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ค าน า 
 

        หนังสืออ่านประกอบการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ ๒ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จัดท าขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         อนึ่งการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูปนี้อาจมีข้อบกพร่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
 

สาระท่ี ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
              มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนเิวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
              มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้     
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

        ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อ    
การด ารงชีวิต 

๒. วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์   
๔. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
           ความเข้าใจที่คงทน 
                   เราจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจ าแนกระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
โครงสร้างของร่างกายที่ช่วยในการด ารงชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการพัฒนาให้ยั่งยืน 
           ความคิดรวบยอด 
                   สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จะมีโครงสร้างภายนอกแต่
ละส่วนท าหน้าที่แตกต่างกันซึ่งสามารถน ามาจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
 

 



 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ 
เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ 
ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็น
ตัวการส าคัญยิ่งที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย  

จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฎอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่
อ านวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่น  

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ก. ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่น ามาใช้ได้ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
๑. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่ 
๑) ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงาน จากดวงอาทิตย์ 

ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด  
๒) ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถูกใช้ในทางที่ผิด เช่น ที่ดิน น้ า ลักษณะภูมิ

ประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ า ๆ ซาก ๆ ในที่
เดิม ย่อมท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืช
สลับและหมุนเวียน  

๒. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่ 
๑) ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า 

ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ าเสียจากโรงงาน น้ าในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอัน
งดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจท าให้เกิดขึ้นใหม่ได้  

๒) ประเภทที่ไม่อาจท าให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พร สวรรค์ของมนุษย์ 
สติปัญญา เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์น้ า ฯลฯ  

๓) ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถน ามายุบให้ กลับเป็นวัตถุ
เช่นเดิม แล้วน ากลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองค า ฯลฯ  

๔) ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปน ากลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน น้ ามันก๊าซ อโลหะส่วนใหญ่ 
ฯลฯ ถูกน ามาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้  

ทรัพยากรธรรมชาติหลักที่ส าคัญของโลก และของประเทศไทยได้แก่ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ า แร่
ธาตุ และประชากร (มนุษย์)  

ข. สิ่งแวดล้อม  
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดจาก การกระท าของ
มนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
๑. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
๒. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างก าหนดขึ้น  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จ าแนกได้ ๒ ชนิด คือ  



 

 

๑) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ 
ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุก
ชนิด  

๒) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง ๆ สัตว์ป่า ป่าไม้ 
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์  

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิง่แวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างข้ึน ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ 
ฝนเทียม เขื่อน บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถ ุอ่ืน ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
ค่านิยม และสุขภาพอนามัย  

สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ  
๑) มนุษย์  
๒) ธรรมชาติแวดล้อม มนุษย์ เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 

มากกว่าสิ่ง อ่ืน เช่น ชอบจับปลาในฤดูวางไข่ ใช้เครื่องมือถี่เกินไปท าให้ปลาเล็ก ๆ ติดมาด้วย ลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า เพ่ือน ามาสร้างที่อยู่อาศัย ส่งเป็นสินค้า หรือเพ่ือใช้พ้ืนที่เพาะปลูกปล่อยของเสียจาก
โรงงานและไอเสียจากรถยนต์ท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (น้ าเน่า อากาศเสีย)  

ธรรมชาติแวดล้อม ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น แม่น้ าท่ีพัดพาตะกอนไปทับถม
บริเวณน้ าท่วม และปากแม่น้ าต้องใช้เวลานานจึงจะมีตะกอนมาก การกัดเซาะพังทลายของดินก็
เช่นเดียวกัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากแรงภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อ่ืน ๆ ได้แก่ อุทกภัยและวาตภัย ไฟป่า เป็นต้น ซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวจะไม่เกิดบ่อยครั้งนัก  

สรุป มนุษย์เป็นตัวการสร้าง และท าลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าธรรมชาติ ความส าคัญของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

สหรัฐอเมริกา ได้ส่งดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก (Earth Resources Technology 
Satellite หรือ ERTS) ดวงแรกของโลกเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ดาวเทียมนี้จะโคจรรอบ
โลกจากข้ัวโลกเหนือไปทางขั้วโลกใต้รวม ๑๔ รอบต่อวันและจะโคจรกลับมาจุดเดิมอีกทุก ๆ ๑๘ วัน 
ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมจะมีทั้งรูปภาพและเทปสมองกลบันทึกไว้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของโลก ส่วนประเทศไทยก็ได้รับข้อมูล และภาพที่เป็นประโยชน์
ในด้านการเกษตร การส ารวจทางธรณีวิทยา ป่าไม้ การชลประทาน การประมง หลังจากท่ีสหรัฐส่ง
ดาวเทียมดวงแรกได้ ๑ ปีแล้ว ได้ส่งสกายแล็บ และดาวเทียมตามโครงการดังกล่าวอีก ๒ ดวง ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๐ และ พ.ศ. ๒๕๒๒ นับว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการ
วางโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดบนพื้นโลก  
          ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่าและปลา น้ า ดิน อากาศ แร่ธาตุ มนุษย์และ 
ทุ่งหญ้า  

 
 

 



 

 

ทรัพยากรป่าไม้ 
 

อย่างป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ
สัตว์อ่ืน ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูก
ท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ า อากาศ 
ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว พ้ืนดินจะ
โล่งขาดพืชปกคลุม เมือ่ฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อ
ขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึม
ใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
การขาดแคลนน้ าในการการชลประทานท าให้ท านาไม่ได้ผลขาดน้ ามาผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 

 
ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ าฝน
ท าให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
๑. ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
๒. ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  

ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  

ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ข้ึนอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัด
ใบ ป่าชนิดส าคัญซึ่งจัดอยู่ในประเภท นี้ ได้แก ่ 

๑. ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)  

ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากท่ีสุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันออก ใน
บริเวณนี้มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอ่ืน ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้น
มาก ๆ เช่น ตามหบุเขาริมแม่น้ าล าธาร ห้วย แหล่งน้ า และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบ
ชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 

 
     ๑.๑ ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)  

เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบ
กระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง ๖๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล ไม้ที่ส าคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่าง ๆ เช่น 
ยางนา ยางเสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้ า กอเดือย 

 



 

 

 
     ๑.๒ ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)  
เป็นป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย เช่น ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มักอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๓๐๐-๖๐๐ เมตร ไม้ที่ส าคัญได้แก่ มะคาโมง ยางนา พยอม 
ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ  
     ๑.๓ ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)  
ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ าทะเล ไม้
ส่วนมากเป็นพวก Gymonosperm ได้แก่ พวกไม้ขุนและสนสามพันปี นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่ พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง และขม้ินต้น 

 
๒. ป่าสนเขา (Pine Forest)  

ป่าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ ๒๐๐-๑๘๐๐ เมตร 
ขึ้นไปจากระดับน้ าทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นท่ี
สูง ๒๐๐-๓๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิด
พันธุ์ไม้ที่ส าคัญของป่าชนิดนี้คือ สนสองใบ และสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่า
ดิบเขา เช่น กอชนิดต่าง ๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดงบางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น 

 
๓. ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  

บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ าเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ ายันและราก
หายใจ ป่าชนิดนี้ปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ าแม่น้ าใหญ่ ๆ ซึ่งมีน้ าเค็มท่วมถึงใน
พ้ืนที่ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากท่ีสุด
คือ บริเวณปากน้ าเวฬุ อ าเภอลุง จังหวัดจันทบุรี 

พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน ส่วนมากเป็นพนัธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์ส าหรับการเผาถ่าน
และท าฟืนไม้ชนิดที่ส าคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วข า โปรง ตะบูน แสมทะเล ล าพูนและล าแพน 
ฯลฯ ส่วนไม้พ้ืนล่างมักเป็นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง เป็นต้น 

 
๔. ป่าพรุหรือป่าบึงน้ าจืด (Swamp Forest)  

ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ าจืดท่วมมาก ๆ ดินระบายน้ าไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง มี
ลักษณะโปร่งและมีต้นไม้ข้ึนอยู่ห่าง ๆ เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายน้ า หวายโปร่ง ระก า อ้อ 
และแขม ในภาคใต้ป่าพรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้ าขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากท่ีสุดอยู่ในบริเวณ
จังหวัดนราธิวาสดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกัน เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ 
คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุน้ ากร่อยใกล้ชายทะเลต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพ้ืนที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก 
"ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน 

 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีส าคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้ าหว้า จิก โสกน้ า กระทุ่มน้ า กันเกรา โงงงันกะทั่งหัน ไม้
พ้ืนล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ  
 



 

 

๕. ป่าชายหาด (Beach Forest)  
เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้ าไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริมทะเล 

ต้นไม้ส าคัญที่ข้ึนอยู่ตามหาดชายทะเล ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคดงอ 
ใบหนาแข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล หยีน้ า มักมีต้นเตยและหญ้าต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่เป็นไม้พ้ืนล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตล าบิด มะคาแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้
หนามชนิดต่าง ๆ เช่น ซิงซ่ี หนามหัน ก าจาย มะดันขอ เป็นต้น 

ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Declduous)  

ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจ าพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้น ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียว
ชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบท าให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้
ใบไม้และต้นไม้เล็ก ๆ ป่าชนิดส าคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  

๑. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest)  

ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้น
ปะปนอยู่ทั่วไปครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออก มีป่าเบญจพรรณน้อยมากและกระจัดกระจาย พันธุ์ไม้ชนิดส าคัญได้แก่ สัก ประดู่แดง 
มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดด า เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้
มีไม้ไผ่ที่ส าคัญ เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร เป็นต้น 

 
๒. ป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest)  

หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพ้ืนป่ามักจะมีโจด ต้น
แปรง และหญ้าเพ็ก พ้ืนที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและท่ีภูเขา ใน
ภาคเหนือส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาท่ีมีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าแดงหรือป่า
เต็งรังนี้มากที่สุด ตามเนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญในป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง 
รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ต้ิว แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือดแสลงใจ รกฟ้า 
ฯลฯ ส่วนไม้พ้ืนล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่มแป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรงและหญ้าชนิดอ่ืน ๆ 

๓. ป่าหญ้า (Savannas Forest)  

ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางท าลายบริเวณพ้ืนดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูก
ทอดทิ้ง หญ้าชนิดต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ท าให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียง
ล้มตาย พ้ืนที่ป่าหญ้าจึงขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง 
หญ้าโขมง หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง บริเวณท่ีพอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้าได้ดีก็มักจะพบพง
และแขมข้ึนอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น ตับเต่า รกฟ้าตานเหลือ ติ้วและแต้ว 
 



 

 

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
 

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดี นอกจากนั้นป่าไม้ยังเป็นที่รวม
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จ านวนมาก จึงเป็นแหล่งให้มนุษย์ ป่าไม้มีประโยชน์มากมายต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่.  

ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits)  
ได้แก่ ปัจจัย ๔ ประการ 
๑. จากการน าไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไม้

ขีดไฟ ฟืน เป็นต้น 
๒. ใช้เป็นอาหารจากส่วนต่าง ๆ ของพืชและผล 
๓. ใช้เส้นใย ที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอ เป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือกและอ่ืน ๆ 
๔. ใช้ท ายารักษาโรคต่าง ๆ 
ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) 
๑. ป่าไม้เป็นเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารเพราะต้นไม้จ านวนมากในป่าจะท าให้น้ าฝนที่ตกลง

มาค่อย ๆ ซึมซับลงในดินกลายเป็นน้ าใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลี้ยงให้แม่น้ า ล าธารมีน้ าไหลอยู่ตลอดปี 
๒. ป่าไม้ท าให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ไอน้ าซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช ซ่ึง

เกิดข้ึนอยู่มากมายในป่าท าให้อากาศเหนือป่ามีความชื้นสูงเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงไอน้ าเหล่านั้นก็จะกลั่น
ตัวกลายเป็นเมฆแล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ท าให้บริเวณท่ีมีพ้ืนป่าไม้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลและไม่เกิดความแห้งแล้ง 

๓. ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาความรู้ บริเวณป่าไม้จะมีภูมิประเทศที่สวยงามจาก
ธรรมชาติรวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนได้ศึกษาหาความรู้ 

๔. ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย โดยช่วยลดความเร็วของลม
พายุที่พัดผ่านได้ตั้งแต่ ๑๑-๔๔ % ตามลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิด จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากวาต
ภัยได้ซ่ึงเป็นการป้องกันและควบคุมน้ าตามแม่น้ าไม่ให้สูงขึ้นมารวดเร็วล้นฝั่งกลายเป็นอุทกภัย 

๕. ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน จากน้ าฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะลง
การหลุดเลือนของดินจึงเกิดข้ึนน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น้ าล าธารต่าง ๆ ไม่ตื้นเขินอีกด้วย 
นอกจากนี้ป่าไม้จะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับว่ามีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ด้วย
เช่นกัน 

สาเหตุส าคัญของวิกฤตการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย 
          ๑. การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
             ตัวการของปัญหานี้คือนายทุนพ่อค้าไม้ เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับ
สัมปทานท าไม้และชาวบ้านทั่วไป ซึ่งการตัดไม้เพ่ือเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย 
ปริมาณป่าไม้ที่ถูกท าลายนี้นับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเพิ่มของจ านวนประชากร ยิ่งมีประชากร
เพ่ิมข้ึนเท่าใด ความต้องการในการใช้ไม้ก็เพ่ิมมากข้ึน เช่น ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม เป็นต้น  

๒. การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเข้าครอบครองที่ดิน  
เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและท่ีดินท ากินก็อยู่สูงขึ้น เป็นผล



 

 

ผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ แผ้วถางป่า หรือเผาป่าท าไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมีนายทุน
ที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเข้าไปท าลายป่าเพื่อจับจองที่ดินไว้ขายต่อไป  

๓. การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก  
เช่น มันส าปะหลัง ปอ เป็นต้น โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๆ ที่พ้ืนที่ป่าบางแห่ง
ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเกษตร  

๔. การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่ากระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลาย ๆ พื้นที่  
ท าให้ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ท าให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินท ากินและที่ดิน
ป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

๕. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ  
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางล าน้ าจะท าให้พ้ืนที่เก็บน้ าหน้าเขื่อนที่อุดม
สมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ท าการย้ายออกมาไม่ทันจะถูกน้ าท่วมยืน
ต้นตาย เช่น การสร้างเขื่อนรัชชประภาเพื่อกั้นคลองพระแสงอันเป็นสาขาของแม่น้ าพุมดวง-ตาปี ท าให้
น้ าท่วมบริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันธุ์ไม้หนาแน่นประกอบด้วยสัตว์นานาชนิดนับแสนไร่ ต่อมาจึงเกิดปัญหา
น้ าเน่าไหลลงล าน้ าพุมดวง  

๖. ไฟไหม้ป่า  
มักจะเกิดข้ึนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระท าของมะม่วงที่
อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจ านวนมาก  

๗. การท าเหมืองแร่  
แหล่งแร่ที่พบในบริเวณท่ีมีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงท าให้ป่าไม้ท่ีขึ้น
ปกคลุมถูกท าลายลง เส้นทางขนย้ายแร่ในบางครั้งต้องท าลายป่าไม้ลงเป็นจ านวนมาก เพ่ือสร้าง ถนน 
หนทาง การระเบิดหน้าดิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ ส่งผลถึงการท าลายป่า  

การอนุรักษ์ป่าไม้ 
ป่าไม้ถูกท าลายไปจ านวนมาก จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมทั้งความ

สมดุลในแง่อ่ืนด้วย ดังนั้น การฟื้นฟูสภาพป่าไม้จึงต้องด าเนินการเร่งด่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ 
ประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการก าหนดแนวนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ ดังนี้  
       ๑. นโยบายด้านการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  
       ๒. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสันทนาการ  
       ๓. นโยบายด้านการจัดการที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น  
       ๔. นโยบายด้านการพัฒนาป่าไม้ เช่น การท าไม้และการเก็บหาของป่า การปลูก และการบ ารุง  
ป่าไม้ การค้นคว้าวิจัย และด้านการอุตสาหกรรม  
      ๕. นโยบายการบริหารทั่วไปจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ได้รับผลประโยชน์ ทั้งทางด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจอย่างผสมผสาน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

 
 

 



 

 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 
สัตว์ป่า คือ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซ่ึงโดยภาพธรรมชาติ

ย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ าและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย 
แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย ว่าด้วยสัตว์พาหนะ
แล้วและสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะ ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ อัน
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ถูกท าลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษย์จึงท าให้ปริมาณสัตว์
ป่ามีจ านวนลดน้อยลงทุกปีจนบางชนิดสูญพันธุ์บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์เพ่ือรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติจึงจ าเป็นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้โดยเร่งด่วน  

 

การเลี้ยงสัตว์ป่าในลักษณะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ช่วยลดการท าลายสัตว์ป่าได้ 

ประเภทของสัตว์ป่า  
เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสัตว์ป่าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังจึงมีการออกพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เป็น
ปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

๑. สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจ านวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วมี
อยู่ ๑๕ ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือ 
เนื้อสมัน เลียงผา นกแต้วแล้วท้องด า นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อและพะยูนหรือ
หมูน้ า  

๒. สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ทั้งท่ีปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหารทั้งที่ไม่ใช่ล่าเพ่ือ
การกีฬาและล่าเพ่ือการกีฬา ตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้ มากกว่า ๒๐๐ ชนิด เช่น 
ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เหยี่ยว ช้างป่า แร้ง กระทิง กวาง หมีควาย อีเก้ง นกเป็ดน้ า เป็นต้น  

บทลงโทษ ทั้งสัตว์ป่าสงวนสตัว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง ห้ามมิให้ผู้ใดท าการล่ามีไว้ในครอบครอง ค้าขายและน าเข้าหรือส่งออก หากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  



 

 

 

 

นกกินลูกไม้  กระทิง  
คุณค่าของสัตว์ป่า  
สัตว์ป่าอ านวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มากมาย 

อย่างไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรงจึงท าให้มองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ
สัตว์ป่าเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้ น้ า และแร่ธาตุ เป็นต้น ตัวอย่าง
คุณค่าของสัตว์ป่า เป็นต้นว่า  

๑. ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่มนุษย์ได้จากสัตว์ป่าก็ได้แก่การค้าสัตว์ป่า หรือซาก
ของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหนังสือป่าในปีหนึ่ง ๆ ท ารายได้ให้กับประเทศและมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
จ านวนไม่น้อย คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวในการชมสัตว์ด้วย  

๒. การเป็นอาหาร มนุษย์ได้ใช้เนื้อของสัตว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งสัตว์ป่าหลาย
ชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเลี้ยงไป สัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยังนิยมใช้เนื้อเป็น
อาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปล้า นกเป็ดน้ า ตะกวด แย้ เป็นต้น อวัยวะของ
สัตว์ป่าบางอย่าง เช่น นอแรด กระโหลก เลียงผา เขากวางอ่อน เลือดและกระเพาะค่าง ดีของหมี ดีงูเห่า 
ก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็นอาหาร หรือใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรอีกด้วย  

 
 

หมูป่า  ตะกวด  
๓. เครื่องใช้เครื่องประดับ นอกจากเนื้อของสัตว์ป่าและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าจะใช้เป็นอาหาร

และยาแล้ว อวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าก็ยังใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น หนังใช้ท ากระเป๋า 
รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม งาช้าง ใช้เป็นเครื่องประดับ กระดูก เขาสัตว์ใช้ท าด้ามมีดด้ามเครื่องมือ หรือ
แกะสลักต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. การนันทนาการและด้านจิตใจ นับเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสัตว์ป่า แต่ไม่สามารถประเมิน
เป็นตัวเงินได้โดยง่าย การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
แหล่งสัตว์ป่าอ่ืน ๆ นับเป็นเรื่องนันทนาการทั้งสิ้นเช่นเดียวกับการสงสารสัตว์ป่าที่ถูกทรมาน กักขัง หรือ
อ่ืนใดก็ตามที สัตว์อยู่อย่างไม่ผาสุกก็เป็นเรื่องจิตใจ รวมตลอดท้ังการท่องเที่ยวป่าเห็นสัตว์ป่าหรือไม่เห็น
สัตว์ป่า ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเป็นทั้งนันทนาการและด้านจิตใจทั้งสิ้น  



 

 

๕. ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์ สัตว์ป่านับมีคุณค่าใหญ่หลวงที่ท าให้
นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาและแพทย์ ประสบผลส าเร็จในด้านการค้นคว้าทดลองต่าง ๆ โดยขั้นแรก
เขาทดลองกับสัตว์ป่าเสียก่อน เช่น ทดลองกับหนู กระแต ลิง จากนั้นจึงน าไปใช้กับคนการค้นคว้า 
ทดลองเหล่านี้หากไม่มีสัตว์ป่าเป็นเครื่องทดลองก่อนแล้ว ก็อาจจะมีผลสะท้อนถึงคนอย่างมาก  

๖. เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สัตว์ป่านับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสัตว์ด้วยกันเอง ท าให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น ค้างคาวกินแมลง นก
ฮูกและงูสิงกินหนูต่าง ๆ นกกินตัวหนอนที่ท าลายพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีสัตว์ป่าต่าง ๆ 
ดังกล่าวแล้วคนอาจจะต้องเสียเงินทองจ านวนมากกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องก าจัดศัตรูทั้งทางตรง
และทางอ้อมเหล่านี้  

๗. คุณค่าของสัตว์ป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คนส่วนใหญ่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้นว่า ป่าไม้ท าให้สัตว์ป่ามีที่อยู่
อาศัย เป็นอาหาร และเป็นที่หลบภัย ป่าไม้ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการกัดเซาะของน้ า ลม ป่าไม้
ช่วยท าให้มีน้ าไหลตลอดปี น้ าใสสะอาดปราศจากตะกอน ป่าไม้ช่วยท าให้ฝนตก บรรเทากระแสลมพายุ 
ป่าไม้ท าให้อากาศไม่ร้อนไม่หนาว ป่าไม้เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและป่าไม้ท าให้มนุษย์ได้ใช้สอย ขาดป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อยู่ไม่ได้ ท านองเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่คนจะมองเห็น
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ยกเว้นสัตว์ป่ามักจะมองเห็นเฉพาะต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
เท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว สัตว์ป่าก็มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไม่น้อยเช่นเดียวกัน อย่างเช่น
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ก็มีส่วนช่วยหลายอย่าง เช่น  

    ๗.๑ สัตว์ป่าช่วยท าลายศัตรูป่าไม้ ต้นไม้ในป่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอ ๆ เช่น โรคและ
แมลง เป็นต้น แต่ศัตรูเหล่านี้จะไม่ระบาด โดยเฉพาะแมลงหากมีตัวท าลายสัตว์ป่าหลายชนิดเป็นตัว
ก าจัดแมลงนอกจากท่ีกล่าวไปแล้วก็มี เช่น นกหัวขวาน นกไต่ไม้ จะกินแมลงและตัวหนอน ตามล าต้น 
นกกินแมลง นกจับแมลง จะกินแมลงที่มาท าลายใบ ดอก และผล ตุ่น หนูผ ีจะกินหนอนที่มากินราก
และล าต้นใต้ดิน หากปราศจากสัตว์เหล่านี้แล้วต้นไม้จะได้รับความเสียหายและอาจจะตายในที่สุด  

    ๗.๒ สัตว์ป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้ ต้นไม้ผสมเกสรได้นั้นอาศัยปัจจัยหลายอย่างช่วย เช่น ลม 
และแมลงส าหรับสัตว์ป่าบางชนิดก็เป็นตัวที่ช่วยผสมเกสรด้วย เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย และค้างคาว
กินน้ าหวานดอกไม้ เป็นต้น สัตว์ป่าเหล่านี้จะช่วยผสมเกสรดอกไม้ในขณะที่กินน้ าหวานดอกไม้จากดอก
หนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งหรือจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ท านองเดียวกับลมและแมลงดังกล่าวแล้ว  

    ๗.๓ สัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นกขุนทอง นกเงือก 
ค้างคาวบางชนิด ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง เป็นต้น จะกินผลไม้เป็นอาหาร แล้วคายหรือ
ถ่ายเมล็ดออกมาตามที่ต่าง ๆ เมล็ดไม้บางชนิดไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ในการผ่านกระเพาะของสัตว์
เหล่านี้ก็เท่ากับสัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ไปในที่ต่าง ๆ ที่สัตว์ท่องเที่ยวไปแล้วคายหรือถ่าย
เมล็ดไม้ออกมา  

    ๗.๔ สัตว์ป่าช่วยท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน มูลของสัตว์เกือบทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างดี 
เท่ากับเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ในขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าตายลง ซากของสัตว์ป่าก็จะกลายเป็น
ปุ๋ยได้เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้เกิดปัญหาการดัดแปลงมูลของสัตว์ป่าบางชนิด เช่น มูลของค้างคาว ซึ่งมีอยู่
มากมายตามถ้ าต่าง ๆ ให้ใช้อย่างถูกต้อง ก็จะท าให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ทุกวันนี้แม้ว่าจะใช้มูลค้างคาว



 

 

เป็นปุ๋ยอยู่บ้าง ก็อยู่เฉพาะในวงจ ากัด ในปัจจุบันวงการป่าไม้เองก็ต้องใช้ปุ๋ยในสวนป่าเหมือนกันทั้งนี้
เนื่องจากการท างานสัตว์ป่าออกไปเกือบหมดป่านั่นเอง  

 
วัวแดง 

ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า  
ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงมาก ชนิดที่สมัยก่อนมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นอีกบาง

ชนิดก็ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลย ปัญหานี้สาเหตุมาจาก  
๑. ถูกท าลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพ่ืออาหารหรือเพ่ือการกีฬาหรือเพ่ืออาชีพ  
๒. การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่สามารถปรับตัวให้เข้า

กับความเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟป่า  
๓. การน าสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic aminal) เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจ าถิ่น ท าให้เกิดผล

กระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่าประจ าถิ่นจนอาจเกิดการสูญพันธุ์  
๔. การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกท าลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่า

จะโดยถากถางและเผาเพื่อท าการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เช่น การตัดถนนผ่านเขตป่า การสร้างเขื่อน 
ฯลฯ ท าให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกท าลาย  

๕. การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้าง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบ
ศัตรูพืชจะท าให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายท าให้บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ได้  

การอนุรักษ์สัตว์ป่า  
สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมี

วิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจ านวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้  
๑. ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของ

สัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมากเพียงพอ  
๒. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง  
๓. การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะ

ปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจ านวนลงอย่างมากท าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  
๔. การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะท าให้ป่าไม้ถูกท าลายแล้วยังเป็นการท าลายแหล่งอาหาร

และท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย  
๕. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิต

เหมือนกับมนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่งมักไม่มีชีวิต
รอด  

๖. การเพาะพันธุ์เพ่ิมสัตว์ป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์หรือมีจ านวนน้อยลง ควรมีการเพาะพันธุ์
ขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพ่ิมมากข้ึน  



 

 

ทรัพยากรน้ า 
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพ้ืนน้ า โดยส่วนที่เป็นฝืนน้ านั้น มีอยู่ประมาณ ๓ ส่วน 

(๗๕%) และเป็นพ้ืนดิน ๑ ส่วน (๒๕%) น้ ามีความส าคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้ง
มนุษย์เราด้วย  

น้ าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้น
โลก น้ าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้ าลอยขึ้นสู่เบื้องบนเนื่องจากไอน้ ามีความเบากว่า
อากาศ เมื่อไอน้ าลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ ลอยจับตัว
กันเป็นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ าตกลงสู่พื้นโลก 
น้ าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ าอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงทิตย์ ไอน้ าจะรวมตัวกันเป็นเมฆ
และกลั่นตัวเป็นหยดน้ ากระบวนการเช่นนี้ เกิดข้ึนเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา เรียกว่า 
วัฏจักรน้ าท าให้มีน้ าเกิดข้ึนบนผิวโลกอยู่สม่ าเสมอ  

 
 

 

ประโยชน์ของน้ า  

น้ าเป็นแหล่งก าเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ าได้ไม่เกิน ๓ วัน 
และน้ ายังมีความจ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ ประโยชน์ของน้ า ได้แก่  

 น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นที่เราใช้ส าหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ช าระร่างกาย ฯลฯ  
 น้ ามีความจ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและ

สัตว์น้ าอื่น ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร  
 ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น้ าในขบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หล่อเครื่องจักรและ

ระบายความร้อน ฯลฯ  
 การท านาเกลือโดยการระเหยน้ าเค็มจากทะเล  
 น้ าเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ าใช้ท าระหัด ท าเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
 แม่น้ า ล าคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ  
 ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน้ าที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์  

 



 

 

ปัญหาของทรัพยากรน้ า  
ปัญหาส าคัญ ๆ ที่เกิดข้ึน คือ  
๑. ปัญหาการมีน้ าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้ท าลาย

ป่า ท าให้ปริมาณน้ าฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  
๒. ปัญหาการมีน้ ามากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ท าให้เกิดน้ าท่วม

ไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  
๓. ปัญหาน้ าเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน สาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าเสีย ได้แก่  

 น้ าทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่ถูกท้ิงสู่แม่น้ าล าคลอง  
 น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 น้ าฝนพัดพาเอาสารพิษท่ีตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ าล าคลอง  

น้ าเสียที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลเสียหายทั้งต่อสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า และมนุษย์ ส่ง
กลิ่นเหม็น รบกวน ท าให้ไม่สามารถน าแหล่งน้ านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ท้ังการอุปโภค บริโภค 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  

 
ผลกระทบของน้ าเสียต่อส่ิงแวดล้อม  

 เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย  
 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรคต่าง ๆ  
 ท าให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ า และอากาศ  
 ท าให้เกิดเหตุร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ าโสโครก  
 ท าให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ าที่มีสีด าคล้ าไปด้วยขยะ และ

สิ่งปฎิกูล  
 ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธุ์ปลาบางชนิดจ านวนสัตว์น้ าลดลง  
 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว  

การอนุรักษ์น้ า  
 

ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า น้ ามีความส าคัญและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรน้ าด้วยการอนุรักษ์น้ า ดังนี้  

๑. การใช้น้ าอย่างประหยัด การใช้น้ าอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ าลงได้
แล้ว ยังท าให้ปริมาณน้ าเสียที่จะท้ิงลงแหล่งน้ ามีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้ าได้ด้วย  



 

 

๒. การสงวนน้ าไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีน้ ามากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ าไว้ใช้ เช่น การ
ท าบ่อเก็บน้ า การสร้างโอ่งน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ า และระบบชลประทาน  

๓. การพัฒนาแหล่งน้ า ในบางพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ า จ าเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม เพ่ือให้
สามารถมีน้ าไว้ใช้ ทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันการน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้
ก าลังแพร่หลายมากขึ้นแต่อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด  

๔. การป้องกันน้ าเสีย การไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ า น้ าเสียที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบ าบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  

๕. การน าน้ าเสียกลับไปใช้ น้ าที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจการหนึ่ง 
เช่น น้ าทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถน าไปรดต้นไม้ได้  

 

 

 

ทรัพยากรอากาศ 
ความหมายของอากาศ  
- อากาศ (Air) คือ ของผสมที่เกิดจากก๊าซหลายชนิด อากาศบริสุทธิ์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส 
ส่วนผสมส าคัญโดยปริมาตร ได้แก่ ไนโตรเจน จ านวนร้อยละ ๗๘.๐๙ ออกซิเจน ร้อยละ ๒๐.๙๔  
ก๊าซเฉื่อย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ก๊าซอาร์กอน ร้อยละ ๐.๙๓ คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ ๐.๐๓ และ
ส่วนผสมของก๊าซฮีเลียม ไฮโดรเจน นีออน คริปตอน ซีนอน โอโซน มีเทน ไอน้ าและสิ่งอ่ืนรวมกัน ร้อย
ละ ๐.๐๑ 



 

 

องค์ประกอบของอากาศ  
http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect๑๔/AtmosGraph.jpg  
อากาศใกล้ผิวโลกจะมีอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดเพราะแรงดึงดูดของโลกปริมาณและการปรากฎของ 
ก๊าซจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ ก๊าซออกซิเจนที่พอเหมาะแก่การด ารงชีวิตจะอยู่สูงจากพ้ืน
โลก ๕ - ๖ กิโลเมตร ตามธรรมชาติแล้วอากาศท่ีบริสุทธิ์จะหาได้ยากมาก และการที่อากาศลอยปนอยู่
กับ ลักษณะทางกายภาพจึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
- บรรยากาศ (Atmosphere) คือ มวลก๊าซที่ห่อหุ้มตั้งแต่ผิวโลกจนสูงขึ้นไปประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร 
โดยจะเกิดร่วมกับลักษณะทางกายภาพอ่ืน ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม และอนุภาค
ฝุ่นผง หรือมลสาร (Pollutant) ซึ่งอยู่ในระดับต่ าและคงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก บรรยากาศที่
สูงขึ้น ประมาณ ๘๐ กิโลเมตรจะมีส่วนผสมของก๊าซคล้ายคลึงกัน คนในสถานความส าคัญของอากาศ  

 

 
ความส าคัญของอากาศและบรรยากาศ  
อากาศและบรรยากาศมีความส าคัญ ดังนี้ 
     ๑. มีก๊าซที่จ าเป็นต่อการมีชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืช 
     ๒. มีอิทธิพลต่อการเกิด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรอ่ืน เช่น ป่าไม้และแร่ธาตุ 
     ๓. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลก โดยเฉพาะไอน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสีย 
ความร้อนจากพ้ืนดิน ท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืน และ ฤดูร้อนกับ ฤดู
หนาวไม่แตกต่างกันมาก และท าให้บริเวณผิวโลกมีความอบอุ่นขึ้น 
     ๔. ท าให้เกิดลมและฝน 
     ๕. มีผลต่อการด ารงชีวิต สภาพจิตใจ และร่างกายของมนุษย์ ถ้าสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น แห้ง
แล้ง หรือหนาวเย็นเกินไปคนจะอยู่อาศัยด้วยความยากล าบาก 
     ๖. ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์ โดยก๊าซโอโซนในบรรยากาศจะกรองหรือดูดซับรังสี 



 

 

อัลตราไวโอเลต ซึ่งท าให้ผิวไหม้เกรียม เป็นโรค มะเร็งผิวหนัง และโรคต้อกระจก 

ชั้นโอโซน  
http://ess.geology.ufl.edu/ess/Notes/๐๙๐-Ozone_Depletion/depl๒.jpg  
 
     ๗. ช่วยเผาไหม้วัตถุท่ีตกมาจากฟ้าหรืออุกกาบาตให้กลายเป็นอนุภาคเล็กๆ จนไม่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ และทรัพย์สิน 
     ๘. ท าให้ท้องฟ้ามีสีสวยงาม โดยอนุภาคของสิ่งอ่ืนที่ปนอยู่กับก๊าซในบรรยากาศจะท าให้แสงหักเห 
เราจึงมองเห็นท้องฟ้ามีแสงสีที่งดงามแทนที่จะเห็นเป็นสีด ามืด นอกจากนี้ ก๊าซโอโซนซึ่งมีสีน้ าเงิน      
ยังช่วยให้มองเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามหรือสีฟ้าสดใสอีกด้วย 
ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ 
 

 
          การเกิดอากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศ คือ การที่ส่วนผสมของอากาศเปลี่ยนไปเนื่องจาก
ความผันแปร ของธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ไอเสียรถ-ยนต์ 
การเปลี่ยน แปลงที่เกิดจาก มนุษย์มักเกิดข้ึนเร็วและต่อเนื่องกว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
สิ่งมีชีวิตจึงได้รับ ผลกระทบค่อนข้างมากเพราะปรับตัวไม่ทัน อากาศเสียท าให้ไม่น่าอยู่ บั่นทอนสุขภาพ



 

 

และพลานามัย ท าลายทรัพย์สินหรือพืชผล ท าลายระบบนิเวศตลอดจนสามารถ ท าลายชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคม มนุษย์ได้ในที่สุด 
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ  
           แหล่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยปล่อยสารต่าง ๆ ปะปนมาในอากาศ  
มลสารที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศนี้มาจากแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงมีวิธีแบ่งแยกออกได้หลายวิธี  
เช่น การแบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนไหลของแหล่งก าเนิด อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ แหล่งที่
ไม่เคลื่อนที่ (stationary source) ได้แก่ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในโรงงาน การเผาไหม้
เชื้อเพลิงในบ้านพักอาศัย ฯลฯ และ แหล่งที่เคลื่อนที่ (mobile source) ได้แก่ การเผาไหม้ เชื้อเพลิงใน
รถยนต  ์เรือยนต์ หรือเครื่องบิน หรือการแบ่งตามตัวการที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ แบ่งออกได้
เป็น ๒ แหล่ง คือ แหล่งที่มนุษย์ สร้าง (man-made source) และ แหล่งที่เกิดโดย ธรรมชาติ (natural 
source) ในที่นี้จะกล่าวถึง การแบ่งแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศตามกลุ่ม ประเภทของแหล่งก าเนิด 
ดังนี้  
     ๑. แหล่งที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
        แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศชนิดนี้ ได้แก่ กิจกรรมนานาประการของมนุษย์ ได้แก่ 
       ๑) ระบบการคมนาคมขนส่ง รถยนต์นับว่าเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่รถยนต์วิ่งเป็นจ านวนมาก และมีการจราจรติดขัด เช่น โตเกียว นิวยอร์ค ลอส
แองเจลิส รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จุดที่รถยนต์จะปล่อยสารมลพิษออกสู่บรรยากาศมีอยู่ ๓ จุด 
คือ จากระบบระเหย จากระบบกันอ่าง และจากระบบไอเสีย 
 

การจราจรที่หนาแน่น  
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         สารมลพิษที่จะระบายท่อไอเสียเป็นส่วนที่มีอันตรายและมีปริมาณมากท่ีสุด ซึ่งมาจากการเผา
ไหม้ ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ออกซิแดนท์ สารอะโรมาติก- 
ไฮโดรคาร์บอน เขม่า ก๊าซไนตริกออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
         มลพิษที่ออกมาจากระบบท่อไอเสียนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอันตราส่วนของอากาศ/น้ ามัน 
(air fuel ratio) ที่ท าให้เกิดเผาไหม้ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยจุดที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์จะมี
ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกมาน้อยที่สุด แต่จะมีก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ เกิดข้ึนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะที่สภาวะดังกล่าวจะเกิดการเติมออกซิเจนได้ดีที่สุด ในทางตรงกัน



 

 

ข้าม ถ้าอัตราส่วนของอากาศ/น้ ามันลดต่ าลง ในช่วงนี้ผลทีเ่กิดจาการเผาไหม้ จะมีสารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพ่ิมมากข้ึน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งกล่าวได้ว่าการ
เผาไหม้เกิดขึ้น อย่างไม่สมบูรณ์ 
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         ชนิดของเครื่องยนต์มีความสัมพันธ์กับปริมาณของมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ด้วย โดย
เครื่องยนต์ดีเซลจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน แต่ในขณะเดียวกัน
กลับปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคต่าง ๆ ออกมาสูงกว่า  นอกจากนั้นการท างานของ
เครื่องยนต์ในระหว่างการใช้งานแบบต่าง ๆ ก็มีผลต่อปริมาณของมลพิษทางอากาศอีกด้วย 
       ๒) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในบ้าน การเผาไหม้เป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด ารงชีพของมนุษย์ ในการประกอบ กิจกรรมประจ าวันภายในบ้าน มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือน ามา
พลังงานความร้อนไปใช้ในประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การหุงต้มอาหาร เครื่องท าความร้อนในบ้าน ฯลฯ      
ซึ่งการเผาไหม้ของ เชื้อเพลิงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดก๊าซที่ไม่พึงประสงค์หลายชนิด เช่น ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สารประกอบไฮโครคาร์บอนและพวกอนุภาคมลสาร
ต่างๆ เช่น ควัน  เป็นต้น 
       ๓) กิจการค้า สถาบัน และหน่วยงานของรัฐ การประกอบกิจการค้าหรือการด าเนินงานของ
สถาบันและ หน่วยงานของรัฐ ย่อมมีการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพ่ือก่อให้เกิดพลังงานน าไปใช้
ประโยชน์ในรูป  
ต่าง ๆ จะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิดปะปนในอากาศเช่นเดียวกับการเผาไหม้ของ 
เชื้อเพลิงในอาคารบ้านเรือน 
๔) โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงถลุงและหลอมโลหะ อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันอุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ฯลฯ ก่อให้เกิดสิ่งเจือปนในอากาศได้แตกต่างกันทั้งปริมาณและคุณภาพ 
โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรม นับว่าเป็นแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ และเป็นแหล่ง ที่ถูก
กล่าวโทษจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถมองเห็นควันที่ปล่อยออกมาจากปล่องควัน ได้
อย่างชัดเจน สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก ได้แก่ ฝุ่นละออง เขม่า 
ควัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 
และก๊าซพิษอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 



 

 

ควันจากโรงงาน  
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        ๕) โรงไฟฟ้า การที่โรงงานไฟฟ้าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าส่งออกมาใช้ได้นั้น จ าเป็นต้องมี  
การ เผาไหม้ เชื้อเพลิง เช่น น้ ามันเตา ถ่านหินชนิดต่าง ๆ และเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดพลังงาน 
ความร้อนเพ่ือน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดังกล่าวท าให้เกิดสาร 
มลพิษทางอากาศท่ีส าคัญ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และอนุภาคของ มลสาร
ต่าง ๆ 
        ๖) จากการเผาขยะและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองใหญ่ หรือชุมชนที่มีประชากรอยู่อย่าง
หนาแน่น ซึ่งบางแห่งอาจจะมีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา นอกจากนี้แล้วในกิจการค้าต่าง ๆ    
การอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการของรัฐ ก็มีการเผาขยะเป็นประจ าในกิจการของตนด้วย เตาเผาขยะไม่ว่า
จะเป็นแบบใดก็ตาม จะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากการเผาขยะนั้น ได้แก่ 
สารประกอบไฮโครคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของก ามะถันคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
     ๒. แหล่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างที่เกิดข้ึน มีส่วนท าให้เกิดมลพิษทางอากาศได้แก่ 
       ๑) ภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟจะมีเถ้าถ่านและควันถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งอนุภาคสารเหล่านี้อาจล่องลอยขึ้นไปได้สูงมากเป็นหมื่นฟุตและคงอยู่ในอากาศ ได้
นานนับปีกว่าที่จะตกกลับคืนลงสู่พ้ืนโลก 
       ๒) ไฟป่า ควันที่เกิดจากไฟป่าเป็นตัวการที่เพ่ิมปริมาณมลพิษให้กับอากาศได้มากอย่างหนึ่ง แต่ก็
จ ากัดขอบเขตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่เกิดไฟไหม้ป่าเท่านั้น ดังนั้น ควันจากไฟไหม้ป่า จึงได้รับ
การพิจารณาว่าไม่ใช่แหล่งก าเนิดที่ส าคัญของมลพิษทางอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม ควันจากไฟป่าอาจท า
ให้ทัศนวิสัยการมองเห็นเลวลง อันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือเครื่องบินได้ 



 

 

ไฟป่า  
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        ๓) อนุภาคมลสารต่าง ๆ จากดิน ลมและพายุสามารถพัดพาเอาอนุภาคมลสารจากผิวดินให้ขึ้น 
ไปแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผิวดินมีลักษณะที่ไม่จับกันแน่น เช่น ดินที่เพ่ิงผ่าน
การคราดไถ ดินที่ปราศจากต้นไม้ใบหญ้าปกคลุม หรือดินที่ถูกกระบวนการอ่ืน ๆ  
รบกวน เช่น มีรถวิ่งไปมา อนุภาคต่าง ๆ จากดินจะถูกลมพัดพาเข้าสู่บรรยากาศได้ง่าย 
        ๔) ละอองเกสรจากพืช เกิดจากวัชพืช หญ้า และต้นไม้ มีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็ก และมี
น้ าหนักเบา สามารถลอยในบรรยากาศได้ ละอองเกสรเหล่านี้อาจท าให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ 
        ๕) จุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์ ซึ่งพบได้เสมอในอากาศ โดยเฉพาะ
เชื้อรา ที่พบในอากาศที่ท าให้เกิดโรคได้หลายชนิด สิ่งมีชิวิตเล็ก ๆ เหล่านี้อาจล่องลอยอยู่ตามล าพังด้วย
ตัวของ มันเอง หรืออาจอยู่ติดกับอนุภาคต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็ได้ 
        ๖) สารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยผุพัง อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่ถูกทิ้งหรือทับถมกันอยู่ เช่น ซากสัตว์ ขยะมูล
ฝอย เศษอาหาร ฯลฯ จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียในดิน การย่อยสลายนี้แบคทีเรียบางชนิดจะท าให้
เกิด ก๊าซต่าง ๆ เช่น แอมโมเนีย (NH๓) ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเป็นที่รบกวนแก่ผู้อยู่
อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง 
ที่มา : โยธิน สุริยพงศ.์มลพิษสิ่งแวดล้อม.๒๕๔๒. 
ปัญหาที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ  
        ๑) ปัญหาเรื่องสุขภาพของมนุษย์ สารมลพิษทางอากาศที่มนุษย์รับเข้าไปในร่างกาย หากรับไป ใน
ปริมาณมากในทันทีทันใดก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทันที และหากรับในปริมาณน้อย จะเข้าไปสะสม    
ในร่างกายจนมีปริมาณมากพอที่จะท าให้บุคคลได้รับสารมลพิษแสดงอาการเป็นพิษ ออกมาในรูปของ 
การเจ็บป่วยรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีการเกิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานในนิคม อุตสาหกรรมมาบตา
พุด ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าให้ครู และนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ านวน ๑๒๐ คน ป่วยด้วย
อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เจ็บคอและคออักเสบ โพรงจมูกอักเสบและเริ่มมี ติ่งเล็กๆ ซึ่งโรงงาน 
อุตสาหกรรมอีกหลายแห่งก็ท าให้เกิดผลกระทบเช่นกัน ในกรณีของโรงไฟฟ้า ถ่านหินที่แม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาท าให้ประชาชนในแม่เมาะเจ็บป่วย เป็นต้น 



 

 

        ๒) ปัญหาเรื่องความสกปรกจากการมีฝุ่นละอองและมลสารในอากาศ ที่เกินจากสภาพธรรมชาติ 
ท าให้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสิ่งก่อสร้างเกิดความสกปรก มีสภาพที่ไม่น่าดู เกิดความ ไม่สบาย
ตาไม่สบายใจแก่ผู้พบเห็นและผู้อาศัย 
        ๓) ปัญหาทางเศรษฐกิจ จากความสกปรกทางอากาศไม่ว่าในเรื่องฝุ่นละอองหรือมลสารอื่น ท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและท าความสะอาด 
        ๔) ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค การที่มลพิษทางอากาศท าให้บ้านเรือนโดยเฉพาะส่วนหลังคา
สกปรก เมื่อฝนตกน้ าฝนจะชะล้างลงสู่ภาชนะรองรับ รวมทั้งแหล่งน้ าท าให้ประชาชนที่น าน้ ามาใช้ในการ 
อุปโภคบริโภคไม่ได้ บางครั้งมลพิษทางอากาศท าให้เกิดกรด-ด่างของน้ าเปลี่ยนแปลง เช่น กรณีท่ี สาร
อะลูมิเนียมคลอไรด์จากโรงงานพีเคซี (นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ) รั่วไหล  
ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อให้เกิดกลุ่มควันพิษที่มีกลิ่นคล้ายกรด จนกลายเป็นกรดเกลือ (HCl) และเกิด 
ควันพิษ ขึ้นดังกล่าวจนท าให้ประชาชนในบริเวณนั้นมีอาการแสบจมูก แสบตา น้ าตาไหล แน่นหน้าอก 
หมดสติ ในทันทีและส่งผลต่อคุณภาพน้ าทะเลในบริเวณนั้น 
        ๕) ปัญหาต่อพืชและผลผลิตทางการเกษตร มลพิษทางอากาศบางชนิดจะท าลายโครงสร้าง
ภายนอกและ ภายในของใบท าให้ใบมีสีซีด (คลอโรฟีลล์ถูกท าลาย) ท าให้ต้นไม้พืชผักเหี่ยวเฉา สภาพดิน
ที่เป็นกรด ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เจริญเติบโต 
         ๖) ปัญหาการเกิดฝนกรด สารมลพิษทางอากาศท่ีปล่อยออกมาเมื่อรวมกับน้ าฝนแล้วท าให้น้ าฝน
มี ความเป็นกรด เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เกิดกรดไนตริกและกรดก ามะถัน) ฝน
กรดนี้จะท าลายสิ่งก่อสร้างให้สึกกร่อน ป่าไม้ถูกท าลาย แหล่งน้ าเมื่อเป็นกรดเพ่ิมข้ึนจะท าให้ 
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้ เกิดผลกระทบต่อเนื่องกับห่วงโซ่อาหาร  
        ๗) ปัญหาปรากฏการณ์โลกร้อน 
        ๘) ปัญหาทัศนวิสัย อากาศที่มีฝุ่นละออง ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์หรือจากกิจกรรมของ
ชุมชน ปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเผาป่า ดังกรณีที่เกิดไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซียส่งผล 
กระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ของไทยหลายจังหวัด ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและทัศนวิสัย ไม่
ดีอันเนื่องมาจากหมอกควันที่แผ่กระจาย การเดินทางติดต่อสื่อสารหรือการท างานภายใต้หมอก ควัน
หนาทึบต้องใช้ไฟฟ้าหรือไฟหน้ารถ หรือกรณีของการเกิดไฟไหม้อาคารสถานที่หรือที่พักอาศัย เพลิงจะ
สงบลงได้ควันไฟได้ฟุ้งกระจาย บรรยากาศในบริเวณดังกล่าวมืดครึ้ม 
ที่มา : ราตรี ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.๒๕๔๓. 
การอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ  
เนื่องจากโลกเรามีความกว้างใหญ่ การแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับบรรยากาศ จึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก  
ดังนั้น หลักส าคัญในการอนุรักษ์จึงได้แก่การป้องกันมิให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม หลักและวิธีการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรอากาศรวมถึงการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้ 



 

 

๑. งดหรือลดกิจกรรมที่ก่อมลสาร 
 

 
๑) ลดปริมาณมลสารที่ท าให้อากาศเสีย เช่น ฝุ่นละอองและสารพิษ 
       ๒) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น ไม่เผาป่า ฟางข้าว หรือขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขรถควันด า เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอน-มอนอกไซด์ ลดปริมาณขยะ เปียก
และการท าให้เกิดการหมักหมม ของซากอินทรียวัตถุซึ่งท าให้เกิดก๊าซมีเทนและไม่ควรใช้ปุ๋ย ไนโตรเจน
มากเกินความจ าเป็นเพราะจะท าให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ 

เรือนกระจก  
http://www.acmecompany.com/stock_thumbnails/๑๓๘๐๘.greenhouse_effect_๒.jpg  



 

 

ภาวะเรือนกระจก  
http://www.ucar.edu/learn/images/gheffect.gif 
ในการประชุมสุดยอดเพ่ือหาแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน เมื่อเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สหรัฐอเมริกาสัญญาว่า ภายใน ๑๕ ปี ข้างหน้าจะลดก๊าซเรือนกระจก ลงร้อยละ 
๗ จากปริมาณท่ีเคยปล่อยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่วนสหภาพยโุรปจะลดลงร้อยละ ๘ และ ญี่ปุ่นจะลดร้อย
ละ ๖ ซึ่งจะเป็นผลให้ก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๓๓ ร้อยละ ๕.๒  
        ๓) ลดปริมาณก๊าซที่ท าลายชั้นโอโซน ตามข้อตกลงของประชาคมโลกใน " พิธีสารมอนทรีออล " 
ซึ่งระบุว่าแต่ละประเทศจะต้องควบคุมการใช้สารที่มีผลท าลายชั้นโอโซน โดยลดการใช้สารซีเอฟซี  
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะต้องเลิกใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ประเทศไทยได้ตอบสนองข้อตกลงนี้
เป็นอย่างดี เช่น กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศฉบับที่ ๑๒๐ ก าหนดมิให้ผู้ใดน าตู้เย็นส าเร็จรูป
ประเภทที่ใช้ในบ้านเรือน โดยใช้สารซีเอฟซีในกระบวนการผลิต เข้ามาในราชอาณาจักร นับตั้งแต่วันที่ 
๔ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นต้น ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงควรให้ความร่วมมือด้วยการเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารซีเอฟซีทุกชนิด เช่น โฟม กระป๋องสเปรย์ ครีมโกนหนวด ใช้เครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ที่ใช้สาร R๑๓๔a แทนซีเอฟซีตลอดจนผลิตสารอ่ืนเพ่ือใช้แทนซีเอฟซี 
 
๒. อนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยลดปัญหาอากาศเสียและวาตภัย ทั้งนี ้เพราะต้นไม้จะใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือการสังเคราะห์แสง การมีต้นไม้มากจึงช่วยลดปัญหาภาวะเรือน กระจกที่เกิด
จากก๊าซนี้ได้ นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยกรองฝุ่นผงและละอองต่างๆ ที่ท าให้อากาศเสีย รวมทั้งช่วยปะทะ
และลดความรุนแรงของ ลมพายุอีกด้วย 



 

 

การปลูกป่า  
http://www.montfort.ac.th/prnews/act_pic/images/act๑๕๙.jpg  
     ๓. ตรวจสอบอากาศเพ่ือเตรียมแก้ไขปัญหา การตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อ-เนื่อง เพ่ือให้ 
สามารถ ทราบ และหาทางแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น 
     ๔. การป้องกันและรักษา 
        ๑) การป้องกันผิวหนังไหม้หรือเหี่ยวย่นเนื่องจากแสงแดด ในกรณีจะต้องอยู่กลางแจ้งนานๆ ควร
ใส่ เสื้อผ้าที่หนาและมีสีเข้มหรือสวมหมวกปีกกว้างเพ่ือไม่ให้ผิวถูกแสงแดดโดยตรง ( แพทย์ ผิวหนัง 
แนะน าว่าหากต้องการป้องกันผิวหนัง ซึ่งได้แก่ แสงแดด ความร้อน ควัน บุหรี่ เหล้า และ สารเคมี ที่
ระคายผิว ) 
        ๒) ป้องกันมะเร็งผิวหนัง 
- เลือกรับประทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรค มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานว่า ผู้ที่
แพ้แดดง่าย ผิวขาวหรือผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นประจ าควรบริโภคแต่อาหารที่มีไขมันต่ า ผักและ ผลไม้ที่
มีธาตุเซเลเนียม (เช่น เห็ด ปลาทูน่า และแป้งข้าวสาลี) เบตาแคโรทีน (เช่น หัวผักกาดแดง พวกกะหล่ า 
และผักขม) และวิตามินซี (ส้มและมะนาว) เพราะจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังได้มาก ถึงร้อยละ ๙๖ 
- ใช้ครีมทากันแดด เช่น ครีมทากันแดดเบอร์ ๑๕ แต่จะป้องกันใช้เฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลต เอและบี 
เท่านั้น โดยไม่อาจป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ท าให้รู้สึกร้อนได้ การสวมเสื้อผ้าหนาๆ และมีสีเข้มจะช่วย 
ป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ดีกว่า 
        ๓) ปรับสภาพอากาศให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต หากอากาศร้อนจนไม่น่าอยู่ พักผ่อน หรือ
ปฏิบัติงาน และจะท าให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดความเสียหาย ควรแก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต่
ควรจะ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศที่ก่อปัญหาสารซีเอฟซี 
        ๔) รักษาอาการผดผื่นคันที่เกิดจากอากาศร้อน ให้ทาด้วยพวกคาลาไมน์โลชั่น หากมีอาการคัน
มากต้อง รับประทานยาคลอเฟนิรามีนหรือแอมเฟนิรามีน 
        ๕) สังคมโลกต้องร่วมมือกันอนุรักษ์อย่างจริงจังและบังเกิดผลอย่างชัดเจน โดยเหตุที่ปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกและการท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศมีผลกระทบต่อชีวมณฑลหรือชีวาลัย ดังนั้นจึงจ าเป็น
ที่ทุกประเทศจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิผล 


