยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ�นจิตสํานึกของ
ผู�บริโภคให�เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสร�างความกดดันให�กับผู�ผลิตในการปรับปรุง
คุณภาพของสินค�าและบริการในด�านเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมเปUนสําคัญและ
ยังเปUนวิธีที่ให�ผู�บริโภคเปUนผู�ตัดสินใจว�าต�องการมีส�วนร�วมในการรักษาสิ่งแวดล�อมโดย ผลิตภัณฑ+ที่
สามารถขอการรับรองฉลากเขียวได�น้ัน จะแบ�งเปUน 2 กลุ�ม คือ สินค�าและบริการบางประเภท ยกเว�น
ยา เครื่องด่ืมและอาหาร ป\จจุบันฉลากเขียวของประเทศไทยมีข�อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ+ต�างๆแล�ว
จํานวน 48 ผลิตภัณฑ+ 
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2) ฉลากเพ่ือการอนุรักษ(สิ่งแวดล อมของยุโรป 
ฉลากเพื่อการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมของยุโรป (EU-Eco label หรือที่เรียกว�า EU 

– flower) ของสหภาพยุโรป เปUนตราสัญลักษณ+ฉลากสิ่งแวดล�อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่
แสดงให�เห็นว�า สินค�าเหล�าน้ันมีการผลิตและได�รับการรับรองแล�วว�ามีวงจรชีวิต (Life cycle) ที่ใส�ใจ
ต�อสิ่งแวดล�อม และพยายามลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมต้ังแต�การเลือกวัตถุดิบในการผลิต 
กระบวนการผลิตเปUนสินค�า และผลกระทบของคุณภาพสินค�าต�อผู�บริโภค เขตของสินค�าและบริการ 
สินค�าและบริการที่ใช�ในชีวิตประจําวันทุกประเภทสามารถขอรับการติดฉลาก EU Eco-label ได� 
ยกเว�นอาหาร เครื่องด่ืม และเภสัชภัณฑ+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.13 เครื่องหมาย EU-Eco Label และตัวอย�างผลิตภัณฑ+ที่ติดฉลาก EU-Eco Label 
ที่มา : http://www.eco-institut.de/en/และ http://www.xavax.eu/news/xavax-cleaners-

got-eu-ecolabe 
 

3) ฉลากสิ่งแวดล อม Blue angel  
ฉลากสิ่งแวดล�อม Blue angel หรือ ฉลากที่เรียกว�า นางฟ[าสีฟ[า เริ่มต�นจาก

ประเทศในแถบยุโรปโดยมีประเทศเยอรมันเปUนประเทศหลักในการพัฒนาโครงการฉลากสิ่งแวดล�อม 
เริ่มต้ังแต�ปs พ.ศ. 2521 ฉลาก Blue angel ใช�ในการรณรงค+ปกป[องสิ่งแวดล�อมด�วยจุดมุ�งหมาย 

ภาพท่ี 7.12 ฉลากเขียว และตัวอย�างผลิตภัณฑ+ที่
ติดฉลากเขียว 
ที่มา : http://measwatch.org/term/56 
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3 ประการคือ ช้ีแนะให�ผู�บริโภคซื้อเฉพาะแต�สินค�าที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด ส�งเสริมให�
ผู�ผลิตพัฒนาสินค�าที่รักษาสิ่งแวดล�อม และรณรงค+ให�ฉลากนางฟ[าสีฟ[าเปUนสัญลักษณ+ในการส�งเสริม
การจําหน�าย (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอส, 2555) 
 

 
 

4) ฉลาก Eco Mark 
ฉลากอีโค มาร+ค (Eco mark) เปUนโครงการฉลากสิ่งแวดล�อมในญี่ปุZน โดย 

มีวัตถุประสงค+เพื่อเปUนการให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภค และสนับสนุนให�ผู�บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
โดยหันมาเลือกผลิตภัณฑ+ที่มีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล�อมที่ดีกว�า เพื่อต�องการที่จะให�ข�อมูล 
แก�ผู�บริโภคว�า ผลิตภัณฑ+ดังกล�าวน้ีเปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อม ซึ่งตราสัญลักษณ+โครงการมีความหมายว�า 
Friendly to the earth ซึ่งเปUนการปกป[องโลกด�วยสองมือของผู�บริโภค ผลิตภัณฑ+ที่ติดฉลาก Eco 
Mark น้ัน สามารถจําหน�ายได�ภายในประเทศญี่ปุZนเท�าน้ัน อีกทั้งบริษัทต�างชาติที่จําหน�ายสินค�าใน
ญี่ปุZนก็สามารถขอใช�ฉลาก Eco mark ได� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) ฉลากรีไซเคิล  

เครื่องหมาย "Mobius loop" ลูกศร 3 ดอก หมุนไล�ตามกันเปUนรูปสามเหลี่ยม
ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แสดงดังภาพที่ 7.16 เปUนสัญลักษณ+รีไซเคิลดังเดิมโดยลูกศรแต�ละดอก
แสดง Recycling, Recyclable และ Recycled products เมื่อใช�สัญลักษณ+น้ีกับสินค�าเปUนการบ�งช้ี
ว�าสินค�าที่ระบุน้ี เปUนสินค�าที่สามารถนํากลับมาใช�ใหม�ได� โดยนําไปผ�านกระบวนการแปรสภาพ

ภาพท่ี 7.14 ฉลาก Blue angel 
ที่มา:http://www.vcharkarn.com/varticle/40815  

ภาพท่ี 7.15 ฉลาก Eco Mark  
ที่มา:http://www.ecomark.jp/english/ecomark.html 
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โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให�เปUนวัสดุใหม�แล�วนํากลับมาใช�ได�อีก ซึ่งวัสดุที่ผ�านการแปรสภาพน้ัน
อาจจะเปUนผลิตภัณฑ+เดิมหรือผลิตภัณฑ+ใหม�ก็ได�เช�น พลาสติก แก�ว และกระปzอง เปUนต�น 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.16 ฉลากริไซเคิล 

ที่มา : https://pixabay.com/th157882 และ https://www.posttoday.com/social/PR/ 
350050  

 

6) ฉลากคาร(บอนฟุตพร้ินท( (Carbon Footprint ) 
ฉลากคาร+บอนฟุตพริ้นท+  หรือ “รอยเท�าคาร+บอน” และ“รอยยํ่าคาร+บอน” 

คือ ฉลากที่บ� งบอกปริม าณของก� าซคาร+บอนไดออกไซด+และก� าซ เรือนกระจกทั้ งหมด 
ที่ปล�อยออกมาจากผลิตภัณฑ+และบริการทั้งกิจกรรมทางตรงและทางอ�อมตลอดวัฏจักรชีวิต 
ของผลิตภัณฑ+ โดยเริ่มต้ังแต�การนําเข�าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การประกอบช้ินส�วน การขนส�ง 
การใช�งานและการจัดการซากหลังการใช�งาน โดยแสดงในรูปของปริมาณคาร+บอนไดออกไซด+
เทียบเท�า (CO2 equivalent) ซึ่งจะช�วยในการตัดสินใจช้ือของผู�บริโภค และกระตุ�นให�ผู�ประกอบการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให�เปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อมมากย่ิงข้ึน การใช�คาร+บอนฟุตพริ้นท+ยัง
ช�วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในตลาดโลกด�วย 

ป\จจุบันมีการใช� Carbon label ในบางประเทศแล�ว เช�น อังกฤษ และญี่ปุZน 
โดยผลิตภัณฑ+ที่มีการติดฉลากน้ี ได�แก�อาหาร เครื่องด่ืมและสินค�าที่ใช�ในชีวิตประจําวัน ซึ่ ง       
สหราชอาณาจักรเปUนประเทศแรกที่ริเริ่มแนวคิดการติดฉลากแสดงปริมาณการปล�อยก�าซเรอืนกระจก
บนตัวผลิตภัณฑ+ มีหน�วยงานหลักที่ร�วมรับผิดชอบ คือ Department of the environment, food 
and rural Aafairs (DEFRA) และ The carbon trust ซึ่งเปUนองค+กรที่จัดต้ังโดยรัฐบาล         
สหราชอาณาจักร โดยในปs ค.ศ. 2007 ในภาคธุรกิจ บริษัท TESCO ซึ่งเปUนผู�นําตลาดค�าปลีกรายใหญ�
ของประเทศได� เริ่มโครงการติดฉลากแสดงการปล�อยก�าซเรือนกระจกบนผลิตภัณฑ+ภายใต�             
แบรนด+ TESCO กว�า 20 สินค�า จาก 4 ประเภทผลิตภัณฑ+ ประกอบด�วย นํ้าส�ม มันฝรั่งอบกรอบ    
สารซักฟอกและหลอดไฟฟ[า เปUนต�น 
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ภาพท่ี 7.17 ฉลากคาร+บอนฟุตพริ้นต+ของประเทศต�าง ๆ 
ที่มา: http://www.environnet.in.th/2014/?p=5640 

 

7) ฉลากลดคาร(บอน (Carbon reduction) 
ฉลากลดคาร+บอน หมายถึง ฉลากที่แสดง เปUนตัวเลข (Carbon score) แสดง

ระดับการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกออกสู�บรรยากาศต�อหน�วยผลิตภัณฑ+ โดยการประเมิน 
การปล�อยก�าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต อนัเน่ืองมาจากการใช�ไฟฟ[า เช้ือเพลิง
ฟอสซลิ และของเสียในรปูของกากของเสีย นํ้าเสีย และมลพิษทางอากาศจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ+ 
ผลการประเมินจะถูกเทียบเปUนปริมาณก�าซคาร+บอนไดออกไซด+เทียบเท�า (CO2 equivalent) 
ต�อหน�วยผลิตภัณฑ+ สินค�าที่ได�รับฉลากคาร+บอน หมายความว�า สินค�าน้ันมาจากกระบวนการผลิต 
ที่สามารถลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกได�ต้ังแต�ร�อยละ 25 ข้ึนไป และมีความเปUนมิตรต�อสภาพ
ภูมิอากาศโดยฉลากคาร+บอนแบ�งออกเปUน 2 ประเภท คือ 

7.1) ฉลากแบบที่ 1 พิจารณาการประเมินการปล�อยก�าซเรือนกระจกจากทั้ง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ+ (Cradle to Grave) ต้ังแต�การได�มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส�ง การผลิต การบรรจุ
หีบห�อ การใช�งานจนกระทั่งการกําจัดของเสียที่เกิดข้ึน 

7.2) ฉลากแบบที ่2 พิจารณาเฉพาะก�าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต (Production stages) เท�าน้ัน (Gate to gate) ซึ่งวิธีน้ีจะใช�เวลาในการดําเนินงานน�อยกว�าแบบ
แรก โดยในช�วงแรกของโครงการจะมุ�งเน�นการออกฉลากคาร+บอน แบบที ่2 เพื่อให�การดําเนินการ
ออกฉลากกระทําได�รวดเร็วรองรับกระแสของผู�ผลิตและผู�บริโภค 

โดยฉลากคาร+บอนจะแสดงข�อมูลให�ผู�บริโภคทราบว�า สินค�าหรือบริการน้ี 
มีการปล�อยก�าซเรือนกระจกในระดับสูง ค�อนข�างสูง ปานกลาง ค�อนข�างตํ่า หรือ ตํ่า โดยแสดงผลเปUน 
5 ระดับ ด�วยหมายเลข 1 - 5หรือแสดงในรูปเปอร+เซ็นต+บอกระดับการลดลงปล�อยก�าซเรือนกระจก 
ซึ่งระบบฉลากคาร+บอนน้ีมีความคล�ายคลึงกับฉลากประหยัดไฟของกระทรวงพลังงาน 
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8) ฉลากประหยัดไฟ 
ฉลากประหยัดไฟ เปUนฉลากที่บ�งบอกระดับการใช�ไฟฟ[าและข�อมูลเบื้องต�น

ต�างๆ ของเครื่องใช�ไฟฟ[าเช�น ประสิทธิภาพ ค�าใช�จ�ายต�อปsเพื่อให�ผู�ใช�สามารถเลือกซื้อเครื่องใช�ไฟฟ[า
ได�อย�างเหมาะสมและประหยัดค�าใช�จ�ายในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดต้ังแต�
เบอร+ 1 ถึงเบอร+ 5 โดยที่เบอร+ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุดคือมีอัตราการประหยัดพลังงาน 
(Energy Efficiency Ratio: EER) มากกว�า 11.0 หน�วย โดยผู�ออกฉลากประหยัดไฟในป\จจุบันคือ
กระทรวงพลังงานซึ่งจะมีตราของกระทรวงซ�อนอยู�บนฉลาก เริ่มใช�ต้ังแต� พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) 
จากเดิมออกโดยการไฟฟ[าฝZายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไม�มีโลโก�ใดเว�นปs ค.ศ. ที่ออกบนฉลาก 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.18 ฉลากลดคาร+บอน 
ที่มา http://carbonfootprintthailand.blogspot. 
com/2011/06/blog-post_20.html 
 

ภาพท่ี 7.19 ฉลากประเภทที่ 4 ฉลากประหยัดไฟฟ[าเบอร+ 
ที่มา : http://qualitydesign.gagto.com/?cid=484797 
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6.5 การจัดการห$วงโซ$อุปทานสีเขียว 
การจัดการห�วงโซ�อุปทานสีเขียว(Green supply chain management: GSCM) 

หมายถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโซ�อุปทานเพื่อลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมตลอดกระบวนการ
ห�วงโซ�อุปทานขององค+กรหน่ึงๆ (Seuring et al., 2008: 112) 

โดยห�วงโซ�อุปทานประกอบด�วยข้ันตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข�องกันทั้งทางตรงหรือทางอ�อม
เพื่อเติมเต็ม (fulfill) ความต�องการของลูกค�า โดยวงจรของโซ�อุปทานมิได�หมายถึงเฉพาะผู�ผลิตและผู�
จัดหาวัตถุดิบเท�าน้ัน แต�ยังรวมถึงผู�ขนส�งสินค�า ผู�ค�าปลีก และลูกค�าอีกด�วย (Chopra and Meindl, 
2007: 25) ซึ่งแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล�อมผ�านห�วงโซ�อุปทานสีเขียวถูกประยุกต+ใช�อย�างแพร�หลาย
จากองค+กรผู�ซื้อที่มีนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดหาที่เปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยหลักการและ
กระบวนการดําเนินงาน 

6.5.1 หลักการแนวทางการจัดการห$วงโซ$อุปทานสีเขียว 
การจัดการโซ�อุปทานสีเขียวประกอบไปด�วย กิจกรรม การจัดซื้อจัดหา/การได�มา

ซึ่งวัตถุดิบ การผลิตการกระจายสินค�า และการนําวัสดุที่ผ�านกระบวนการใช�แล�วนํากลับมาใช�ใหม� clf
แสดดังภาพที่ 7.20 ทั้งน้ีจุดเน�นสําคัญของหลักการการจัดการโซ�อุปทานสีเขียว คือ การพัฒนาและ
ปรับปรุงอย�างต�อเน่ืองเพื่อลดการเกิดผลกระทบที่มีต�อสิ่งแวดล�อมภายใต�หลักการพื้นฐาน ได�แก� 

1) การระบุของเสียที่เกิดข้ึนตลอดห�วงโซ�อุปทาน มลพิษและของเสียเปUนสิ่งแสดง
ให�เห็นถึงความไม�สมบูรณ+ของกระบวนการ การด�อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) ระบุแนวทางและวิธีการในการลดของเสีย โดยจะวิเคราะห+โอกาสในการ
ตรวจสอบกระบวนการ ทรัพยากร วัตถุดิบ ตลอดจนแนวคิดสําหรับกระบวนการทํางาน 

3) ดําเนินการลดของเสียดังกล�าวตลอดห�วงโซ�อุปทานสีเขียว เน�นหลักการพัฒนา
และปรับปรุงอย�างต�อเน่ืองโดยมุ�งเน�น หรือกําหนดเป[าหมายที่วัสดุที่เปUนของเสีย พลังงานที่สูญเปล�า 
และอัตราการใช�ทรัพยากรที่ตํ่ากว�าประโยชน+ที่ควรได�รับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7.20 กระบวนทีก่ารเกี่ยวข�องกบัห�วงโซ�อุปทานสเีขียว 
ที่มา: Chopra and Meindl (2007) 
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6.5.2 แนวทางการจัดการห$วงโซ$อุปทานสีเขียว 
แนวทางสําคัญในการจัดการห�วงโซ�อุปทานสีเขียว สามารถดําเนินการเพิ่มเติมจาก

วิธีการจัดการห�วงโซ�อุปทานเดิมได�ดังภาพแนวคิดของการจัดการห�วงโซ�อุทานสีเขียว (ภาพที่7.21) ซึ่ง
มีองค+ประกอบ  (เสาวนิตย+ จันทนโรจน+, 2553: 112) ดังน้ี 

1) ทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑ+ให�คํานึงถึงสิ่งแวดล�อม (Green Design) ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ+น้ันจะต�องเน�นในเรื่องของการลดการใช�วัตถุดิบลง 

2) การจัดซื้อที่เปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Purchasing) ในข้ันตอนของ 
การดําเนินการจัดซื้อซึ่งเปUนกิจกรรมขาเข�า (Inputs) ของห�วงโซ�อุปทานสีเขียว โดยการดําเนินการลด
ข้ันตอนของการติดต�อด�วยเอกสาร โดยหันมาใช�ในรูปแบบและวิธีการที่เปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
(Green purchasing) 

3) การผลิตด�วยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเปUนมิตรต�อสิง่แวดล�อม (Green manu- 
facturing) การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช�ในกระบวนการผลติ สามารถลดปรมิาณของเสียทีเ่กิดจาก
การใช�เช้ือเพลิงลงได� 

4) ดําเนินการขนส�งที่มีประสิทธิภาพและเปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green 
Distribution) การมีแนวคิดในกระบวนการขนส�งที่เปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อมด�วย 

5) การติดต�อสื่อสารกับลูกค�าเพื่อประสิทธิภาพ การบริโภคที่ เปUนมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม (Green consumption) ผู�บริโภคเปUนองค+ประกอบที่สําคัญในห�วงโซ�อุปทานสีเขียวที่จะ
ทําให� วัตถุประสงค+ของเป[าหมายในการสร�างความเปUนมิตรต�อสิ่ งแวดล�อมของการจัดการ 
ห�วงโซ�อุปทานสีเขียวบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง 

6) การทําโลจิสติกส+ย�อนกลับ (Reverse logistics) เปUนการนําซากผลิตภัณฑ+ที่ใช�
แล�วนํากลับมารีไซเคิล 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.21 แนวทางจัดการห�วงโซ�อุปทานสีเขียว 
ที่มา: http://smbp.uwaterloo.ca/wp-content/uploads/2013/11/131105-scm.jpg 
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6.5.3 ประโยชน(ของแนวคิดการจัดการห$วงโซ$อุปทานสีขียว 
1) การจัดการห�วงโซ�อุปทานสีขียวให�การใช�ทรัพยากรตลอดทั้งห�วงโซ�อุปทาน

เปUนไปอย�างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม โดยสนับสนุนให�คู�ค�าตลอดวงจร 
มีการจัดการสิ่งแวดล�อมที่ดีตลอดทั้งห�วงโซ� 

2) ตอบสนองความต�องการการบริโภคที่เปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อมและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข�งขันทางการค�า 

3) ลดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม และลดความเสี่ยงด�านสุขภาพ ความปลอดภัย
และลดต�นทุนในการบําบัดของเสีย 

4) ผู�ผลิตสามารถสร�างศักยภาพ และการดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากยุโรป 
และญี่ปุZน ลดต�นทุนในการบําบัดของเสีย 

5) ผู�ผลิตบรรลุข�อกําหนดด�านสิ่งแวดล�อมกับผู�ส�งมอบและเปUนพี่เลี้ยงช�วยเหลือ
ธุรกิจขนาดเล็กในการปรับปรุงด�านสิ่งแวดล�อม 

6) ผู�บริโภคเข�าถึงผลิตภัณฑ+ที่เปUนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม การเลือกใช�ผลิตภัณฑ+และ
การบริการที่ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 

6.6 กฎหมายสิ่งแวดล อม 
กฎหมายสิ่งแวดล อม (Environmental law) เปUนกฎหมายประเภทหน่ึงมักตราข้ึน

เพื่อใช�ควบคุมพฤติกรรมของรัฐ ซึ่งเกิดจากฉันทามติ (Consensus) ระหว�างรัฐต�างๆเพื่อจุดประสงค+ที่
จะอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง การใช�ทรัพยากรแบบย่ังยืน (resource 
conservation and sustainable use) กฎหมายสิ่งแวดล�อมหมายความรวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล�อม
ภายในประเทศและกฎหมายสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ (อุดมศักด์ิ สินธิพงษ+, 2556: 2) 

6.6.1 เจตนารมณ(ของกฎหมายสิ่งแวดล อม 
กฎหมายสิ่ ง แวดล� อม เ ปU นมาตรกา รทางสั งคมที่ นํ ามา ใช� เ พื่ อ จั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่สําคัญ เพราะหากประชาชนขาดจริยธรรมและขาดระเบียบวินัย
จะส�งผลนําไปสู�ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได� ดังน้ันกฎหมาย
สิ่งแวดล�อมจึงมีเจตนารมณ+ 4 ประการคือ 

1) การปvองกัน (Prevention) การป[องกันมลพิษและความเสียหายที่จะเกิดกับ
สิ่งแวดล�อม เปUนวัตถุประสงค+หลักที่สําคัญของกฎหมายสิ่งแวดล�อม ซึ่งเปUนป\จจัยสําคัญที่จะนําไปสู�
สิ่งแวดล�อม (Environmental media) ที่ดี 

2) การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล อม (Setting environmental 
quality standard) กฎหมายสิ่งแวดล�อมจะกําหนดเกณฑ+มาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึน 
จากภาคอุตสาหกรรมในระดับที่พอจะยอมรับได� เปUนหลักเกณฑ+ที่เดินสายกลาง การกําหนดเขตแดน
แห�งการดําเนินกิจการอุตสาหกรรม โดยที่ยังคงไว�ซึ่งสิ่งแวดล�อมที่ดีด�วยเหตุผลที่ว�า แม�จะการดําเนิน
กิจการที่อาจก�อให�เกิดมลพิษ แต�ในขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน+แก�สังคม ทั้งเรื่องการจ�างแรงงาน 
การผลิตสินค�าและบริการ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายของประชาชน ซึ่งกฎหมาย
สิ่งแวดล�อมเองก็ยอมรับว�า สังคมยุคใหม�ไม�สามารถดํารงอยู�ได� โดยปราศจากกระบวนการ           
ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเปUนมลพิษต�อสิ่งแวดล�อมอยู�บ�าง ดังน้ันกฎหมายสิ่งแวดล�อม จึงมีหลักการว�า   
รัฐควรอนุญาตให�ประกอบอุตสาหกรรมได�ภายใต�การควบคุม 
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3) การเยียวยา (Clean-up/remediation) บางกรณีการป[องกันสิ่งแวดล�อม 
มิให�ถูกทําลายอาจจะไม�ทันการ เมื่อสิ่งแวดล�อมถูกทําลายไปแล�ว จึงจําเปUนที่กฎหมายสิ่งแวดล�อม 
จะต�องเข�ามาเยียวยา โดยมีวิธีการเฉพาะ แตกต�างจากการเยียวยาความเสียหายในคดีแพ�งโดยทั่วไป 

4) เจตนารมณ(ของกฎหมายสิ่งแวดล อมท่ีมีโทษทางอาญา เจตนารมณ+ของ
กฎหมายสิ่งแวดล�อมที่มีโทษทางอาญาน้ัน โดยหลักแล�ว กฎหมายมีเจตนารมณ+ที่ต�องการป[องกันหรือ
ควบคุมมลพิษ ซึ่งแตกต�างจากเจตนารมณ+ของกฎหมายอาญาโดยทั่วไป ที่มุ�งจะลงโทษผู�กระทําผิด 
หรือเพื่อปกป[องคุ�มครองสังคมส�วนรวม 

6.6.2 กฎหมายสิ่งแวดล อมท่ีสําคัญในปjจจุบัน 
ป\จจุบันกฎหมายสิ่งแวดล�อมถูกมองว�าเปUนเครื่องมืออย�างหน่ึงในการโฆษณา และ

ส�งเสริมกลไกการพัฒนาอย�างย่ังยืน การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล�อมในขณะน้ี เปUนไปเพื่อพัฒนา
มาตรการด�านสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพมากกว�าเดิมที่ใช�มาตรการบังคับและควบคุม (Command 
and control) ซึ่งผู�คนมักไม�พึงใจนัก ผลส�วนหน่ึงที่ได�จากการปฏิรูปดังกล�าว โดยตัวอย�างกฎหมาย
สิ่งแวดล�อมภายในประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศที่สําคัญ ได�แก� 

1) กฎหมายสิ่งแวดล อมภายในประเทศ 
1.1) รัฐธรรมนูญกับการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

1.1.1) การกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยต้ังแต�ฉบับที่ 
2517 จนถึงกระทั่งฉบับป\จจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับปs พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติให�สิทธิของบุคคล
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร�วมกับภาครัฐ มีมากถึง 8 มาตราด�วยกันอาจเรียกได�ว�า
เปUน "รัฐธรรมนูญฉบับสีเขียว (Green constitution)"  

1.1.2) ป\จจุบันได�มีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยต้ังแต�ฉบับที่ 2550
ซึ่งมีบทบัญญัติที่ให�ความสําคัญด�านสิ่งแวดล�อมไว�อย�างกว�างขวาง ในการให�ความสําคัญต�อสิทธิของ
ชุมชนด้ังเดิมเพื่อให�มีส�วนร�วมในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�ชุมชนมีสิทธิ
ในด�านต�างๆ ได�แก� การดํารงชีวิตอยู�ในสิ่งแวดล�อมที่ดีและมีคุณภาพ การมีส�วนร�วมในการส�งเสริมและ
รักษาคุณภาพและสิ่งแวดล�อม การเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร  การได�รับข�อมูลข�าวสารก�อนการอนุญาตหรือ
การดําเนินโครงการที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ�าน
กระบวนการรับฟ\งความคิดเห็น และกฎหมายดังกล�าวได�กําหนดหน�าที่ให�ประชาชนมีหน�าที่ในการ
อนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�ภาครัฐมีหน�าที่ในการส�งเสริมและสนับสนุนให�
ประชาชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมถึงให�องค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีการจัดการที่ดี ในการบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน+จากทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2) พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 
เปUนกฎหมายแม�บทที่ใช�ในการคุ�มครองสิ่งแวดล�อมโดย คือ มีบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวข�องกับการจัดการและบํารุงรักษาสิ่งแวดล�อมอย�างรอบด�าน มีทั้งหมด 7 หมวด ครอบคลุมถึง
การจัดการป\ญหามลพิษทุกรูปแบบอย�างเปUนระบบ นอกจากน้ียังได�มีการนําหลักการใหม�ๆมาใช�ใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมรวมทั้งหลักการที่สําคัญอีกหลายประการดังที่ปรากฏในหมายเหตุท�าย
พระราชบัญญัติดังกล�าว ดังน้ี 

1.2.1) ส�งเสริมประชาชนและองค+กรเอกชนให�มีส�วนร�วมในการส�งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
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1.2.2) จัดระบบการบริหารงานด�านสิ่ งแวดล�อมให� เปUนตามหลัก 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

1.2.3) กําหนดอํานาจหน�าที่ของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจและราชการ
ส�วนท�องถ่ินให�เกิดการประสานงาน และมีหน�าที่ร�วมกันในการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
และกําหนดแนวทางปฏิบัติในส�วนที่ไม�มีหน�วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

1.2.4) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด�วยการจัดให�มีระบบบําบัด
อากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ+ต�าง ๆ  เพื่อแก�ไขป\ญหา
เกี่ยวกับมลพิษ 

1.2.5) กําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบของผู�ที่เกี่ยวข�องกับการทําให�เกิด
มลพิษให�เปUนไปโดยชัดเจน 

1.2.6) กําหนดให�มีมาตรการส�งเสริมด�านกองทุนและความช�วยเหลอืด�าน
ต�างๆ เพื่อเปUนการจูงใจให�มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน�าที่ ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
จึงจําเปUนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

1.3) กฎหมายสิ่งแวดล�อมภายในประเทศฉบับอื่นๆ ที่สําคัญ ได�แก� 
1.3.1) พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว+ปZา พ.ศ.2535 
1.3.2) พระราชบัญญัติโรงงาน 2535 
1.3.3) นโยบายและแผนส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ 

พ.ศ. 2540-2559 
1.3.4) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  พ.ศ. 

2522 
1.3.5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
1.3.6) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
1.3.7) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ+อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 
1.3.8) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดปริมาณสารเจือปน

ในอากาศ ที่ระบายออกจากปล�องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม�ใช�แล�วเปUนที่อันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

1.3.9) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 
2) กฎหมายสิ่งแวดล อมระหว$างประเทศ 

ประเทศไทยมีอนุสัญญาความร�วมมือกับต�างประเทศเพื่อจัดการด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่สําคัญหลายฉบับ ได�แก� 

2.1) พิธีสารมอนทรีออล (Montreal protocol) ซึ่งเริ่มใช�บังคับต้ังแต�วันที่ 1 
มกราคม ค.ศ. 1989 -คือ สนธิสัญญาสากลที่กําหนดข้ึนเพื่อควบคุม ยับย้ัง และรณรงค+ให�ลด 
การผลิตและการใช�สารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน เพื่อรักษาช้ันบรรยากาศโอโซนที่เริ่มจะสูญสลาย
เน่ืองจากสารเหล�าน้ี โดยสนธิสัญญาน้ีมุ�งไปที่การจํากัดการใช�กลุ�มสารประกอบประเภท
ไฮโดรคาร+บอนฮาโลเจนซึ่งพบว�ามีส�วนสําคัญในการทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน โดยสารทําลายช้ัน
โอโซนทั้งหมดน้ีมีส�วนผสมของคลอรีนหรือโบรมีนประกอบอยู�ด�วย (ในขณะที่สารที่ประกอบด�วย
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ฟลูออรีนเท�าน้ันจะไม�ทําลายช้ันโอโซน) สนธิสัญญาได�จําแนกสารทําลายช้ันโอโซนออกเปUนกลุ�มๆ โดย
แบ�งเปUนตารางเวลาที่ระบุถึงจํานวนปsที่การผลิตสารเหล�าน้ีจะต�องยุติลงและหมดสิ้นลงไปในที่สุด 

2.2) พิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) ค.ศ.1997 หรือ Convention of 
climate change : The Kyoto protocol 1997 มีวัตถุประสงค+ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก โดย 
พิธีสารเกียวโตมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1997 ในเกียวโต ประเทศญี่ปุZน และมามีผลใช�
บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ+ 2005 เพื่อให�กลุ�มประเทศอุตสาหกรรม ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก  
ซึ่งประกอบด�วยคาร+บอนไดออกไซด+ มีเทน ไนตรัสออกไซด+ ซัลเฟอร+เฮกซะฟลูออไรด+ ก�าซในกลุ�ม
ไฮโดรฟลูโอโรคาร+บอน (HFCs) และเปอร+ฟลูออโรคาร+บอน (PFCs) ในปs พ.ศ. 2553 ลง 5.2 % เมื่อ
เทียบกับปs ค.ศ. 1990 

2.3) อนุสัญญาเวียนนา (The Vienna convention) เพื่อการป[องกันโอโซน
ในบรรยากาศมิให�ถูกทําลาย และร�วมกันแก�ไขป\ญหาสิ่งแวดล�อมที่เกิดจากรูโหว�ของช้ันโอโซน โดย
สนับสนุนให�เกิดการวิจัย และความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนข�าวสารระหว�างประเทศต�าง ๆ 
นอกจากน้ีอนุสัญญายังประกอบด�วยข�อตกลงระหว�างประเทศที่จะลดและเลิกการใช�สารเคมีที่
ก�อให�เกิดการทําลายช้ันโอโซนอีกด�วย 

2.4) ไซเตส (CITES) : (The convention on international trade in 
endangered spices of wild fauna and flora) หรืออนุสัญญาวอชิงตัน (Washington 
convention) อนุสัญญาว�าด�วยการค�าระหว�างประเทศ ซึ่งเปUนสัตว+ปZาและพืชปZาที่ใกล�จะสูญพันธุ+ 
อนุสัญญามีผลบังคับใช�เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1975 โดยมีสํานักเลขาธิการไซเตส (นครเจนิวา
ประเทศสวิสเซอร+แลนด+) มีเป[าหมายคือการอนุรักษ+ทรัพยากรสัตว+ปZาและพืชที่ใกล�จะสูญพันธุ+หรือถูก
คุกคามทําให�ปริมาณร�อยหรอจนอาจเปUนเหตุให�สูญพันธุ+ วิธีการอนุรักษ+กระทําโดยการสร�างเครือข�าย
ทั่วโลกในการควบคุมการค�าระหว�างประเทศ (International trade) ทั้งสัตว+ปZา พืชปZา และ
ผลิตภัณฑ+ แต�ไม�ควบคุมการค�าภายในประเทศสําหรับชนิดพันธุ+ท�องถ่ิน (Native Species)  

6.7 สิ่งแวดล อมศึกษา 
6.7.1 ความเป7นมาและความหมายสิ่งแวดล อมศึกษา 

สิ่งแวดล อมศึกษา (Environmental Education) เกิดจากแนวคิดและ
หลักการปฏิบัติสิ่งแวดล�อม ได�แก� กฎบัตรเบลเกรด (Belgrade Charter) เกิดข้ึนในปs พ.ศ.2518
กล�าวถึง จุดมุ�งหมายและแนวทางปฏิบัติของสิ่งแวดล�อมศึกษา และถือเปUนหลักการในการดําเนินงาน
กระบวนการสิ่งแวดล�อมศึกษา ซึ่งเปUนกระบวนการสําคัญที่ทําให�ผู�คนได�ตระหนักถึงคุณค�า และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างเปUนรูปธรรม 

สิ่งแวดล�อมศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู� เพื่อมุ�งพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� 
ความเข�าใจในเรื่อง สิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติ สิ่ งแวดล�อมที่มนุษย+สร�าง ข้ึน ความสัมพันธ+ 
ระหว�างมนุษย+ กับสิ่งแวดล�อม การอนุรักษ+และพัฒนาสิ่งแวดล�อม และสภาพป\ญหาสิ่งแวดล�อม 
ที่เกิดข้ึน จนเกิดความรู�สึกเห็นคุณค�าของสิ่งแวดล�อมตระหนักและห�วงใยในสิ่งแวดล�อม มีค�านิยม   
เจตคติ และแรงจูงใจ การเข�าไปมีส�วนร�วมในการป[องกันและปรับปรุงสภาพแวดล�อมให�มีสภาพที่ดีข้ึน 
รวมทั้งมีทักษะในการระบุป\ญหา และการตัดสินใจหาทางเลือกในการแก�ไขป\ญหาได�อย�างเหมาะสม 
ตลอดจนการเข�ามาร�วมมือกันรับผิดชอบในการปกป[อง และการแก�ไขป\ญหาสิ่งแวดล�อมที่เกิดข้ึนให�
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บรรเทาลงทั้งในระดับบุคคล กลุ�ม และ สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�
ย่ังยืนตลอดไป(ฐากร สิทธิโชค, 2559: 5) 

6.7.2 หลักการของสิ่งแวดล อมศึกษา 
หลักการสิ่งแวดล�อมศึกษา คือ หลักการอันเปUนแนวทางของสิ่งแวดล�อมศึกษาที่ได�

กําหนดไว�ในปฏิญญาสากลเบลเกรด(Belgrade Charter) ในการประชุมสิ่งแวดล�อมศึกษาระหว�าง 
ประเทศที่เมืองทบิลิซิ ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 1977(UNESCO, 1987: 27) และสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห�งชาติ (2535: 52) โดยหลักการของสิ่งแวดล�อมศึกษาไว� ดังน้ี 

1) พิจารณาสิ่งแวดล�อมทั้งมวล มองทุกอย�างเปUนองค+รวม ไม�ว�าจะเปUนทางด�าน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย+สร�างข้ึน รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและ
สุนทรียภาพ 

2) ควรจะเปUนกระบวนการที่เกิดข้ึนต�อเน่ืองตลอดชีพ เช�น การศึกษาตลอดชีวิต 
3) ควรจะมีลักษณะที่ ผนวกเน้ือหา กิจกรรม หลายๆวิชาเข�าด�วยกัน หรือเรียกอีก

อย�างหน่ึงว�า สหพันธ+วิทยาการ หรือเชิงบูรณการ 
4) ควรจะเน�นการเข�ามามีส�วนร�วมในการป[องกันและแก�ไขป\ญหาสิ่งแวดล�อม 
5) ควรมอง ประเด็นภาพรวมของโลก ในขณะที่เน�นความแตกต�างแต�ละภูมิภาค 
6) ควรเน�นสถานการณ+ สิ่งแวดล�อมให�ครอบคลุมอดีต ป\จจุบันและอนาคต 
7) ควรจะมองการพัฒนาและการเติบโตของการ พัฒนาทั้งหมดที่เกิดข้ึนและ

คํานึงถึงสิ่งแวดล�อมด�วย 
8) ควรส�งเสริมให�เห็นถึงคุณค�าและความจําเปUน ในการที่จะร�วมกันและแก�ไข

ป\ญหาสิ่งแวดล�อม ทั้งในระดับท�องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก 
โดยการมองอย�างองค+รวมจะถูกใช�เปUนแกนกลางในกระบวนการสิ่งแวดล�อม

ศึกษา ที่ต�องมองให�ครบและรอบด�าน มองอย�างเช่ือมโยงทั้งในภาพใหญ�หรือภาพย�อย 
6.7.3 กระบวนการสิ่งแวดล อมศึกษา (Environmental education process) 

กระบวนการสิ่งแวดล�อมศึกษามีองค+ประกอบสําคัญอยู� 5 ประการ ได�แก� 
1) การรับรู�ป\ญหา (Awareness)กระบวนการที่ช�วยให�รับรู�ป\ญหาและพิจารณา 

วิเคราะห+อย�างรอบด�านในการเกิดป\ญหา และผลกระทบแนวกว�างและแนวด่ิง 
2) ความรู� (Knowledge) กระบวนการช�วยให�ได�เรียนรู�และเข�าใจพื้นฐานของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความสัมพันธ+ระหว�างมนุษย+กับสิ่งแวดล�อมการเกิดป\ญหาสิ่งแวดล�อมและ
แนวทางแก�ไข 

3) ทัศนคติ (Attitude) กระบวนการช�วยให�มีค�านิยม ห�วงใย ต้ังใจจริง และมุ�งมั่น
ที่จะมีส�วนร�วมในการรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล�อม 

4) ทักษะ (Skill) กระบวนการช�วยให�เกิดทักษะที่จําเปUนในการช้ีป\ญหาและ
ดําเนินการตรวจสอบ รวมทั้งร�วมกันหาหนทางแก�ไขป\ญหาเหล�าน้ัน 

5) การมีส�วนร�วม (Participation) กระบวนการช�วยให�มีประสบการณ+ในการนํา
ความรู� และทักษะที่ได�มาใช�ในการดําเนินการหาทางแก�ไขป\ญหาสิ่งแวดล�อมต�าง ๆ 
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6.7.4 วิธีการท่ีใช ในการเรียนการสอนสิ่งแวดล อมศึกษา (Approach in environ- 
mental education) 

การเรียนการสอนสิ่งแวดล�อมศึกษาแบ�งออกเปUน3 ลักษณะ(Fien, 1988: 4)  ดังน้ี  
1) การศึกษาในสิ่งแวดล�อม(Education in the environment) เปUนการเรียน

การสอนที่เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�รับการส�งเสริมและพัฒนาจิตสํานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม โดยให�ผู�เรยีน
ได�สัมผัสกับสิ่งแวดล�อมโดยตรง การเรียนการสอนจึงควรเปUนการเรียนนอกห�องเรียนหรือ 
การทํากิจกรรมภาคสนาม และมีการเก็บข�อมูลในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การสังเกต การวาดภาพ 
และการสัมภาษณ+ เปUนต�น โดยการเรียนแบบน้ีจะช�วยให�ผู� เรียนเข�าใจความสัมพันธ+และ 
ความสลับซับซ�อนของธรรมชาติ ซึ่งจะช�วยให�ผู�เรียนได�พัฒนาจิตสํานึกและให�ร�วมมือในการสงวน
รักษา และดูแลสิ่งแวดล�อม 

2) การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม (Education about the environment 
เน่ืองจากมีความเช่ือว�าความรู�สึกและจิตสํานึกเท�าน้ันไม�เพียงพอที่จะก�อให�เกิด พฤติกรรมการใช�
สิ่งแวดล�อมอย�างชาญฉลาดได� จึงมีความจําเปUนอย�างย่ิงที่จะต�องทําให�มนุษย+ได�เข�าใจกระบวนการ 
ทางธรรมชาติ และผลกระทบอันเน่ืองมาจากการกระทําของมนุษย+ที่มีต�อสิ่งแวดล�อม ดังน้ันการศึกษา
แบบน้ีจึงเปUนการเน�นการถ�ายทอดความรู�เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม เช�น นิเวศวิทยา วงจรชีวิต ประชากร
ศึกษา และผลกระทบจากกิจกรรมต�าง ๆ ของมนุษย+ต�อสิ่งแวดล�อมในแง�มุมต�าง ๆ ผู�เรียนจําเปUนต�อง 
รู�ว�าสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติทํางานอย�างไร เพื่อที่จะช�วยรักษาให�มันอยู�อย�างสมดุลและมีความย่ังยืน 

3) การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล�อม (Education for the environment) เปUนการศึกษาที่
มุ�งจะส�งเสริมให�เกิด ความใส�ใจและความสามารถที่จะปรับวิถีชีวิต ตลอดจนเกิดความสามารถใน 
การพิจารณาสิ่งแวดล�อมอย�างพินิจพิเคราะห+ เพื่อให�การใช�ทรัพยากรเปUนไปอย�างเหมาะสมและชาญ
ฉลาด อีกทั้งยังเปUนการช�วยให�ผู�เรียนเกิดความกระตือรือร�นในการปรับปรุงสิ่งแวดล�อม เพื่อให�บรรลุ
ตามวัตถุประสงค+ การศึกษาสิ่งแวดล�อมแบบน้ีจําเปUนต�องอาศัย การศึกษาสองแบบ (Education in 
และ Education about) ที่กล�าวถึงข�างต�นเปUนพื้นฐาน เพราะการศึกษาในสิ่งแวดล�อม และ 
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมน้ัน จะช�วยให�ผู�เรียนได�ข�อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมและเกิดความรู�สึก
รับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม ซึ่งจะก�อให�เกิดการพัฒนาจรรยาบรรณสิ่งแวดล�อม แรงจูงใจและเกิดทักษะ
ที่จําเปUนในการเข�าไปมีส�วนร�วมในการปรับปรุงสิ่งแวดล�อม 

สภาพการเรียนการสอนสิ่ งแวดล�อมในป\จจุบันมักจะสอนในรูปแบบของ 
การศึกษาในสิ่งแวดล�อมและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมเท�าน้ัน ส�วนการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล�อมที่จะช�วยให�นักเรียนเกิดความตระหนัก ทัศนคติ ค�านิยม ที่จะนําไปสู�
พฤติกรรมที่ดีต�อสิ่งแวดล�อมน้ันยังมีน�อยมาก ดังน้ันผู�สอนหรือนักสิ่งแวดล�อมศึกษาจําเปUนอย�างย่ิงที่
จะต�องมีความรู�ความเข�าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอน สิ่งแวดล�อมเพื่อสิ่งแวดล�อม 
อย�างแท�จริงเพื่อที่เราจะได�ช�วยกันสร�างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมให�มากข้ึน และ 
เพื่อที่มนุษย+จะได�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู�ในสิ่งแวดล�อมที่ดีอย�างย่ังยืน 

6.8 องค(กรทางสิ่งแวดล อม 
ป\ญหาความเสื่อมโทรมที่เกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมส�งผลให�ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนของประเทศต�างๆ ทั่วโลกให�ความสําคัญต�อการดําเนินการเพื่อแก�ไขป\ญหาที่เกิดข้ึน 
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จึงมีการจัดต้ังองค+กรทั้งในและต�างประเทศเพื่อทํางานด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมหลาย
องค+กร ดังน้ี 

6.8.1 องค(กรในประเทศท่ีมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
องค(กรในประเทศ หมายถึง องค+กรที่ทํางานด�านทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล�อม มี 2 กลุ�ม ทั้งที่เปUนองค+กรของรัฐ องค+กรของประชาชน และองค+กรของเอกชนที่ ได�แก� 
1) องค(กรภาครัฐ  

โดยองค+กรภาครัฐที่ดําเนินในด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยตรง
ในป\จจุบัน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเปUนประทรวงที่ต้ังข้ึนมาใหม�ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยมีการยุบรวมและการจัดระบบงานที่
เกี่ยวข�องกับในด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ที่กระจายอยู�ในหน�วยงานอื่นให�เข�ามาร�วมกัน
โดยมีอํานาจและหน�าที่ ในหมวด 9 มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีอํานาจหน�าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ+
และฟ^_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การจัดการใช�ประโยชน+อย�างย่ังยืน และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนดให�เปUนอํานาจหน�าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ
ส�วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

2) องค(กรประชาชนและองค(กรเอกชน 
องค(กรประชาชน หมายถึง องค+กรที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนใน

หมู�บ�านหรือในท�องถ่ิน ที่มีเจตคติด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมภายในชุมชนและ
ท�องถ่ิน ร�วมกัน องค+กรประชาชน เปUนองค+กรที่ไม�ได�จดทะเบียนเปUนองค+กรเอกชนตามกฎหมาย 

องค(กรเอกชน หมายถึง องค+กรที่จัดต้ังจากการรวมตัวของเอกชนโดยมี 
การจดทะเบียนเปUนองค+กรเอกชนด�านการคุ�มครองสิ่งแวดล�อมและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ
(พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ, 2535) 

2.1) องค(กรประชาชนและองค(กรเอกชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมท่ีสําคัญ ได�แก� 

2.1.1) มูลนิธิคุ มครองสัตว(ปxาและพรรณพืชแห$งชาติแห$งประเทศไทย 
ในพระบรมชินูปถัมภ( ก�อต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค+เพื่อช�วยเหลือชีวิต
สัตว+ปZาในส�วนที่ไม�ขัดต�อกฎหมายหรือกฎระเบียบของราชการ ให�คําปรึกษาในการจัดการเรื่องการ
อนุรักษ+สัตว+ปZาในถ่ินกําเนิด การอนุรักษ+สัตว+ปZานอกถ่ินกําเนิด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว+ปZา 
รณรงค+ เผยแพร�ข�อมูล และประสานความร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข�องกับ 
การอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ สร�างเครือข�ายตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดําเนินกิจกรรมและ
ประสานงานด�านการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย วางแผนในการจัดการ
ฟ^_นฟูสภาพปZาธรรมชาติและศึกษาแนวทางการนําสัตว+คืนสู�ปZาธรรมชาติ 

2.1.2) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก�อต้ังเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2533  
เปUนองค+กรที่ทํางานบนพื้นฐานประโยชน+ของธรรมชาติและมนุษย+ มีความย่ังยืนขององค+กรและ 
มีการดําเนินงานที่มุ�งแก�ป\ญหาระยะยาวบนพื้นฐานแห�งความเปUนจริงทางวิชาการและมีความสามารถ
ที่จะปรับใช�ความรู� นโยบาย และเทคนิคทุกด�านตามสถานการณ+ที่เปลี่ยนแปลงให�ได�” มูลนิธิน้ี 
มีวัตถุประสงค+เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการก�อให�เกิดความรู�ความคิดเห็น และเผยแพร�ความรู� 
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ทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ส�งเสริมให�
ประชาชนที่อยู�ในบริเวณใกล�เคียงพื้นที่เขตปZาอนุรักษ+ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ+ปZาไม�
และสัตว+ปZา 

2.1.3) มูลนิธิชัยพัฒนา ก�อต้ังเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 โดย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได�มีพระราชดําริให�จัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการพฒันาอื่น ๆ เพื่อช�วยเหลือ
ประชาชนในด�านเศรษฐกจิ และสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได� 
การดําเนินงานของมลูนิธิชัยพัฒนา จะเน�นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ไม�ซ้ําซ�อนกบัโครงการของรฐัที่มี
อยู�แล�ว แต�จะพยายามสนับสนุน ส�งเสริม และ ประสานงานให�โครงการต�าง ๆ เกิดความสมบูรณ+และ
สามารถดําเนินการได�อย�างรวดเร็ว สอดคล�องกับสถานการณ+ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงการของรัฐ 
ถูกจํากัดด�วยเงื่อนไขของระเบียบต�าง ๆ ทําให�ไม�สามารถดําเนินการได�ทันที ดังน้ันเพื่อให�โครงการน้ัน
ดําเนินการได�อย�างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพสงูสุด  
                                          ตัวอย�างองค+กรเอกชนเพื่อการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล�อมอื่นๆ ที่สําคัญ แสดงดังตารางที่ 7.1 
ตารางท่ี 7.1 องค+กรประชาชนและองค+กรเอกชนเพื่อการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมที่สําคัญ 
 

องค(กรประชาชนและองค(กรเอกชนด านการอนุรักษ(สิ่งแวดล อม 
มูลนิธิศุภนิมิตแห�งประเทศไทย สมาคมหยาดฝน 
สมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล�อมแห�งประเทศไทย มูลนิธิโลกสดใส 
มูลนิธิส�งเสรมิยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ+ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

มูลนิธิสิง่แวดล�อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย�างย่ังยืน (ประเทศไทย) 

มูลนิธิเพื่อการพฒันาสิ่งแวดล�อมและพลังงาน  มูลนิธิกล�วยไม�ไทย  
สมาคมอนุรักษ+ศิลปกรรมและสิ่งแวดล�อม มูลนิธิต�นไม�สเีขียว  
มูลนิธิช�างแห�งประเทศไทย  มูลนิธิเพื่อนช�าง 
มูลนิธิประเทศสเีขียว  สมาคมไทบ�าน  
สมาคมต�อต�านสภาวะโลกร�อน  มูลนิธิพิทักษ+ธรรมชาติเพื่อชีวิต 
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน+  มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง  
สมาคมฅนฮักถ่ิน มูลนิธิ “ปZาทะเลเพื่อชีวิต”  
มูลนิธิโลกย่ังยืน  มูลนิธิแม�ฟ[าหลวง  

ที่มา: กรมส�งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล�อม, (2559) 
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6.8.2 องค(กรภายนอกประเทศท่ีมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม 

องค+กรนอกภาครัฐจากต�างประเทศที่เข�ามาดําเนินกิจกรรมในประเทศไทย 
มีจุดมุ�งหมายในการดําเนินงาน คือ เน�นการทํางานในด�านสิทธิมนุษยชนและเน�นการพัฒนาในพื้นที่ 
ซึ่งองค+กรต�างประเทศที่มีการดําเนินการด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของประเทศไทย เช�น 

1) องค(กรกรีนพีชหรือสันติภาพสีเขียว (Green peace)เปUนองค+กรพัฒนา
เอกชนนานาชาติที่ทํางานด�านการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่ไม�ได�หวังผลกําไร 
โดยมีเป[าหมายหลักเพื่อการฟ^_นฟูสิ่งมีชีวิตในโลกให�มีความเข�มแข็ง ดํารงไว�ซึ่งความหลากหลาย
ทางด�านชีวภาพและสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ ต้ังแต� พ.ศ. 2541 ที่กลุ�มกรีนพีชเริ่มแสดงบทบาท
เพื่อให�มีการยุติการทดลองระเบิดนิเคลียร+ของสหรัฐอเมริกา ที่เกาะแอมซิตกา เปUนต�นมา กรีนพีชได� 
รณรงค+และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาทของการป[องกันสิ่งแวดล�อมของโลกอย�างต�อเน่ือง 
โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับการรณรงค+ในด�านป\ญหาของสิ่งแวดล�อมที่สําคัญ ได�แก� ป\ญหา 
การตัดไม�ทําลายปZาที่เกิดข้ึนในแหล�งต�าง ๆ ของโลก ป\ญหาการใช�ประโยชน+จากมหาสมุทรที่เกิน 
ความจําเปUน ป\ญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ตลอดจนการดําเนินโครงงานในการรณรงค+
ปกป[องสุขภาพของมนุษย+และสัตว+  โดยขจัดแหล� งกําเ นิดของมลพิษตกค�าง การปกป[อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และความพยายามในการทําให�สาธารณชนสนใจต�ออันตราย
ด�านสิ่งแวดล�อมของสิ่งมีชีวิตที่ผ�านมา กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะกระบวนการที่
นํามาใช�ในการผลิตอาหาร สําหรับประเทศไทย องค+กรกรีนพีชได�ให�ความสําคัญในการเลือกประเทศ
ไทยเปUนที่ต้ังสํานักงานเพื่อการประสานงานกับองค+กรกรีนพีช และการรณรงค+เกี่ยวกับป\ญหาทางด�าน
มลพิษที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล�อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยได�จัดต้ังสํานักงานข้ึนใน
กรุงเทพมหานครช่ือว�า กรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เป�ดดําเนินการวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

2) กองทุนสัตว(ปxาโลกสากล(World wide fund for nature - WWF) เปUน
องค+การอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ เปUนอีกองค+กรหน่ึงที่มีเครือข�ายในประเทศต�าง ๆ 
โดยยับย้ังการทําลายสิ่งแวดล�อม และสนับสนุนให�มนุษย+อยู�ร�วมกับธรรมชาติ และใช�พลังงานทดแทน 
ป\จจุบันเน�นการทํางานในด�าน ปZาไม� ระบบนิเวศวิทยาของพื้นนํ้ามหาสมุทร รวมทั้งชายฝ\�งทะเล 
สัตว+ใกล�สูญพันธุ+ การบําบัดสารพิษที่เกิดจากสารเคมี องค+การแห�งน้ีเปUนองค+กรอนุรักษ+อิสระใหญ�ทีส่ดุ
ในโลก ที่มีผู�สนับสนุนมากกว�า 5 ล�านรายจากทั่วโลก ดําเนินโครงการอนุรักษ+ต�างๆ 12,000 โครงการ 
ใน 153 ประเทศ องค+การกองทุนสัตว+ปZาโลกสากลมีสถานะเปUนมูลนิธิ ค.ศ. 2010 โดยองค+กร 
กองทุนสัตว+ปZาโลกสากลได�ก�อต้ังเมื่อ 11 กันยายนพ.ศ. 2504 ที่เมืองมอร+เกส ประเทศสวิตเซอร+แลนด+ 
สําหรับบทบาทของกองทุนสัตว+ปZาโลกในประเทศไทยเริ่มต�นข้ึนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 เพื่อ
ดําเนินการและกิจกรรมด�านการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อม เชิงปลุกจิตสํานึก และให�ความรู�อยู�หลายแห�ง 
(WWF, 2011)  
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7. บทสรุป 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความสําคัญต�อการพัฒนาและการสร�างสรรค+ 

ความเจริญของประเทศ โดยประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ+และมีสิ่งแวดล�อมที่ดีก็จะ
ส�งผลให�ประชาชนในประเทศน้ันมี คุณภาพชีวิตและความเปUนอยู�ที่ ดี และส�งผลให�ประเทศ
เจริญก�าวหน�าอย�างมั่นคงได�ในป\จจุบันและอนาคต ดังน้ันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจึงเปUนสิ่งจําเปUนและมีความสําคัญต�อมนุษย+ โดยมนุษย+เองจะต�องช�วยกันบํารุงและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมที่มีอยู�อย�างจํากัดให�คงอยู�อย�างย่ังยืน โดยต�องรู�จักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก�อให�เกิดการใช�อย�างคุ�มค�าและตามความจําเปUนเพื่อให�เกิดประโยชน+
สูงสุด อีกทั้งยังต�องมีการประยุกต+ใช�แนวคิดและเครื่องมือทางด�านสิ่งแวดล�อมมาใช�ประกอบ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพื่อให�มีการดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพและให�
ประโยชน+ต�อคุณภาพชีวิตมนุษย+รวมถึงความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติควบคู�ไปกับการพัฒนาใน
ด�านต�างๆ ที่เกิดข้ึนอย�างต�อเน่ือง 
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คําถามท ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
2. จงบอกสาเหตุที่ต�องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. จงอธิบายแนวคิดพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4. จงสรุปแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาพอสังเขป 
5. จงอธิบายความหมายและหลักการการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
6. มาตรการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทางตรง มีวิธีใดบ�าง จงยกตัวอย�างประกอบ

แนวทางละ 3 วิธี 
7. ให�นักศึกษายกตัวอย�างวิธีอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยทางอ�อมมา 5 วิธี 
8. จงอธิบายความหมายของนิเวศพัฒนา 
9. การพัฒนาอย�างย่ังยืนคืออะไร และต�องมีการพัฒนาด�านใดบ�างควบคู�กัน 
10. แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงสามารถนํามาใช�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมอย�างย่ังยืนได�อย�างไร 
11. หลักการวิทยาศาสตร+สิ่งแวดล�อมสามารถนํามาใช�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

อย�างย่ังยืนได�อย�างไร 
12. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO14000 คืออะไร 
13. ประโยชน+ของการทํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO14000 ต�อสิ่งแวดล�อมมีอะไรบ�าง 
14. ประเทศไทยใช�ระบบการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล�อมกี่หมวด ประกอบด�วยอะไรบ�าง  
15. เทคโนโลยีสะอาดคืออะไร และมีหลักการทํางานอย�างไรบ�าง 
16. ฉลากสิ่งแวดล�อมมีความสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างไร 
17. ฉลากสิ่งแวดล�อมมี่กี่ประเภท อะไรบ�าง พร�อมยกตัวอย�างประกอบประเภทละ 3 ฉลาก 
18. ผลิตภัณฑ+ที่ติดฉลากเขียว หมายความว�าอย�างไร และจะพบผลิตภัณฑ+ฉลากเขียวในผลิตภัณฑ+

ใดบ�าง 
19. การจัดการห�วงโซ�อุปทานสีเขียวคืออะไร และมีประโยชน+อย�างไรต�อสิ่งแวดล�อม 
20. จงยกตัวอย�างกฎหมายสิ่งแวดล�อมทั้งในประเทศและต�างประเทศมาอย�างละ 3 ฉบับ 
21. จงยกตัวอย�างองค+กรทางด�านสิ่งแวดล�อมภาครัฐบาลและเอกชนมาอย�างละ 5 องค+กร  
22. จงบอกวิธีการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล�อมมาพอสังเขป 
23. จงเสนอแนวทางหรือวิธีการที่ใช�ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพื่อการใช�

ประโยชน+อย�างย่ังยืนที่นักศึกษาจะนําไปปฏิบัติได�ในชีวิตประจําวัน 
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